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PREFÁCIO

Este trabalho tomou como referência o Relatório “Critérios e Procedimentos para Planejamento da
Expansão  dos Sistemas de Transmissão”-, emitido, pelo CCPE em outubro de 2001. Sobre este
documento foram feitas alterações na sua estrutura básica, conforme acordado nas reuniões do
Comitê de Revitalização – Tema 24.

O documento anterior era dividido em quatro partes a saber:

Parte I – O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA TRANSMISSÃO

Parte II - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO ELÉTRICO

Parte III - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE ECONÔMICA

Parte IV -    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As mudanças na estrutura se concentraram na Parte II, que foi separada em duas:

Ø Parte II - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA ESTUDOS ELÉTRICOS

Ø Parte III - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS
ELEMENTOS DA REDE. Este item é formado por partes da antiga Parte II, sendo
necessária uma revisão pelo grupo de critérios do CCPE, visando a inclusão de novos
itens propostos ao longo das reuniões Comitê de Revitalização – Tema 24.

A parte I  foi atualizada contemplando a nova realidade do setor elétrico. As antigas partes III e IV,
(agora IV e V) não sofreram alterações.

Com relação aos assuntos que precisam de uma discussão mais aprofundada, destacam-se:

Ø A necessidade do restabelecimento do Grupo de Trabalho de Confiabilidade com o
objetivo de, entre outros, propor uma nova metodologia para o planejamento da
transmissão que leve em conta as atuais incertezas do Setor

Ø A necessidade de revisão dos limites dos componentes do sistema, linhas de transmissão
e transformadores, para regime normal e durante contingências a serem considerados no
âmbito do planejamento e
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1- ATIVIDADES GERAIS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

1.1- O Processo de Planejamento

As características particulares do sistema elétrico brasileiro, que contempla um parque gerador
preponderantemente hidrelétrico e de grande porte, envolvendo intercâmbios expressivos de
energia entre as diversas regiões do País, conduzem o planejamento do Setor a estudos com
horizontes de longo prazo, já que a identificação de potenciais e aproveitamentos hidrelétricos em
bacias hidrográficas não inventariadas, o desenvolvimento de tecnologias para transmissão de
grandes  blocos de energia a longa distância, além da maturação de novas tecnologias de
produção, podem exigir intervalos longos entre as primeiras decisões e o aumento efetivo da
capacidade de atendimento do sistema, cerca de 20 anos.

As decisões referentes ao início da construção de obras de geração só aumentarão a capacidade
geradora do sistema em um prazo de aproximadamente 8 anos, particularmente para as usinas de
maior porte. Isto implica na necessidade de se analisar as condições de atendimento ao mercado
consumidor num período de aproximadamente 15 anos, de modo que se possa tomar, com
antecedência necessária, as decisões para garantir este atendimento, incluindo o aprofundamento
dos estudos para a viabilização de uma nova usina ou um grande tronco de transmissão.

Pode-se definir esta etapa do processo de planejamento como Planejamento Estratégico, ou, seja,
"o que fazer", ou quais as decisões a serem tomadas1 frente a um ou mais cenários possíveis de
crescimento do mercado de energia elétrica, de tal forma que o consumidor final seja atendido, no
futuro, ao mínimo custo e com uma qualidade adequada do serviço prestado pelo Setor Elétrico.

As decisões concernentes à operação do sistema elétrico concebido na fase do Planejamento
Estratégico, e aquelas relativas a reforços no sistema de transmissão, assim como outras
decisões decorrentes da previsão de entrada em operação das obras em construção, implicam na
necessidade de análises detalhadas do desempenho do sistema com uma antecedência média de
5 anos.

A programação detalhada da operação do sistema, com previsão de geração por usina, previsão
da manutenção  das unidades geradoras e do consumo de combustível nas usinas termelétricas,
entre outras, deve ser realizada com a antecedência de um ano. Finalmente, as decisões de
operação em tempo real devem ser visualizadas com uma antecedência mínima de cerca de uma
semana. Estas etapas do processo de planejamento podem ser entendidas como Planejamento
Tático, ou seja, "como fazer" para minimizar os custos operativos do sistema elétricos concebidos
no Planejamento Estratégico dentro de uma adequada qualidade do serviço prestado ao
consumidor final.

1.2- Horizontes de Planejamento

De maneira geral, no que concerne ao planejamento do sistema elétrico, distinguem-se os
horizontes de planejamento descritos abaixo, contados a partir do ano seguinte àquele em curso.
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1.2.1- Estudos de Longo Prazo -Estabelecimento de Cenários -

O estabelecimento de cenários alcança um horizonte de 15 a 20 anos, onde se estabelecem
tendências do contexto sócio-econômico, institucional, político e ambiental, e permite o
desenvolvimento de esforços para propiciar a identificação de potenciais e aproveitamentos em
bacias hidrológicas mais distantes dos centros de carga, o desenvolvimento de tecnologia para
transmissão de grandes blocos de energia a longa distância e a maturação de novas tecnologias
de geração.

Neste horizonte  se procuram analisar as estratégias de desenvolvimento de sistema elétrico, a
composição futura do parque gerador, os principais troncos e sistema de transmissão,
estabelecendo-se um programa de desenvolvimento tecnológico e industrial e de inventario das
bacias hidrográficas; são definidas as diretrizes para os estudos de médio e curto prazos e
determinados os custos marginais de expansão a longo prazo.

Os condicionantes para estes estudos são a evolução do mercado, a disponibilidade de fontes
energéticas primarias para geração, as tendências de evolução tecnológicas e os impactos
ambientais dos projetos. Sua periodicidade é de 4 anos e constitui-se na base para a elaboração
dos Planos Nacionais de Energia Elétrica. No período de 1978 a 1995, foram desenvolvidas os
seguintes Planos de Nacionais de Energia Elétrica: Plano 1995 (elaborado em 1978/79), Plano
2000 ( elaborado em 1981/82). Plano 2010 (elaborado em 1986/87) e Plano 2015 (elaborado em
1991/93).

1.2.2- Estudos de Médio Prazo

Com horizonte de 10 anos, são apresentadas as decisões relativas à expansão da geração e da
transmissão, definido os empreendimentos e sua alocação temporal, sendo realizadas as análises
das condições de suprimento ao mercado e calculados os custos marginais de expansão.  São
definidos os programas da distribuição, em metas físicas e financeiras, e o programa global de
investimentos na geração, transmissão, distribuição e instalações gerais. Os condicionantes deste
estudo são os requisitos de mercado dos diversos subsistemas, os prazos de implementação dos
empreendimentos e a capacidade financeira do Setor Elétrico. Sua periodicidade é anual e resulta
no Plano Indicativo de Expansão do Setor Elétrico.

1.2.3- Estudos de Curto Prazo

Com horizonte de 5 anos, é apresentado o planejamento determinativo da expansão da
transmissão. Neste  horizonte  planejamento  terá caráter determinativo no que se refere às obras
consideradas como inadiáveis para garantia das condições de atendimento do mercado,
constituindo estas obras o Plano Determinativo da Transmissão.

Este Plano é elaborado em duas versões. Na primeira versão são contemplados os aspectos
captados pelo planejamento com origem no Plano Indicativo. A versão final do Plano
Determinativo da Transmissão é fruto de uma compatibilização com o Plano de Ampliações e
Reforços (PAR), formando os programas de licitação ou autorização a serem conduzidos pela
ANEEL.
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Os estudos de planejamento de sistemas de transmissão consistem, basicamente, em
comparações entre duas ou mais alternativas previamente formuladas. Essas comparações são,
fundamentalmente, de duas naturezas:

Ø de natureza técnica, ou seja, no que tange ao desempenho da alternativa sob o ponto de
vista elétrico;

Ø de natureza econômica, ou seja, no que tange ao custo e benefício da alternativa.

De uma maneira geral os estudos desenvolvem-se em uma seqüência bastante encadeada, da
qual destacamos as seguintes fases:

Ø Preparação de dados;

Ø Formulação de alternativas;

Ø Pré-seleção de alternativas;

Ø Estudos elétricos;

Ø Estudos econômicos;

Ø Avaliação final.

1.2.4- Preparação de Dados

Para a realização de estudos de planejamento, além do conhecimento dos dados básicos do
sistema (topologia da rede) são necessários o mercado de energia elétrica a ser atendido e a
geração a ser considerada.

Nos subitens 2.1.1 e 2.2..1 da Parte II são relacionados os principais dados a serem
considerados.

1.2.5- Formulação de Alternativas

De posse da configuração básica do sistema de transmissão e conhecendo-se as projeções de
mercado, os programas indicativos de geração e as propostas tecnológicas, pode-se formular,
para o ano horizonte, alternativas para a expansão do sistema de transmissão, em termos de
reforços no sistema existente, bem como da definição de novas rotas para as linhas de
transmissão e locais para novas subestações.

Sempre que se verificarem fatos marcantes, em termos de expansão do sistema de geração e/ou
de evolução do mercado, deverão ser analisados anos intermediários, de forma a balizar a
evolução do sistema de transmissão e, em conseqüência, a configuração do ano horizonte.

1.2.6- Pré-seleção de Alternativas

A partir da definição da configuração para o ano horizonte, para as diversas alternativas
consideradas, pode-se proceder a uma análise técnica e econômica simplificada (comparação de
custo das alternativas), somente para esse ano horizonte, a fim de eliminar aquelas menos
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adequadas ou mais onerosas e reduzir o número das que serão estudadas de forma detalhada,
ao longo de todo o período de estudo.

1.2.7- Estudos Elétricos

A evolução das diversas alternativas de expansão até o ano horizonte é definida pela análise
técnica de seu desempenho, por simulação digital, onde o modelo considerado depende do
horizonte de estudo analisado (cenário, longo prazo, médio prazo e curto prazo).

Nos estudos de longo prazo, geralmente são utilizados programas de síntese de rede cujo
procedimento da resolução é dito “automático”, já que a otimização é um aspecto intrínseco ao
processo de simulação. Como nestes estudos, os aspectos estratégicos e macroeconômicos são
os mais importantes, algumas simplificações são adotadas nos modelos de análise do
desempenho elétrico das alternativas.

Nos estudos de médio prazo, são utilizados modelos mais elaborados, quanto à representação
dos elementos do sistema, sendo mais detalhada a análise elétrica do sistema.

No planejamento de curto prazo, são utilizados os mesmos modelos de análise empregados nos
estudos de médio prazo (fluxo de potência CA, estabilidade dinâmica, curto-circuito,
confiabilidade, transitórios eletromagnéticos, etc.), no entanto são considerados modelos mais
representativos de carga e equipamento.

A evolução da expansão do sistema de transmissão é determinada pela análise técnica de seu
desempenho em regime permanente, após a simulação do sistema, para os anos mais
significativos do período estudado, com exceção do planejamento de curto prazo onde a análise é
exaustiva, se estendendo a todos os anos.

As diversas alternativas em estudo até o ano horizonte deverão ser analisadas em regime normal
e sob contingência simples para as condições de carga pesada e, dependendo do tipo de estudo,
sob condições de carga leve e/ou intermediária. Sempre que necessária, será feita a análise do
desempenho do sistema em regime não permanente.

Como produto final da análise técnica, é estabelecido um programa de obras para cada alternativa
até o ano horizonte definindo os tipos de reforços e suas respectivas datas de implantação.

1.2.8- Estudos Econômicos

Definidas as alternativas e efetuados os estudos elétricos, as etapas seguintes consistem na
elaboração da análise econômica considerando duas etapas:

Ø análise de menor custo, onde são selecionadas as alternativas de custo próximo ao valor
mínimo;

Ø análise de custos e benefícios das alternativas (pré-selecionadas) selecionadas na etapa
anterior.
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Em síntese, deverá ser selecionada para execução aquela alternativa que apresentar o maior
valor presente líquido(VPL) da diferença, benefício custo computada ao longo dos anos de
análise, até o ano horizonte de planejamento.

A alternativa selecionada define a linha mestra do programa de expansão que deverá ser
executado no período abrangido pelo estudo e que se qualifica como o mais adequado do ponto
de vista técnico-econômico.

1.2.9- Avaliação Final

Nesta fase, os resultados obtidos são cotejados de forma a se sentir as diferenças básicas entre
as diversas alternativas.

Existem dois procedimentos complementares que podem ser empregados para avaliar a melhor
proposta de dispêndios, visando satisfazer um incremento previsto de demanda, e que, portanto,
permitem selecionar o plano de expansão mais atrativo. Numa primeira etapa, o procedimento é
direcionado para a seleção de alternativas de custo mínimo. O segundo procedimento, embasado
em análise de custos e benefícios, permite estabelecer definitivamente a melhor alternativa para o
plano em análise.



 PARTE II

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA ESTUDOS
ELÉTRICOS
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1- INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A premissa básica utilizada no planejamento do sistema é o atendimento ao mercado conforme a
legislação em vigor, regulamentada pela ANEEL. Para garantir o desempenho do sistema é também
premissa que não deverá haver corte de carga, ao longo do horizonte de estudo, provocado pela
ocorrência de contingência simples neste ou em outro sistema a ele interligado (critério n-1).

O sistema planejado deverá satisfazer aos níveis de desempenho estabelecidos neste documento.

Critérios especiais poderão ser admitidos desde que motivos técnico-econômicos caracterizem sua
conveniência. As modificações introduzidas nos critérios apresentados neste documento deverão ser
justificadas e aprovadas no âmbito do CCPE.

Como foi descrito no capítulo 1 deste documento, o processo de planejamento envolve uma gama
muito variada de estudos elétricos dependendo se está na fase de concepção da alternativa ou
detalhamento  dos diversos equipamentos que serão indicados para  compor um conjunto de obras.

Este item tem por objetivo inicialmente descrever as diretrizes e critérios básicos a serem adotados
para a realização dos diversos estudos elétricos de simulação da rede nos regimes permanente e
transitório (eletromecânico e eletromagnético), listados a seguir:

Ø Fluxo de potência;

Ø Estabilidade de Tensão;

Ø Estudos de Carga Especiais;

Ø Energização em Regime Permanente;

Ø Confiabilidade sob o aspecto de adequação

Ø Estabilidade Eletromecânica;

Ø Sobretensões Transitórias e Dinâmicas Associados a Fenômenos; Eletromecânicos

Ø Estudos de Curto-Circuito;

Ø Fechamento de Anel e

Ø Transitórios eletromagnéticos

2- ESTUDOS DE FLUXO DE POTÊNCIA

Os estudos de fluxo de potência, efetuados para verificar o comportamento do sistema em regime
permanente, avaliando o estado do sistema elétrico em um determinado instante do tempo,
denominado ponto de operação. Os estudos de fluxo de potência  visam determinar níveis de tensão
nos barramentos do sistema e fluxos de potência nas linhas de transmissão e transformadores.

As ferramentas computacionais a serem utilizadas nos estudos de fluxo de potência são o programa
NH2 ou o programa ANAREDE. O GTPI (Grupo de Trabalho do Plano Indicativo) produzirá,
anualmente, a massa de dados dos dez anos em carga pesada, média e leve que são considerados
como a de referência do CTET e estão disponíveis no site do CCPE.
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Neste item são definidos os critérios e procedimentos para os estudos de fluxo de potência
necessários nos diversos horizontes de estudo de planejamento.

2.1- Critérios

2.1.1- Montagem dos Dados

Os dados necessários para um estudo de fluxo de potência são:

Ø Carga ativa e reativa por barramento

Ø Despacho e tensão de Geração nas usinas

Ø Dados da rede – parâmetros e limites das linhas e transformadores

A montagem destes  dados deve seguir os seguintes critérios:

2.1.1.1-  Carga

A representação de carga nos estudos de fluxo de potência deverá ser do tipo 100 % de MVA
constante, tanto para a componente ativa como para a reativa.

O fator de potência nos pontos de interligação será estabelecido de acordo com a legislação em
vigor: De modo geral, cada empresa de energia deverá procurar compensar a parcela de potência
reativa das cargas de seus consumidores junto às mesmas de modo a evitar que estas parcelas
tenham que ser geradas em usinas distantes e transmitidas através de linhas e transformadores.

Para os estudos dos 5 primeiros anos:

O fator de potência das cargas para os estudos de desempenho do sistema deverá ser compatível
com a legislação em vigor. Atualmente se pretende atingir um fator de potência de 0,98  por barra de
carga, em todos os horários.

Para os estudos últimos 5 anos:

Deverá ser considerado um fator de potência de 0,98 por barra de carga, em todos os horários.

Caso os resultados dos estudos de fluxo de potência não atendam às condições explicitadas no item
anterior, deverão ser analisadas alternativas para a superação dos problemas, de modo a se obter o
custo global mínimo para o sistema, independentemente do fator de potência nos pontos de
interligação.

2.1.1.2- Geração

Como critério para dimensionamento geral da rede deve-se considerar a maior máquina da região
em estudo desligada para manutenção, bem como todas as usinas Merchant  com despacho nulo.
Entretanto o sistema deve estar preparado também para o despacho máximo das usinas tipo
Merchant. Para dimensionamento específico para sistemas de conexão as usinas envolvidas devem
ser despachadas no máximo. Mais detalhes no subitem 2.2.1.2 de procedimentos.

Ø A tensão de geração deve seguir os limites de faixa de tensão e de geração de potência
reativa de cada usina, levando-se em consideração a compatibilização  do número de
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máquinas com o despacho de potência ativa com os limites de potência reativa em cada
barramento de geração.

Ø A opção de controle remoto de tensão só deve ser usada nos geradores que assim operem.

2.1.1.3- Critérios para Estabelecimento dos Parâmetros e Limites dos Elementos
da Rede

Os dados de resistência, reatância e shunt equivalentes da linha serão calculados e informados ao
CTET pelos proprietários dos ativos de transmissão nos fóruns apropriados. As reatâncias de
transformadores, bem como as faixas de OLTC de cada transformador do sistema deve ser
informado pelo proprietário do ativo ao CTET.

A consideração dos limites das linhas e dos transformadores nos estudos de fluxo de potência
devem seguir o seguinte critério:

2.1.1.4- Limites de Linhas Aéreas de Transmissão

As linhas de transmissão não deverão ter excedido os limites de carregamento para condição normal
ou para condição de emergência, nas respectivas condições de estudo.

Os limites de carregamento de cada linha de transmissão deverão ser calculados em função das
condições ambientais características da região onde a mesma se encontra e em função da
temperatura de projeto (para condição normal) e do abaixamento máximo permitido dos condutores
(para condição de emergência).

Não se deverá limitar o carregamento das linhas de transmissão existentes em função das
características dos equipamentos terminais, a menos que seja economicamente justificável.

Os limites de carregamento das linhas existentes poderão ser alterados por meio de eliminação dos
vãos críticos e/ou troca dos condutores, desde que técnica e economicamente justificável.

No Anexo C são apresentados limites típicos de carregamento para os cabos usualmente
empregados a nível de planejamento pelas empresas da Região Sudeste participantes do CCPE /7/.
Esses limites foram obtidos de acordo com a metodologia constante do documento /12/, atualmente
em revisão pelo CCPE.

Este assunto está sendo revisto pelo CCPE diante de nova realidade do setor.

2.1.1.5- Limites Normais e Emergência de transformadores em Estudos de Fluxo
de Potência

Os critérios de carregamento deste documento referem-se aos transformadores trifásicos,
monofásicos e autotransformadores, independentemente da potência nominal /11,39/.

A filosofia básica dos critérios de carregamento em unidades transformadoras é atender aos limites
de carregamento determinados para condição normal e para condição de emergência, de forma a
contemplar as situações mais críticas, tanto para unidades transformadoras planejadas quanto para
unidades existentes, permitindo uma maximização do uso desses equipamentos e,
conseqüentemente, uma redução nos investimentos necessários à expansão dos sistemas de
transmissão e subtransmissão.
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Em estudos de planejamento de sistemas de transmissão não é admitida redução na expectativa de
vida útil em unidades transformadoras, quer se trate de unidades existentes, já em operação, ou de
unidades planejadas.

Os limites de carregamento deverão ser determinados de forma a não exceder as máximas
temperaturas admissíveis tanto para o óleo como para o enrolamento (definidas na Tabela II.1) e
atender às seguintes condições:

Ø a expectativa de vida útil fixada para o transformador – devem ser utilizados os
carregamentos ocorridos e/ou previstos nas emergências de longa duração e em condição
normal, ponderados pelas freqüências esperadas, para determinar o envelhecimento anual do
isolamento sólido.

Ø máximo de 150% de carregamento ou o valor correspondente relativo às restrições devidas
ao fluxo de dispersão, quando houver – podem ocorrer em unidades transformadoras com
potência nominal acima de 100 MVA trifásica, ou seja, superior a 33,3 MVA por coluna de
enrolamento;

Ø as restrições de equipamentos acessórios (buchas, conectores, etc.).

Deverá prevalecer sempre o limite mais restritivo.

Os limites de carregamento de curta duração só deverão ser utilizados em estudos de planejamento
quando for visualizada a possibilidade de adoção de medidas corretivas (remanejamento de cargas,
abertura em linhas, redespacho de geração, etc), que possam ser executadas no período máximo de
½ hora, permitindo reduzir o carregamento das unidades transformadoras para o limite de longa
duração.

No planejamento dos novos transformadores, devem ser especificadas as características de todos os
acessórios, estruturas e equipamentos associados, de forma que não limitem os carregamentos
máximos previstos em estudos de envelhecimento/aquecimento.

Tabela II.1 – Temperaturas Máximas em Unidades Transformadoras

Tipo de Enrolamento

Temperatura do
Topo do Óleo

Temperatura do
Ponto Mais Quente

Enrolamento
Duração.

Tr.55°C tr.65°C tr.55°C tr.65°C (h)

Condição Normal (4)
85°C

(4)
95°C

(4)
95°C

(4)
110°C -

Carregamento Planejado (5)
100°C

(1)
110°C

(3)
110°C

(3)
125°C -

Emergência de Longa
Duração

(5)
100°C

(1)
110°C

(2)
115°C

(3)
130°C -

Emergência de Curta
Duração

(5)
100°C

(1)
110°C

(2)
120°C

(3)
140°C

(6)
0,5

            Conforme referência /49/.

(2) Valor considerado a partir de sugestões de Furnas e CEPEL.
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(3) Deverá ser efetuada pesquisa no CEPEL com vista a determinação da temperatura de formação de gases.

(4) Conseqüência de (1) e (2).

(5) Conforme NBR-5416/81.

(6) Conforme referência /50/.

(7) Duração típica de emergência de curta duração.

Estes limites estão sendo revistos pelo CCPE diante da nova realidade do setor.

2.1.2- Critério de Desempenho da Rede para Estudos de Fluxo de Potência de Médio e
Curto Prazos

Os estudos de fluxo de potência no âmbito do  planejamento a curto e médio prazos objetivam, em
geral,  a tomada de decisão referente à construção e comissionamento de obras de transmissão,
num horizonte de dez anos (médio prazo), onde se detalha os cinco primeiros anos (curto prazo)
definindo-se  todos os parâmetros elétricos pertinentes ao sistema, bem como as datas ótimas para a
licitação das novas obras.

No horizonte de médio prazo se objetiva estudar, com base em um plano de referência de expansão
do parque gerador, as possíveis alternativas de transmissão de forma a garantir o atendimento dos
requisitos previstos de ponta e energia.

No horizonte de curto prazo, em termos gerais, realizar-se-á um confronto entre as condições
previstas no planejamento com as tendências atuais de crescimento do mercado e com as reais
possibilidade de colocar as obras programadas em operação nos prazos previstos. Para esta etapa
do planejamento é requerida a representação do sistema com o maior grau de detalhe possível, indo
até o nível de subtransmissão entre as subestações dos sistema tronco interligado e com a utilização
do modelo completo de fluxo de potência, para que se possa detalhar a compensação reativa.

2.1.2.1- Caso Base

O sistema deverá ser testado para as condições de carga pesada,  intermediária e leve, e, quando
necessário, para outros patamares de carga. Devem ser testadas condições de despachos
alternativos considerando a diversidade de hidraulicidade entre as subbacias das regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste, Norte, e Nordeste e para as condições de despachos alternativos das usinas
térmicas trabalhando na ponta e nas base conforme descrito no subitem 2.2.1.2 da Parte II deste
documento.

Em todas as condições mencionadas o sistema deverá  operar, em condição normal, respeitando os
seguintes critérios:

Ø todos os elementos com  o fluxo dentro da faixa de  regime normal,

Ø as tensões nas barras de carga dentro das faixas estabelecidas neste documento no subitem
2.1.3 da Parte II,

Ø Compensadores síncronos e estáticos com a geração de potência reativa aproximadamente
no centro de sua faixa,
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Ø Na  existência de compensação fixa shunt,  a máxima variação de tensão entre as situações
pré e pós-chaveamento de elementos shunt, deve ser no máximo de 5% em relação à tensão
operativa antes do chaveamento, no caso de energização,  e  de 5% em relação à tensão de
regime pós-chaveamento, no caso de desligamento de estágios.

Ø As sobretensões sustentadas na condição de regime a que tende o sistema, considerando a
atuação de equipamentos de controle de tensão, são mantidas confinadas aos níveis
máximos estabelecidos a seguir.

Tabela II.2 – Níveis Máximos de Tensão em Regime Permanente

TENSÃO NOMINAL (kV) TENSÃO MÁXIMA (kV/% NOM)

69,0 72,5/105

88,0 92,4/105

138,0 145,0/105

230,0 242,0/105

345,0 362,0/105

440,0 460,0/104,5

500,0 550,0/110

750,0 800,0/107

Na existência de compensação série que o sistema de transmissão não apresente ressonância
subsíncrona com o grau de compensação existente.

2.1.2.2- Em Contingência

Em todas as condições mencionadas o sistema deverá  suportar, sem violação dos critérios
estabelecidos, o desligamento não programado, não simultâneo de qualquer um dos seguintes
elementos:

Ø transformador ou banco de transformadores;

Ø linha de transmissão;

Ø gerador;

Ø reator;

Ø banco de capacitores;

Ø compensador síncrono ou estático.

Ø um  polo dos elos de corrente contínua

No caso de linhas de transmissão de circuito duplo será adotada como filosofia a perda de apenas
um circuito. A perda do circuito duplo poderá ser adotada onde, em função de dados estatísticos,
ficar evidenciada a ocorrência freqüente dessa contingência.
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Os sistemas de subtransmissão que suprem grandes centros urbanos e regiões de elevada
densidade de carga são normalmente planejados para atender ao critério de contingência simples.
No caso de ser admitido o corte de carga temporário, eliminado através da transferência automática
da carga via subtransmissão ou distribuição, também considera-se atendido o critério n-1 /2,27/.

2.1.3- Critério para os Níveis de Tensão, Máximos e Mínimos em Estudo de Fluxo de
Potência

Os níveis de tensão e as faixas mínima e máxima admissíveis nos barramentos deverão ser tratados
separadamente conforme a barra atenda diretamente consumidores supridos na modalidade “tensão
regulada”, conforme a barra seja de interligação entre empresas diferentes, ou conforme a barra seja
apenas para conexão entre subestações e usinas da mesma empresa:

a) Para as barras de atendimento direto a consumidores supridos na modalidade “tensão
regulada”, as tensões para a transmissão e subtransmissão que deverão ser
consideradas nos estudos de planejamento situar-se-ão dentro dos limites
apresentados na  Tabela II.3. Esses limites estão em consonância com a legislação
em vigor.

Tabela II.3 – Níveis de Tensão em Corrente Alternada

TENSÃO NOMINAL
(kV)

TENSÃO MÁXIMA
(kV)

TENSÃO MÍNIMA
(kV)

13,8 14,5 13,1
34,5 36,2 32,8
69,0 72,5 65,6
88,0 92,4 83,6

138,0 145,0 131,0
230,0 242,0 218,0
345,0 362,0 328,0

b) Em qualquer condição de carga, os níveis de tensão nos barramentos que não atendam
diretamente a consumidores poderão ter valores fora das faixas indicadas na Tabela II.3,
respeitadas as limitações dos equipamentos.  As limitações dos equipamentos fazem com
que as faixas de tensão típicas para esta barras fiquem na faixa de 0,85 a 1,15 pu.

c) Adicionalmente, os barramentos de interligação entre empresas, que disponham de
equipamentos de regulação de tensão terão seu limites de tensão estabelecidos de acordo
com as necessidades operativas das empresas interligadas, respeitando-se tanto os  limites
dos equipamentos como os limites de  intercâmbio de potência reativa entre empresas
interligadas, conforme legislação em vigor.

Nos estudos de planejamento, poderão ser consideradas novas tensões acima da classe de 750kV
ou em corrente contínua, para as quais deverão ser estabelecidos critérios específicos.

Os estudos correspondentes às condições de carga pesada, intermediária e leve e/ou para
condições de emergência, serão realizados observando-se os valores limites da estabelecidos
acima, levando-se em consideração as limitações dos equipamentos existentes.

As variações de tensão provocadas por chaveamento de reatores ou capacitores não deverão
exceder a 5%, obedecidos os níveis estabelecidos nos itens acima.
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Nos estudos de fluxo de potência, os equipamentos com comutação automática de tape sob carga
poderão ter, para qualquer contingência descrita no  subitem 2.1.2.2 da Parte II, variação do tape
estabelecido para as condições normais, para atender aos níveis e faixas de tensão acima citados.
Em contingências o comutador de tape  poderá excursionar por toda a faixa (em geral 16 tapes
acima, um tape central e 16 tapes abaixo). Na transição de carga pesada para carga leve poderão
ser adotadas as seguintes medidas, sem caracterização de prioridade:

Ø desligamento de capacitores;

Ø redução de tensão nos compensadores síncronos ou estáticos;

Ø ligação de reatores;

Ø redução de tensão em usinas;

Ø comutação de tapes

2.1.4- Critério para Aplicação de Medidas Corretivas em Regime Permanente em
Planejamento

A fim de se evitar a execução de obras no sistema de transmissão para solucionar problemas
temporários do sistema no período em estudo, será permitida, na análise de contingências dos
elementos componentes, a consideração do desligamento de qualquer outro elemento que fique
submetido a solicitações superiores às máximas admissíveis.

Na adoção dessa medida, deve ser observado que:

a) As solicitações impostas aos demais componentes do sistema de transmissão não excedam
os valores fixados pelos critérios de planejamento;

b) Não haja perda de continuidade ou redução do nível de qualidade no atendimento aos
consumidores;

c) Esse desligamento possa ser executado automaticamente com a utilização de sistemas usuais
de proteção;

As condicionantes a) e b) deverão ser respeitadas tanto em regime permanente como em regime
transitório.

A aplicação dessas medidas em estudos de planejamento a longo prazo deve ser condicionada à
utilização de procedimentos automáticos, como os previstos pelo ONS.

2.1.5- Critérios de Desempenho em Regime Permanente para Sistemas de
Transmissão em Corrente Contínua

a) O sistema de CC deverá ser capaz de operar sob condições nominais, para uma dada faixa de
tensão nas barras de cada subestação retificadora e inversora, correspondente as tensões
máximas e mínimas especificadas para essas subestações.

b) A faixa operativa para as tensões CC nos terminais retificador e inversor deve ser limitada a
valores de ± 5% em torno da tensão nominal especificada para cada um dos terminais, exceto
quando situações especiais de operação, oriundas de requisitos do sistema, imponham um
alargamento da faixa de tensões para operação normal.
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c) Para a faixa de tensões CA estabelecidas para as barras retificadora e inversora, o sistema pode
ser planejado para operar a um nível de tensão CC inferior ao valor nominal (tensão reduzida)
com  a finalidade de se tentar eliminar um curto-circuito estabelecido entre o condutor e a terra
através dos isoladores, depois de um determinado número de tentativas de religamento sem
sucesso a plena tensão.
 
Este modo de operação pode ser usado também durante a operação normal do sistema, sem
estar necessariamente associado a religamento.
 
Caso se faça opção pelo funcionamento à tensão reduzida, deverá ser analisado o seu efeito no
dimensionamento dos transformadores conversores e na compensação reativa.

d) Para efeito de estudo a margem de corrente pode ser considerada igual a 10% da corrente
nominal.

e) A tensão CC nominal por pólo ou bipolo deve ser obtida no terminal da linha CC no retificador no
sentido normal de potência, quando houver.

Deverão ser realizados estudos em carga pesada e leve para verificar a máxima potência possível de
ser transmitida em cada estágio do sistema CC, inclusive para o sistema completo.

2.2- Procedimentos

2.2.1- Procedimentos para Preparação de Dados

2.2.1.1-  Mercado

São utilizados os dados de mercado consolidados a nível regional, global e por empresa, sendo
estes estabelecidos a partir dos estudos desenvolvidos pelo CTEM, com a participação das
empresas envolvidas e adequados aos estudos em consideração. Para os estudos de planejamento
do sistema deverão ser utilizadas as projeções mais prováveis de mercado.

Adotando-se os cenários previstos pelo CTEM, os casos bases de fluxo de carga correspondentes
ao horário de carga máxima (pesada) deverão usar a carga própria de demanda máxima coincidente
em todas as empresas de cada estado e região (submercado) com o valor integralizado no horário
de ponta em cada empresa, ou seja, MWh/h. Este mesmo conceito deverá ser usado para o horário
de carga mínima, ou seja, demanda mínima coincidente em todas as empresas de cada estado e
região (submercado) com o valor integralizado no horário de carga mínima de cada empresa em
MWh/h.

Dessa forma, a carga de demanda, em MWh/h, pode ficar maior pois não leva em conta a
diversidade que pode reduzir este valor em cerca de 10 %, por exemplo. Por outro lado, quando o
valor da ponta dentro da ponta (em MW instantâneo) eleva o valor integralizado em alguns estados
ou regiões (como por exemplo a área GO/DF, em cerca de 15%) esta área merecerá um tratamento
específico para os estudos do sistema de transmissão que atende a esta região. Portanto, as
sazonalidades e as particularidades do mercado de cada estado e região deverão continuar sendo
consideradas.

A distribuição espacial (carga por barramento) e a topologia a ser usada nos casos de fluxo de carga,
tendo a rede básica como configuração mínima, são as mesmas que têm sido usadas até hoje nos
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estudos de planejamento, devendo-se representar a rede no nível de detalhe que for necessário para
a realização deste estudo, independentemente do nível de tensão.

O mercado global a ser considerado em estudos de carga leve, intermediária e pesada é fornecido
pelo CTEM e sua distribuição por barramentos, pelas empresas.

Os estudos de planejamento do Sistema de Transmissão deverão verificar o carregamento máximo
que este Sistema poderá suportar sob os diferentes pontos e vista (limites de equipamentos em
regime normal e em situações de emergência, limites para suportar contingências simples, como
exemplo), incluindo entre eles o aspecto de colapso de tensão, analisando se a margem de folga
deste sistema atenderia a um mercado alternativo mais otimista (maior que o de referência).

Somente quando se mostrar estritamente necessário, poderão ser efetuados estudos com projeções
alternativas de mercado.

2.2.1.2- Geração

Como programa de geração de referência, será considerado aquele fornecido pelo CCPE/CTDO.

Os despachos de geração nos estudos de planejamento do sistema de transmissão serão definidos
para as diversas condições de carga e para as diversas condições de hidraulicidade por sub-bacia, e
para os diversos despachos alternativos de usinas termelétricas. Estudos específicos poderão ser
realizados objetivando avaliar o desempenho do sistema sob condições hidrológicas distintas da
especificada.

Os despachos de geração deverão levar em consideração, tanto quanto possível, as restrições
técnicas e operativas de máquinas e reservatórios, a alocação de reserva de geração por área de
responsabilidade, bem como os aspectos econômicos do parque gerador.

O dimensionamento do sistema de transmissão deverá permitir o total escoamento da potência e
energia das usinas a ele associadas.

Todo estudo deverá considerar:

Ø A relação de usinas consideradas por empresa;

Ø número de máquinas, suas capacidades e limites operativos (curva de capabilidade);

Ø A potência ativa despachada por máquina;

Ø As máquinas e/ou usinas agrupadas ou que foram descontadas do valor de carga de um
determinado barramento;

Ø A potência utilizada como reserva girante e as máquinas paradas ou em manutenção;

Ø Os intercâmbios entre empresas.
USINAS HIDRAÚLICAS

Como hipótese básica deverá ser considerada a situação correspondente às vazões médias de longo
prazo (hidraulicidade média). Conforme a natureza do estudo de transmissão, haverá necessidade
de serem analisados um ou mais cenários hidrológicos entre regiões e também considerando-se
cenários com diversidade hidrológica existente entre as sub-bacias.
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Em relação aos níveis fornecidos pelo CTEE as faixas de variação dos despachos básicos de cada
usina serão definidas pelos participantes dos estudos de planejamento da transmissão, no âmbito do
CTST, com apoio do CTEE, no tocante às diretrizes e restrições energéticas de caráter qualitativo
necessários à formulação dessas faixas.

No tocante à geração hidráulica, o documento “Diretrizes para Consideração da Geração em Estudos
de Planejamento do Sistema de Transmissão” /21/ enfatiza as interações necessárias entre as áreas
de estudos de geração e transmissão e além de fazer um resumo sobre os principais termos
utilizados na área energética. Apresenta também diretrizes e procedimentos específicos para
estudos de redes, integração de usinas e interligações regionais.

USINAS TERMELÉTRICAS

O procedimento para representação das usinas termelétricas, dentro da nova realidade do setor, está
formulado considerando que as condições de despacho a serem analisadas para um adequado
dimensionamento do sistema de transmissão deverão contemplar tanto a parte específica de cada
tipo de usina termelétrica quanto a parte geral.

Nas partes específicas procura-se estabelecer as condições para o sistema suprir o mercado,
contando-se com a condição de mínima participação da termelétrica, de acordo com as
características de cada tipo considerado.

Na parte geral procura-se estabelecer o dimensionamento do sistema para a integração e o
despacho pleno ou próximo do pleno da termelétrica, independente de seu tipo.

PARTE ESPECÍFICA POR TIPO DE UTE: DESPACHOS MÍNIMOS

Com relação aos despachos de geração mínima deverá ser considerada fora de operação a maior
unidade geradora da região em estudo e deverão ser consideradas as particularidades de cada tipo
de usina, conforme descrito a seguir:

TIPO 1: UTEs MERCHANT

A UTE Merchant normalmente se caracteriza como composta por turbinas aeroderivadas, operando
em ciclo aberto e com rendimento inferior às UTEs de ciclo combinado. Não devem trabalhar com
contratos, mas sim no mercado spot, oferecendo a sua energia sempre que o preço no spot for
superior ao seu custo de geração. Desta forma, poderão ficar fora do mercado nos períodos em que
o custo marginal esteja baixo, não se podendo contar com a sua geração, até porque não tem
qualquer compromisso nesse sentido.

Assim sendo, como os custos marginais podem ficar baixos por longo período em sistema de base
hidráulica como o brasileiro, não se pode contar com a geração dessas Unidades Merchant e os
troncos de suprimento devem ser dimensionados considerando a sua geração nula.

Para o dimensionamento adequado dos troncos do sistema de transmissão, os estudos de
planejamento deverão prever a sua adequação para a situação em que as UTEs Merchant estejam
desligadas.

Para a fundamentação desse critério, diversos técnicos de instituições e concessionárias com notório
conhecimento na área energética foram consultados, tendo havido uma unanimidade de que, embora
no critério geral as usinas termelétricas merchant tenham um tratamento similar às demais, pois o
sistema deverá estar preparado para o pleno despacho das mesmas, no critério particular elas
devem ter o seu despacho nulo para o dimensionamento adequado dos troncos de transmissão.
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TIPO 2: UTEs CICLO COMBINADO

Para o dimensionamento adequado dos troncos do sistema de transmissão, os estudos de
planejamento  deverão prever a sua adequação  para a situação em que o despacho das UTEs a
Ciclo Combinado seja igual ao menor valor de geração correspondente ao contrato de fornecimento
tipo “take or pay” de gás. Recomenda-se proceder a uma análise de sensibilidade (risco) do
desempenho do sistema de transmissão ao despacho dessas UTEs, considerando outras
alternativas de despacho que serão definidas de acordo com as características da área em estudo e
as informações disponíveis.

TIPO 3: UTEs CONVENCIONAIS A ÓLEO OU CARVÃO

As termelétricas convencionais, como as que tipicamente queimam óleo combustível ou carvão e que
portanto tem um custo operacional elevado, devem em princípio ser despachadas no mínimo
vinculado a contrato de fornecimento de combustível ou restrições da própria unidade geradora, para
o dimensionamento do sistema de transmissão, a menos que as condições peculiares do sistema ou
contratações assim o exijam, sejam elas de origem energética ou elétrica.

Algumas UTEs convencionais estão com previsão de um projeto de transformação em usinas a ciclo
combinado (S.Cruz e Piratininga). Enquanto porém permanecerem consumindo óleo combustível,
seu despacho deverá estar atrelado à necessidade energética ou elétrica do sistema, pois de outra
forma seria antieconômico, devido ao custo elevado da geração a óleo combustível.

TIPO 4: UTEs NUCLEARES

Nas usinas nucleares ocorrem longas paradas anuais para recarga do reator. Por este motivo os
estudos de transmissão deverão considerar um cenário com o maior gerador nuclear desligado e
outro cenário com todos os geradores nucleares ligados. Isto deverá ser feito em cada região elétrica
onde elas estiverem localizadas.

PARTE GERAL, PARA TODOS OS TIPOS DE UTES: DESPACHO PLENO

Para o dimensionamento adequado do sistema de transmissão, os estudos de planejamento deverão
contemplar cada uma das termelétricas previstas, de qualquer tipo, de forma individual de tal maneira
que o sistema de transmissão esteja preparado para suportar o despacho individual máximo previsto
de cada uma delas  Também deverá ser considerado o efeito combinado do despacho conjunto
daquelas mais prováveis de estarem presentes, tomando-se neste caso um despacho de 90% da
capacidade máxima das mesmas, salvo informação específica quanto ao contrato de fornecimento
de combustível  /ou PPA de cada uma delas.

Cenários Considerando o Estágio do Empreendimento Térmico

As novas usinas termelétricas, para se viabilizarem, devem cumprir uma série de etapas. O
conhecimento de que cada uma delas vai sendo cumprida, consolida a expectativa de sua entrada
em operação e permite classificá-la quanto a essa expectativa. Nomeamos a seguir as etapas, não
necessariamente na sua ordem cronológica natural:

Ø Autorização do órgão regulador – ANEEL

Ø Licenciamento ambiental

Ø Solicitação de acesso e conexão à rede elétrica com os estudos respectivos

Ø Reserva de turbo-geradores junto ao fabricante/fornecedor
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Ø Contrato de fornecimento de gás

Ø Contrato de comercialização da energia produzida (PPA)

Ø Aquisição de terreno em local adequado à construção de termelétrica

Ø Equacionamento do consórcio de investidores para a formação da SPC

Ø Garantia de financiamento bancário

Assinatura dos contratos CPST, CCT e CUSD quando for o caso. Somente após esta etapa será
iniciado a adequação (obras) do sistema de transmissão e/ou distribuição.

Um empreendimento de geração térmica previsto para um horizonte de dois anos à frente, deverá
estar com a maior parte dessas etapas equacionadas para que seja efetivamente factível a sua
entrada em operação.

Os estudos de planejamento de curto prazo, conforme a percepção de que as etapas para a
consecução dos empreendimentos não estejam sendo cumpridas a tempo, deverão contemplar
cenários considerando a postergação da data de entrada dos mesmos, a título de sensibilidade ao
cenário base.

2.2.1.3- Determinação de Limites de Carregamento em Linhas Aéreas de
Transmissão

Este assunto está sendo revisto pelo CCPE dentro da nova realidade do setor.

Condição Normal de Operação

Para a determinação do limite de carregamento em linhas de transmissão na condição normal de
operação são adotados os critérios e procedimentos estabelecidos no documento Critérios e
Procedimentos para a Determinação de Limites de Carregamento de Linhas Aéreas de Transmissão
em Corrente Alternada /7/, aprovado pelo CTST-Sul, CTST-SE e CTST-N/NE em 07 de novembro de
1984.

Esta determinação é feita utilizando valores típicos de dados ambientais e geo-solares, tais como
temperatura ambiente, velocidade do vento, radiação solar, azimute e latitude da linha, altitude,
emissividade e absorção dos cabos, etc....

Os limites deverão ser calculados para cada região geográfica, para as estações verão e inverno, dia
e noite. Para cada nível de tensão serão considerados os condutores mais comuns em cada região.

Os carregamentos deverão ser limitados pelas temperaturas de projeto das linhas de transmissão,
sendo que, na falta de um valor específico, deverá ser utilizado o valor 60º Celsius.

Condição de Emergência

Na determinação do carregamento admissível nas linhas de transmissão durante emergências no
Sistema, deverá ser considerado o abaixamento dos cabos de 1 (um) metro em relação à posição
que ocupam quando submetidos à temperatura de projeto, tomando-se por referência o abaixamento
ocorrido no vértice da catenária de um vão típico em terreno plano entre suportes de mesma altura.

Para esta determinação a altura dos suportes deverá permitir que, com os cabos na temperatura de
projeto, o vértice da catenária esteja a uma distância do solo igual à altura de segurança mínima
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estabelecida na NBR 5422 em sua revisão mais atual, para o vão sem obstáculo e em situações
normais.

2.2.1.4- Determinação de Limites de Carregamento de Unidades Transformadoras

Este assunto está sendo revisto pelo CCPE dentro da nova realidade do setor.

Condição Normal de Operação

Como referência inicial, o carregamento de unidades transformadoras, em condição normal de
operação, deve ficar limitado ao valor de potência nominal do equipamento, considerando-se o último
estágio de resfriamento. No entanto, podem ocorrer situações com equipamentos submetidos a
solicitações decorrentes de curvas de temperaturas ambientes e/ou de carga, desfavoráveis do ponto
de vista de aquecimento x envelhecimento, em que a limitação de carregamento de condição normal
seria ultrapassada antes de se atingir o valor nominal. Da mesma forma, um dos parâmetros acima
(temperatura ambiente e carga) ou ambos, podem ser favoráveis, de forma que o carregamento em
condição normal possa ser superior à potência nominal do transformador. Assim, os limites de
carregamento para esta condição de operação devem atender nos seguintes condicionantes:

Ø envelhecimento anual inferior a 1,0 pu (3,33% para a vida útil fixada em 30 anos),

Ø temperatura do topo do óleo inferior a 850C e 950C para unidades transformadoras de 550 C e
650 C, respectivamente;

Ø temperatura do ponto mais quente dos enrolamentos máxima de 950 C e 1100 C para
unidades de 550 C e 650C, respectivamente.

Ø Para carregamentos planejados durante a operação em condição normal, em que são
utilizados valores acima da potência nominal, os limites a serem respeitados devem obedecer
os apresentados na Tabela II.1 e o condicionante de envelhecimento anual inferior a 1,0 pu .

Observação:

O envelhecimento anual em condição normal de operação deve ser menor ou igual a [1 –
envelhecimento anual relativo às emergências de longa duração].

Condição de Emergência

O limite de carregamento para condições de emergência deve ser determinado em estudos de
aquecimento x envelhecimento em computador digital, com base na ocorrência de emergência
simples no sistema de transmissão. A metodologia para a obtenção desses limites é indicada nas
referências /14,16/.

Os valores máximos aceitáveis de temperaturas, para unidades transformadoras de 550 C e 650C,
são apresentados na Tabela II.1.

Após o cálculo dos limites para as condições de emergência que atendem a expectativa de vida útil
desejada, o carregamento máximo admissível deve ser compatibilizado com o valor máximo de
150% de carregamento ou o correspondente que for necessário para atender às restrições devidas
ao fluxo de dispersão (caso existam) e com as restrições de equipamentos acessórios, prevalecendo
o mais restritivo dos valores.
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O quesito temperatura do ponto mais quente dos enrolamentos é preponderante no caso de
emergências de curta duração, não sendo, neste caso, o envelhecimento um fator determinante na
definição dos limites.

Considera-se, para efeito de planejamento, que o tempo de ½ hora é suficiente para a execução de
medidas corretivas, quando factíveis, e que por conseguinte, este é o tempo que deve ser associado
às contingências de curta duração quando do cálculo de valores limites de carregamento.

2.2.2- Representação do Sistema

O nível de detalhamento do sistema de transmissão deverá ser compatível com os horizontes de
estudo definidos no subitem 1.2 da Parte I.

Para estudos de longo prazo e estabelecimento de cenários, onde se buscam as diretrizes de
expansão do sistema de transmissão, apenas a representação dos grandes troncos é suficiente.
Para estudos de médio e curto prazos, é requerida a representação do sistema de subtransmissão
entre subestações do sistema tronco interligado e/ou usinas geradoras.

2.2.3- Sistemas Regionais

Em condições normais e de contingência simples a rede planejada deve apresentar desempenho
operativo adequado para qualquer hidrologia factível. Caso contrário, deverão ser estudadas
alternativas de reforço da transmissão que atendam este objetivo.

Em contingência simples serão admitidos alívios de geração preservando a estabilidade do sistema,
respeitando-se as restrições das unidades. Para que o despacho possa ser feito manualmente, as
sobrecargas não devem levar à atuação da proteção, e a estabilidade do sistema deve ser
preservada. Caso estes requisitos não sejam atendidos, devem ser examinadas alternativas de
reforço da transmissão. Interligações Regionais

Em condições normais a interligação deve permitir a transferência dos intercâmbios máximos
economicamente atrativos em todas as hidrologias.

Em contingência simples admite-se o redespacho corretivo para intercâmbio puramente energético,
desde que preservada a estabilidade dos sistemas.

2.2.4- Comportamento do Sistema de Corrente Alternada em Regime Permanente

O desempenho do sistema de transmissão, em regime permanente, deverá ser avaliado através da
simulação do sistema, para a carga pesada, intermediária e leve, devendo suportar, sem violação
dos critérios estabelecidos, a saída não simultânea e permanente de qualquer dos elementos citados
no subitem 2.1.2.2 da Parte II.

A compensação de potência reativa em condições normais de operação deverá ser feita,
preferencialmente, através de capacitores em derivação em condições de carga pesada e de
reatores em condições de carga leve. A compensação de potência reativa adicional, para atender as
necessidades do sistema em regime de emergência, poderá ser efetuada por compensação estática
controlável, compensação síncrona ou por reatores/capacitores em derivação, quando esta última
compensação puder ficar conectada em condição normal no patamar de carga em estudo.

Os equipamentos de compensação de potência reativa devem ser instalados nas diversas
subestações do sistema, levando em consideração a sua distribuição da forma mais econômica e os
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critérios estabelecidos no item 2.1.3 da Parte II, de maneira a minimizar as perdas na transmissão e
eliminar eventuais restrições operativas. Deve-se também contemplar a possibilidade de antecipação
de obras de transmissão como alternativa para a instalação de compensação reativa, procurando-se
desta forma obter o custo global mínimo para o sistema de transmissão.

Na análise de contingências simples no sistema de transmissão, não é permitido cortes de carga
para melhorar o comportamento do sistema na fase de planejamento, mesmo que seja para levar os
níveis de tensão ou carregamentos anormais para valores aceitáveis. O subitem 2.1.4 da Parte II
apresenta os casos especiais em que medidas corretivas podem ser consideradas possíveis no
planejamento dos sistemas de transmissão.

Nos estudos de fluxo de potência, os transformadores sem comutação sob carga deverão ser
considerados para qualquer contingência, com o mesmo tape estabelecido para as condições
normais. Os transformadores com comutação automática sob carga poderão ter, para qualquer
contingência, variação do tape estabelecido para as condições normais.

Para os estudos de carga pesada e leve, deverão ser observados os valores limites de geração e
absorção de potência reativa definidos pelas curvas de capabilidade das unidades geradoras.

2.2.5- Comportamento do Sistema de Corrente Continua em Regime Permanente

Disposição Modular das Conversoras

A disposição modular das conversoras deve visar níveis geralmente aceitos em estudos de
confiabilidade, isto é, para a transmissão e uma determinada potência poder-se-ia por exemplo
utilizar:

Ø Um único bipolo, constituído de quatro grupos de válvulas de doze pulsos, onde a potência de
cada válvula seria igual a um quarto da potência a ser transmitida.

Ø Dois bipolos, cada um constituído de quatro grupos de válvulas de doze pulsos, onde a
potência de cada válvula seria igual a um oitavo da potência a ser transmitida.

Em ambos os casos deverá ser verificado se o desempenho do sistema CC/CA é satisfatório quando
ocorrer a perda de um pólo.

a) Tensão Nominal
A escolha da tensão nominal do sistema CC deverá sempre considerar os aspectos econômicos,
envolvendo o custo da transmissão e perdas associada, o custo das  estações conversoras e a
confiabilidade da transmissão, isto é, para a transmissão de uma determinada potência, poder-se-ia
adotar as disposições modulares para as conversoras como sugerido  no item a,  utilizando-se
tensões nominais diferentes que poderiam resultar em correntes  nominais distintas (possibilitando
avaliar o custo da transmissão e perdas associadas e o custo das estações conversoras).

O custo associado à confiabilidade da transmissão será determinado avaliando-se a necessidade de
reforços no sistema de CA para que o desempenho do sistema CC/CA seja satisfatório quando
ocorrer a perda de um pólo.

b) Operação Paralela
Deverá ser considerada no estudo a opção de operação paralela de pólos de igual tensão, visando
manter a confiabilidade da transmissão CC, avaliando o impacto deste tipo de operação no
dimensionamento dos condutores da linha CC e no aumento das perdas na transmissão, levando-se
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em conta que a queda de tensão proveniente deste tipo de operação não venha a comprometer os
limites de tensão CA estabelecido para as subestações inversora e retificadora.

c) Ângulo de Disparo do Retificador
Para efeito  de estudo, em princípio, pode-se adotar uma faixa de ajuste para o ângulo de disparo do
retificador, de 12° a 17°, sendo o ângulo nominal igual a 15°.

d) Ângulo de Extinção do Inversor
Para efeito de estudo, em princípio, pode-se adotar uma faixa e ajuste para o ângulo de extinção do
inversor, de 15° a 20°, sendo o ângulo nominal igual a 17°.

3- ESTUDOS DE ESTABILIDADE DE TENSÃO EM REGIME PERMANENTE

Os estudos de estabilidade de tensão  em regime permanente tem por objetivo verificar a margem
existente de um ponto de operação estável para o ponto de colapso de tensão.

Margem de estabilidade de tensão é a distância entre o ponto de operação corrente e o ponto onde o
sistema de potência torna-se instável. Em geral, esta distância é medida em termos da variação da
demanda do sistema, numa determinada direção. Esta direção de variação é caracterizada pelas
barras que sofrem alteração na demanda, assim como pelo comportamento do fator de potência
durante a trajetória.

Embora o fenômeno de instabilidade de tensão seja um processo dinâmico, as análises estáticas
baseadas em levantamentos de curvas PxV e VxQ têm sido adotadas internacionalmente para
avaliação da estabilidade de tensão.

A ferramenta computacional a ser utilizada nos estudos estabilidade de tensão em regime
permanente é o programa ANAREDE continuado.

3.1-  Critérios

Os critérios foram definidos em função das características do sistema elétrico brasileiro e da
realidade econômica das empresas que o integram. Foram considerados também o estágio atual das
ferramentas computacionais disponíveis para as análises do fenômeno, as incertezas dos dados e os
aspectos de modelagem.

Os critérios aqui apresentados somente se aplicam a uma análise estática. Assume-se que o sistema
seja estável sob o ponto de vista de estabilidade angular, isto é, que as simulações de estabilidade
transitórias tenham mostrado que o sistema é estável, satisfazendo os critérios vigentes no setor.

A filosofia dos critérios se baseia na segurança do sistema, através da determinação das margens de
carregamento do mesmo, salvaguardando-o do problema de instabilidade de tensão, tanto para
condição normal quanto em condições de emergências (contingências simples).

 As margens mínimas propostas como critério estão baseadas na taxa média de crescimento anual
da carga nos últimos 10 anos, nos erros médios históricos de previsão de carga (diferença entre o
valor previsto e verificado), no âmbito do planejamento, e no atraso de obras de um ano (já que,
normalmente, a data de entrada em operação das obras é referente ao mês anterior ao de máxima
demanda anual e um atraso normal de meses desta obra significa a não entrada no período crítico).
Outro aspecto levantado é o próprio valor de demanda considerado nos estudos. A demanda
considerada nos estudos de planejamento é baseada no valor máximo da demanda média horária
(demanda integralizada em 1 hora) prevista para o respectivo ano.  No entanto, em algumas regiões
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do Brasil, a diferença entre os valores de demanda  instantânea e integralizada pode alcançar
índices de até 12%. Nestas regiões em que esta diferença é significativa, este aspecto deve ser
considerado no estabelecimento de margens.

A taxa média de crescimento anual do mercado de energia elétrica nos últimos 5 anos da região
sudeste foi 4,5%, com crescimento mínimo de 2,2% e crescimento máximo de 6,2% e a taxa média
de crescimento anual da região sul foi de 6% com crescimento mínimo de 3,9% e crescimento
máximo de 8%. O erro médio da previsão de mercado (diferença ente o valor previsto e o verificado)
tem sido 20% no sudeste e 30% no sul.

O relatório da referência / 61/ apresenta a composição destes dois fatores de mérito para o
estabelecimento das margens mínimas para o Sistema Interligado Brasileiro.

3.1.1- Critério Para Condição Normal de Operação

O critério para condição normal de operação foi estabelecido considerando que a margem deveria
incorporar o atraso de obra de um ano, o erro inerente à própria previsão de carga de um ano para
outro e a diferença entre os valores de demanda instantânea e integralizada do valor da carga da
área analisada. Portanto, em condição normal, a margem variará de região para região, dependendo
do valor de índice de ponta dentro da ponta.

Desta forma, a margem para condição normal proposta é:

Margem ≥ (6 + DI / D) %

Onde:

6% =  Taxa média de crescimento de carga (4,5%) + Erro médio de previsão de carga (25%)

DI  =  Demanda máxima instantânea

D   =  Demanda máxima integralizada de uma hora

3.1.2- Critério para Condição de Contingência Simples

O critério para condição de contingência simples foi estabelecido considerando que a margem
deveria incorporar o atraso de obra de um ano e o erro inerente à própria previsão de carga de um
ano para outro. Desta forma, a margem para condição de contingência simples  proposta é :

Margem ≥ 6%

Não são abordados, no presente documento, os aspectos relativos a margens para contingências
múltiplas. Este ponto deverá ser levado em consideração após a experiência do setor com os
estudos baseados nos critérios aqui propostos.
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3.2- Procedimentos

3.2.1- Procedimentos para Preparação de Dados

3.2.1.1- Representação do Sistema

A representação do sistema da área em estudo deve ser a mais detalhada possível, porém, sem
comprometer o desempenho da análise, já que, quanto mais detalhado é o sistema, maiores são as
possibilidades de problemas numéricos nas soluções dos algoritmos. Alguns aspectos relevantes
quanto a modelagem do sistema são destacados a seguir.

3.2.1.2- Modelagem das Cargas

As características das cargas e os equipamentos de controle de tensão do sistema estão entre os
fatores mais relevantes na estabilidade de tensão. Se o modelo real das cargas não é conhecido,
deve-se utilizar o modelo de carga tipo potência constante para as componentes ativa e reativa.

Na condição em que a modelagem de carga é diferente de potência constante, o levantamento das
curvas PxV deve ser feito em função da carga efetiva, pois, dependendo do valor das tensões nas
barras de carga, as mesmas podem não consumir a potência nominal.

No sistema elétrico brasileiro existem algumas áreas supridas por sistemas de transmissão radiais,
onde há predominância de cargas residenciais, que apresentam comportamento aproximadamente
de impedância constante. Para este tipo de carga deve-se representar os LTC dos transformadores e
os reguladores de tensão de distribuição.

O fator de potência deve permanecer constante no processo de incremento da carga. É importante
determinar as parcelas de potência reativa da carga e de compensação reativa de forma que, no
processo de incremento, só seja alterada a parcela reativa da carga.

3.2.1.3- Fatores de Participação dos Geradores

A definição dos geradores responsáveis pelo aumento de carga tem influência significativa no cálculo
das margens. Em algumas situações, a localização da geração responsável pelo aumento de carga
tem influência significativa no valor da margem Isso mostra a importância de se ter um ferramental
que permita uma melhor representação pós-transitória.

Para uma análise inicial a responsabilidade pelo aumento de geração deve ser distribuída com rateio
proporcional à potência instalada por todos os geradores da área que contribuem de forma
significativa para o esgotamento da transmissão da região em estudo.

Sempre que possível, a geração de potência ativa das máquinas pertencentes à região interna deve
permanecer constante. As capabilidades de potência reativa de cada unidade geradora devem ser
respeitadas.

3.2.1.4- Representação dos Transformadores e Reguladores de Tensão de
Distribuição

A representação dos transformadores de transmissão e distribuição, com seus respectivos controles
de tensão via ação dos LTC e dos reguladores de tensão de distribuição, acompanhado de modelos
apropriados do comportamento da carga, é importante para análise da estabilidade de tensão.
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A ação automática dos tapes, em algumas situações, pode ser benéfica com relação ao fenômeno
de instabilidade de tensão. Mas, em geral, a atuação de LTC e de reguladores de tensão de
distribuição implica comportamento de carga equivalente a potência constante, tendendo a diminuir
as margens.

Observa-se que a representação de carga tipo potência constante já considera implicitamente a
atuação de LTC e reguladores de tensão da distribuição.

3.2.1.5- Seleção de Contingências

As contingências críticas, sob o ponto de vista  de estabilidade de tensão do sistema, podem ser
diferentes daquelas críticas para estabilidade angular. Pode-se utilizar uma ferramenta que seja
capaz de avaliar o índice de severidade das contingências do sistema, para que se possa elaborar a
seleção daquelas mais relevantes para a análise de estabilidade de tensão.

Apesar das análises estáticas normalmente não demandarem muito tempo nas simulações, em um
sistema de grande porte, o número de contingências é significativo.

3.2.2- Procedimentos para a Avaliação das Margens de Carga

3.2.2.1- Levantamento das Curvas PxV

Ø A metodologia para levantamento de curvas PxV, a partir de um determinado ponto de
operação, compreende a realização de aumentos sucessivos de carga em uma região
selecionada, até o ponto de máximo carregamento (nariz da curva – ponto N da figura 1). A
diferença entre a carga (ou carregamento) do ponto de colapso e o ponto inicial de operação
é o que se denomina margem de carregamento da região.

Ø Recomenda-se a análise do traçado das curvas PxV para barras importantes para
sustentação dos níveis de tensão da região e para as barras críticas, que são aquelas
localizadas nas áreas onde o fenômeno geralmente se inicia. Alguns programas traçam
automaticamente as curvas PxV para barras pré-determinadas pelo usuário e para barras
com as maiores sensibilidades com relação a variação de tensão (barras críticas).

Ø Um aspecto de muita influência que deve ser ressaltado neste tipo de avaliação é a geração
que terá responsabilidade para atender o aumento de carga.

Ø Da curva PxV típica, apresentada na figura II.1, pode-se estabelecer como margem de carga,
para o caso base, a diferença entre a carga ativa total no ponto de máximo carregamento
(ponto N) e o ponto de operação inicial (ponto 1).  Para o caso de contingência (ponto N’), a
margem é medida de forma análoga, sendo normalmente menor do que no caso base.
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Figura II.1: Curva PxV

A seguinte seqüência deve ser observada para o desenvolvimento de uma curva P-V completa:

Definir a região onde a carga será incrementada. As cargas serão variadas mantendo-se a princípio
constante o fator de potência.

Definir os geradores responsáveis pelo incremento da carga.

1. Definir as barras para as quais serão levantadas as curvas.

2. Efetuar sucessivos processamentos de fluxo de potência, incrementando-se a carga da
região em análise, para condição normal e contingências simples. Somente devem ser
permitidas as atuações de controles automáticos. Aquelas ações que dependem da
interferência do operador não devem ser consideradas nas simulações.

3. Verificar se em alguma situação a margem obtida foi inferior à estabelecida nos critérios.  Em
caso afirmativo, deve-se avaliar as medidas necessárias para que o sistema apresente a
margem mínima estabelecida.

4- ESTUDOS DE CARGA ESPECIAIS

O documento Critérios e Procedimentos para o Atendimento a Cargas Especiais /22/ apresenta
recomendações a serem adotadas nas atividades de planejamento relacionadas com a ligação ou
com a expansão de instalações com comportamento não linear, intermitente e/ou desequilibrado,
causadoras de perturbações que deterioram a qualidade de fornecimento de energia elétrica.

Considerando-se que tais perturbações podem ser agrupadas em três temas independentes:
Distorções Harmônicas, Flutuações de Tensão e Desequilíbrio de Tensão, são apresentados a seguir
de forma expedita, os critérios recomendados pela referência /22/. Os limites das Tabelas II.4 a II.8
são aplicáveis aos pontos de entrega dos consumidores com carga nas redes de transmissão e
subtransmissão, e devem ser coordenados com os das redes de distribuição.

V

MARGEM DE CARGA PARA CASO

MAR

P (MW ou %)

O

N

1

N’
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Observa-se, no entanto, que os critérios a serem apresentados não são aplicados a fenômenos
transitórios, como ocorre por exemplo na energização de transformadores.

Vale ressaltar, no entanto, que a decisão final sobre as condições para a conexão de uma nova
carga com características perturbadoras, a despeito das recomendações efetuadas, será sempre da
empresa concessionária de energia envolvida.

4.1- Critérios

4.1.1- Critérios para Distorções Harmônicas

As distorções harmônicas são distorções da forma de onda da tensão e da corrente causadas por
equipamentos tanto da concessionária como dos consumidores.

Como exemplo de equipamentos de concessionárias pode-se citar:

Ø compensadores estáticos;

Ø geradores e compensadores síncronos;

Ø conversoras CCAT;

Ø transformadores (em condições de saturação).

Ø Como exemplo de equipamentos de consumidores tem-se:

Ø retificadores industriais;

Ø fornos a arco e de indução;

Ø acionamento de motores de corrente contínua (de laminadores);

Ø sistemas de tração elétrica.

A operação simultânea de diferentes equipamentos causadores de distorções harmônicas, a forma
aleatória de sua composição e a possibilidade de ampliação das distorções ao se propagarem na
rede elétrica tornam complexo o problema. Dessa forma, ao avaliar-se uma carga especial, é
necessário verificar sua influência em diversos pontos do sistema elétrico.

Para que a conexão de uma carga não linear seja aprovada, devem ser atendidos nos pontos de
entrega, os limites de tensão e de corrente por consumidor apresentados a seguir:

Limites de Tensão: devem ser respeitados os limites de tensão globais e por consumidor,
apresentados nas Tabelas II.4 e II.5.
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Tabela II.4 - Limites globais de tensão expressos em porcentagem da tensão fundamental

V < 69 kV V ≥ 69 kV

Ímpares Pares Ímpares Pares

Ordem Valor(%) Ordem Valor(%) Ordem Valor(%) Ordem Valor(%)

3, 5, 7 5% 3, 5, 7 2%

2, 4, 6 2% 2, 4, 6 1%

9, 11, 13 3% 9, 11, 13 1,5%

≥8 1% ≥8 0,5%

15 a 25 2% 15 a 25 1%

≥27 1% ≥27 0,5%

D = 6% D = 3%

D - distorção harmônica total

Tabela II.5 - Limites de tensão por consumidor expressos em porcentagem da tensão
fundamental.

V < 69 kV V ≥ 69 kV

Ímpares Pares Ímpares Pares

Ordem Valor(%) Ordem Valor(%) Ordem Valor(%) Ordem Valor(%)

3 a 25 1,5% 3 a 25 0,6%

todos 0,6% todos 0,3%

≥27 0,7% ≥27 0,4%

D = 3% D = 1,5%

D - distorção harmônica total

Entende-se por limites globais os máximos valores que podem ser atingidos no sistema
considerando todas as fontes de perturbações em operação. Por limites por consumidor entende-se
como sendo os valores máximos admissíveis das perturbações introduzidas no sistema por um único
consumidor.

Limites de Corrente: Devem ser estabelecidos pela concessionária, com base em estudos de
penetração de harmônicos em sua rede, de forma a evitar que os limites de distorção de tensão por
consumidor sejam excedidos em quaisquer pontos do sistema.
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A avaliação do atendimento aos critérios pode ser feita em dois estágios.

No primeiro leva-se em conta a potência dos equipamentos causadores de distorções em relação à
potência de curto-circuito no ponto de entrega, conforme a Tabela II.6 abaixo.

Tabela II.6 - Potência dos equipamentos(Pc) X Potência de curto-circuito(Scc)

Tensão do Sistema V < 69 kV V ≥ 69 kV

Pc
Scc 0,6 0,3

O segundo estágio é aplicado às cargas que superam as condições do estágio anterior. Neste caso
deve ser realizado um estudo de penetração de harmônicos a fim de verificar o atendimento aos
critérios.

4.1.2-  Critérios para Flutuações de Tensão

As flutuações de tensão podem ser causadas por fornos a arco, máquinas de solda elétrica,
laminadores, grandes motores, etc., que provocam grandes variações na corrente absorvida. Esses
fenômenos abrangem alterações aleatórias, repetitivas ou esporádicas na amplitude da tensão. De
um modo geral, pode-se relacionar as flutuações aleatórias e repetitivas com a operação de cargas
que solicitam potência reativa variável com o tempo e as flutuações esporádicas com manobras de
cargas.

Relativamente aos efeitos nocivos destas flutuações pode-se associar as flutuações de caráter
aleatório e as de caráter repetitivo ao fenômeno de cintilação (variação do fluxo luminoso) assim
como as de caráter esporádico ao efeito de operação indevida de contatores.

Alguns tipos de cargas, tais como fornos a arco, máquinas de solda, laminadoras e grandes motores,
provocam flutuações de tensão no sistema, devido às variações das correntes por elas absorvidas.

Para flutuações de tensão com freqüência inferior a 9 (nove) variações/hora deve ser respeitado o
limite de variação de tensão de 5%, independentemente da forma da flutuação de tensão.

Os efeitos das variações aleatórias e repetitivas são avaliados pelos níveis de severidade de curta
duração (Pst) e de longa duração (Plt), globais e por consumidor, apresentados nas Tabelas II.7 e
II.8.

 Tabela II.7 - Limites globais de severidade de flicker

Tensão do Sistema V < 69 kV V ≥ 69 kV

Pst 1,0 0,8

Plt 0,8 0,6
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Tabela II.8 - Limites de severidade  flicker por consumidor

Tensão do Sistema V < 69 kV V ≥ 69 kV

Pst 0,6 0,5

Plt 0,5 0,4

O Pst indica a severidade do efeito visual do flicker, através de avaliação estatística dos níveis
instantâneos de cintilação, verificados em um período de 10 minutos. O Plt é derivado dos valores de
Pst obtidos em um período de 2 horas.

Esses limites devem ser atendidos no ponto de entrega e devem ser estimados por métodos
analíticos simplificados ou por simulação analógica, conforme a complexidade do caso.

4.1.3-  Critérios para Desequilíbrios de Tensão

Estas perturbações são provocadas por cargas desequilibradas, tais como máquinas de solda, fornos
de indução monofásicos e ferrovias eletrificadas de grande porte.

Os limites para o fator de desequilíbrio de tensão (K-relação entre as componentes de seqüência
negativa e positiva de tensão) são os seguintes:

Ø . Limites globais: K ≤ 2%

Ø . Limites por consumidor: K ≤ 1,5%

4.2- Procedimentos

De forma geral, os limites apresentados no item 4.1 de critérios devem ser atendidos no ponto de
entrega. Esses níveis devem ser avaliados através de métodos analíticos ou simulações analógicas
e/ou digitais e, quando possível, verificados através de medições, de forma a comprovar o
atendimento aos critérios estabelecidos e monitorar a qualidade da tensão fornecida aos
consumidores.

Os procedimentos recomendados têm por objetivo quantificar os impactos das instalações de cargas
perturbadoras no sistema elétrico, e avaliá-los segundo critérios estabelecidos, visando garantir
padrões adequados de qualidade de serviço quanto às perturbações, devido às cargas especiais.

4.2.1- Distorções Harmônicas

A aplicação dos critérios pode ser feita em dois estágios, de forma a selecionar as cargas para as
quais deve-se fazer uma avaliação mais detalhada.

No primeiro estágio, verifica-se a relação entre a potência máxima do consumidor e a potência
mínima de curto circuito no ponto de entrega. Caso o valor encontrado seja inferior aos valores
apresentados na Tabela II.6, a carga estará liberada para instalação, sem estudos mais detalhados;
em caso contrário, deve-se observar o segundo estágio, que consiste em realizar um estudo de
penetração de harmônicos.

Para a realização de estudos de penetração de harmônicos são necessárias informações sobre o
comportamento da carga especial, tais como: características da carga, potência, regime de trabalho
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e correntes harmônicas geradas. Esses dados devem ser obtidos junto ao consumidor, ou ao
fabricante dos equipamentos, quando for o caso.

Ao realizar os estudos de penetração de harmônicos, a concessionária visa estabelecer os limites
máximos para as correntes harmônicas injetadas pela carga especial no ponto de entrega. Esses
estudos são também utilizados para fornecer ao consumidor o comportamento da impedância
harmônica da rede vista da barra onde será conectada a carga especial (envoltória de Z(w)).

Para a realização dos estudos, considera-se satisfatória a análise pela modelagem monofásica,
representando-se as variações dos parâmetros com a freqüência. Os equipamentos causadores de
distorção são representados como fonte ideais, onde as correntes (ou tensões) harmônicas são
tomadas como valores de regime contínuo. Deve ser considerada a influência da carga especial em
todas as configurações previstas do sistema, bem como nas condições de carga pesada e leve.

4.2.2-  Flutuação de Tensão

Para avaliação dos níveis de severidade de “flicker” causados por uma carga perturbadora, são
necessárias diversas informações a serem obtidas do consumidor, tais como: potência e tipo do
equipamento, demandas de potência ativa e reativa, número de partidas, ciclo de operação, forma de
onda das flutuações de tensão geradas, eventuais medidas de limitações das perturbações, níveis de
curto-circuito.

As avaliações devem ser feitas no ponto de entrega. De modo geral, os níveis de severidade de
“flicker” podem ser determinados por métodos analíticos simplificados. Somente em casos mais
complexos, devem ser utilizados métodos analógicos e/ou digitais.

Para as flutuações de tensão simples e regulares tais como: retangulares, senoidais, triangulares,
rampa e escada, a base dos métodos simplificados consiste na determinação dos níveis de
severidade de “flicker” de curta duração, dado pela expressão:

Pst = 0,365 d F r R0,31× × × ×

onde,

Pst - Nível de severidade de “flicker” de curta duração;

d - Variação de tensão relativa, em porcento;

r - Freqüência das variações de tensão, por minuto;

F - Fator de equivalência;

R - Coeficiente que depende da freqüência de repetição.

Os parâmetros F e R podem ser obtidos a partir das figuras 8.1 a 8.6 da referência /22/.

Alternativamente, pode ser utilizada a expressão:

Pst = F  d do×
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onde,

F - Fator de equivalência (Figuras 8.2 a 8.6 da ref. /22/);

d - Variação de tensão relativa, em porcento;

do - Variação da tensão em porcento, obtida a partir da fig. 4.1 da referência /22/.

Para as flutuações de tensão provocadas por fornos a arco não compensados, a base do método
simplificado consiste em determinar o “nível de severidade de longa duração (Plt), estimado pela
expressão:

Plt Kl t Sccf Sccn= ×

onde,

Plt - Nível de severidade de longa duração;

Klt - Coeficiente que depende do tipo de forno, tipo de carregamento e método de operação,
situando-se na faixa de 35 a 50;

Sccf - Potência de curto-circuito do forno;

Sccn  - Potência de curto-circuito trifásica mínima, no ponto de entrega.

No caso da operação conjunta de várias cargas, o valor do Pst resultante a partir dos níveis de
severidade de “flicker” individuais (Psti), pode ser obtido por:

( )Pst Psti

m

i

1
m

=




∑

onde,

Pst - Nível de severidade de “flicker” resultante;

Psti - Nível de severidade de “flicker” da fonte “i”;

m - Coeficiente que depende das características da principal fonte de flutuação:

m = 4, fornos a arco em cujos ciclos de operação não há coincidência das fases de fusão;

m = 3, maior parte dos tipos de variação de tensão, onde há pequeno risco de haver
coincidência entre as variações;

m = 2, para fornos a arco onde há coincidência dos períodos de fusão;

m = 1, casos em que é provável que ocorra coincidência das variações de tensão.

4.3-  Desequilíbrios de Tensão

Os limites de desequilíbrio de tensão causados por consumidor devem ser atendidos no ponto de
entrega.

Os desequilíbrios de tensão causados por uma carga especial podem ser avaliados através de
programas de fluxo de potência com modelagem trifásica. Em uma análise simplificada as
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impedâncias desequilibradas das cargas podem ser conectadas a um modelo equilibrado de rede,
composto por forças eletromotrizes e impedâncias equilibradas.

Alternativamente, podem ser utilizadas as redes de seqüência do sistema, caso se conheçam as
componentes simétricas das correntes absorvidas pelas cargas.

Uma vez determinadas as componentes de seqüência negativa (V2) e positiva (V1) da tensão, o fator
de desequilíbrio k pode ser obtido pela expressão:

k =
V2
V1

100×

Para as cargas concentradas monofásicas, o fator de desequilíbrio de tensão pode ser estimado pela
expressão:

k =
P
Scc

10010 ×

onde,

P10 - Potência monofásica equivalente das cargas (máxima);

Scc - Potência de curto-circuito trifásico no ponto de entrega (mínima).

5- ESTUDOS DE ENERGIZAÇÃO EM REGIME PERMANENTE

5.1-  Critérios

Os limites de absorção de potência reativa nas unidades geradoras e compensadores síncronos não
devem ser ultrapassados por ocasião de energização de qualquer linha.

A tensão nos terminais das máquinas, antes da energização, deve ser superior à mínima permissível
para o funcionamento automático do regulador de tensão.

Os valores máximos admissíveis para as tensões de regime permanente obtidos na extremidade da
linha a ser energizada não devem ultrapassar os limites da Tabela II.9. Os limites propostos devem
ser compatíveis com a suportabilidade dos equipamentos terminais.

Tabela II.9 - Níveis Máximos de Tensão na Extremidade da Linha

TENSÃO NOMINAL
(kV)

TENSÃO MÁXIMA
(kV/% NOM)

69,0 75,9/110

88,0 96,8/110

138,0 151,8/110

230,0 252,0/110

345,0 379,5/110

440,0 528,0/120

500,0 600,0/120

750,0 840,0/112
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6- ESTUDOS NA CONDIÇÃO NORMAL DE OPERAÇÃO E DE PERDA PARCIAL DE CARGA

6.1- Critérios

Os estudos correspondentes às condições de carga leve e de perda parcial de carga são realizados
observando-se os valores limites da Tabela II.2, levando em consideração as limitações dos
equipamentos existentes.

As variações de tensão provocadas por chaveamento de reatores não devem exceder a 5% dos
níveis estabelecidos no subitem 2.1.3 da Parte II.

7- ESTUDOS DE CONFIABILIDADE DA REDE SOB O ASPECTO DE ADEQUAÇÃO

Os estudos de confiabilidade permitem avaliação dos riscos probabilísticos inerentes ao sistema
elétrico. O nível de confiabilidade da rede é expresso em índices de desempenho. Os mais utilizados
são:

Ø LOLP – Loss of Load Probability

Ø EENS – Expected Energy not Supplied

Os dados de rede para os estudos de confiabilidade são atualizados a cada dois anos pelo CTET. A
ferramenta computacional utilizada nestes estudos é o programa NH2 – Nível Hierárquico 2.

7.1- Critérios

O planejamento a partir de critérios probabilísticos é uma das metas do CCPE e está sendo
desenvolvido por força tarefa específica. Esses critérios deverão ser estabelecidos em função da
experiência do Setor Elétrico com a utilização de programas de confiabilidade na determinação de
índices representativos do desempenho do sistema /23,24,45,46,55/.

7.2- Procedimentos

O objetivo deste item é apresentar as etapas necessárias para a realização de uma avaliação de
confiabilidade composta de sistemas de potência de grande porte, utilizando-se como base o
programa NH2 .

As principais etapas para realização de uma análise de confiabilidade composta são descritas a
seguir

7.2.1-  Infra-estrutura de dados

A  primeira etapa refere-se à obtenção e depuração dos dados necessários aos estudos, e que
podem ser classificados em topológicos e estocásticos.

Dados topológicos: são aqueles associados aos estudos de fluxo de potência e seus limites. Deve-
se destacar alguns dados que não são de grande importância em estudos de fluxo de potência
tradicionais pois fazem parte da análise do engenheiro, mas em análise de confiabilidade, onde um
fluxo de potência ótimo é acionado para análise dos estados,  eles são imprescindíveis.

A seguir são listados todos os dados topológicos necessários para um estudo de confiabilidade:
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Ø •dados de barra, de linha e de área

Ø • limites de carregamento (normal e emergência) das linhas e transformadores,

Ø •limites de potência ativa e reativa das máquinas,

Ø •limites de LTCs, barras controladas,

Ø • limites de tensão (barras de carga e de tensão controlada).

Ø •áreas da região de monitoração e interesse e controle e contingência
Outro cuidado necessário para uma análise de confiabilidade  é a  coerência de configuração e
parâmetros entre os casos de carga leve, média e máxima, e com relação à representação da rede,
deve-se tomar um cuidado especial na profundidade da representação dos sistemas de diferentes
regiões. Se o objetivo da análise é a estimação dos índices de confiabilidade composta, o sistema de
distribuição não deve ser representado. Se a sub-transmissão for representada em uma empresa,
por coerência, todas as empresas devem fazer o mesmo para evitar resultados discrepantes.

Dados estocástico: são aqueles associados ao processo estocástico e referem-se a taxas de falha
e tempos de reparo para saídas permanentes dos equipamentos. São necessárias ainda as
informações sobre as alterações empreendidas na rede e  vinculadas a cada contingência. Caso se
queira representar operações especiais de determinados equipamentos, unidades geradoras por
exemplo,  para simular contratos também devem ser especificados nas alterações na rede
associadas a determinadas situação.

7.2.2- Representação  da Carga

O ideal é procurar representar a curva de carga pelo maior número de patamares, contudo, este
procedimento onera o tempo de processamento. Em função disto recomenda-se fazer uma análise
utilizando-se os três patamares de carga tradicionalmente utilizado pelo planejamento quais sejam
pesada, média e leve. A taxa de transição entre os patamares deve ser calculada através do
conhecimento do comportamento da curva de carga anual.

7.2.3-  Montagem dos Casos Base de Cada Cenário.

Os cenários a serem montados são associados aos patamares de carga utilizados. Destaque-se que
apesar da pouca representatividade estatística do patamar de ponta anual, sugere-se que este seja,
obrigatoriamente, um dos patamares da representação de carga, devido à sua importância no
dimensionamento do sistema de transmissão.

Para cada cenário obtém-se um caso base. Os resultados dependem do ajuste do caso base de
cada cenário, sendo portanto de grande importância a tarefa do ajuste dos casos base de cada
cenário.

7.2.4- Universo de Estudo

Uma etapa importante é definir o universo do estudo, ou seja o espaço de estados.

Esta definição envolve as áreas físicas onde será concentrado o estudo e através da escolha do
nível hierárquico do estudo, ou seja, se será uma análise de transmissão, geração ou composta
(geração+transmissão).
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7.2.5-  Análise de Adequação

Na área de confiabilidade a análise em regime permanente de um sistema é chamada de análise de
adequação, e a análise transitória de análise de segurança.

O objetivo da análise de adequação de cada estado do sistema é verificar se a combinação
resultante de geradores e circuitos é capaz de atender à carga especificada, ou seja verificar se o
estado enumerado ou sorteado é de sucesso ou de falha.

A análise de adequação de um sistema de potência vem sendo relacionada com a existência de
capacidade suficiente para atender à demanda requerida pelos consumidores dentro de limites
operacionais. A ferramenta típica para análise de adequação de um sistema é o fluxo de potência.

Dependendo do tipo de aplicação, os modelos de fluxo de potência podem ter diferentes graus de
detalhes na representação do sistema, quais sejam:

Ø •Fluxo em redes

Ø •Fluxo de potência linearizado (fluxo DC)

Ø •Fluxo de potência AC.

No sistema brasileiro a utilização do fluxo de potência AC completo é o mais recomendável na
maioria das aplicações.

Na verdade a análise de adequação vai além de um simples fluxo de potência, pois caso a
configuração em análise (estado analisado) não atenda totalmente à carga, dentro de limites
operacionais, um algoritmo de redespacho e corte de carga deve ser acionado determinando em
última análise se aquele estado é de sucesso ou falha, e no caso de falha o montante do corte de
carga necessário para trazer aquele estado a níveis de operação condizente com o limite de todos os
equipamentos do sistema.

A análise de adequação, em última instância, deve ser realizada por um fluxo de potência ótimo cuja
função objetivo é minimizar o montante de corte de carga.

Conceitualmente a análise de adequação de qualquer estado de um sistema de potência é simples e
imediata, entretanto, a determinação dos critérios para determinação da fronteira entre sucesso e
falha ou até mesmo na profundidade do corte de carga influenciam sobremaneira nos mesmos que,
por sua vez, refletem nos índices.

Além disto, a operação dos sistemas mais próximos dos limites, levam à necessidades de algoritmos
mais robustos (no caso de fluxo AC) para solução dos diversos estados que envolvem, na maioria
das vezes, a quebra de algumas unidades geradoras e eventualmente de um ou mais circuitos. A
desagregação dos índices de confiabilidade por tipo de restrição ganha um novo modo de falha que
é por colapso de tensão.

Um dos fatores de grande importância para o cálculo da adequação de um estado são os dados.
Além dos dados de fluxo de potência tradicionais devem ser fornecidos, com bastante cautela, os
limites de tensão em emergência que levarão à corte de carga.

Esta parece uma tarefa fácil, entretanto devemos refletir com relação a estes valores. Deve-se usar
valores desejados ou valores que realmente levem à corte de carga uma vez que estes limites vão
determinar em última instância a EENS que será utilizada no critério.
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Uma segunda etapa é a determinação do critério de redespacho a ser utilizado em cada estado
analisado. Este critério pode alterar sobremaneira os valores de corte de carga de cada estado e,
conseqüentemente, os valores dos índices de confiabilidade. A mudança do perfil de tensão das
barras PV após uma contingência não é automática no sistema brasileiro, e a utilização
indiscriminada deste recurso para minimizar o corte de carga é bastante questionada.

A representação do sistema deve ser a mais realista possível, sendo implementados os grandes
esquemas de proteção como  por exemplo  a saída de determinados geradores (drop generation)
quando de emergências de determinados circuitos do sistema em estudo.

7.2.6- Análise de Confiabilidade

É recomendável  iniciar  o processo de análise de confiabilidade considerando apenas a transmissão
para adquirir sensibilidade em relação ao programa e ao sistema simulado. Em seqüência, utiliza-se
o método de Monte Carlo  para avaliar o impacto das falhas combinadas de transmissão e de
geração.

7.2.6.1-  Transmissão

Para a avaliação da confiabilidade da transmissão o  método de solução mais utilizado é a
enumeração de contingências. Entretanto, dependendo do sistema a enumeração de contingências
simples apenas, pode acarretar um gap elevado entre os limites superiores e inferiores dos índices,
sendo necessária a utilização de avaliação de contingências duplas para aumentar a parcela do
espaço se estados analisada. Uma opção é a utilização do método de Monte Carlo não seqüencial
para estimar os índices referentes à transmissão.

7.2.6.2-  Composta Geração/Transmissão

Para a avaliação da confiabilidade composta , o método mais adequado é o de Monte-Carlo. A
convergência do método de Monte Carlo está baseada na incerteza relativa dos índices LOLP e
EPNS do sistema, e é recomendável que estes valores não sejam superiores a 5%. No caso de não
ser obtida a convergência com o número especificado de sorteios, existe a possibilidade de
continuação do processo de simulação com vistas a obter a convergência desejada.

8- ESTUDOS DE ESTABILIDADE ELETROMECÂNICA

Os estudos de estabilidade transitória e dinâmica estão relacionados com grandes perturbações no
sistema. Neste caso, a estabilidade depende do local e amplitude da perturbação, enquanto que a
estabilidade sob pequenas perturbações é dependente do estado do sistema. Os estudos de
estabilidade transitória que incluem o exame do amortecimento das oscilações do sistema são
denominados estudos de estabilidade dinâmica.

Tem-se aqui como objetivo estabelecer os critérios básicos para avaliar o desempenho de sistemas
de transmissão em regime transitório, assim entendido o período durante e imediatamente após a
ocorrência de alterações na configuração da rede, oriundas de variações súbitas de geração ou
carga, faltas ou manobras. Este período se caracteriza por oscilações de tensão em módulo e ângulo
e por flutuações de potência nas linhas, transformadores e geradores.

A base de dados para estes estudos é disponibilizada no site do CCPE e o programa utilizado é o
ANATEM.
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8.1-  Critérios

O principal critério para a estabilidade eletromecânica, transitória e dinâmica, é que as máquinas
síncronas mantenham-se em sincronismo durante a transição de uma condição operativa em regime
permanente para outra, causada por perturbação de qualquer natureza.

8.1.1-  Estabilidade de Sistemas de Transmissão em Corrente Alternada

Nos estudos de estabilidade transitória e dinâmica, as seguintes premissas deverão ser adotadas
nas simulações:

a) Em qualquer condição de carga, o sistema deverá ser estável para curtos-circuitos monofásicos,
sem religamento, considerada a perda de um de seus elementos (carga, gerador, linha de
transmissão ou transformador). O curto monofásico é usado como critério devido a sua alta
probabilidade de ocorrência.

b) O tempo a ser considerado na eliminação de faltas monofásicas é apresentado na Tabela II.10.
São apresentados valores de tempo de atuação da proteção primária mais o tempo de abertura
dos disjuntores, para diferentes níveis de tensão, quando da ocorrência de um defeito. Estes
valores são puramente indicativos, devendo ser utilizados somente quando da falta de
informações mais precisas.

Tabela II.10 - Tempos de eliminação de defeitos

TENSÃO

(kV)

Tempo de operação dos relés
+ Tempo de abertura do
disjuntor (ciclos)

750 4,5

500 5,0

440 6,0

345 6,0

230 6,0

138 9,0

69 9,0

c) As condições de carga, geração e configuração do sistema que serão utilizadas como condições
iniciais nos casos de simulação transitória ou dinâmica deverão ser aquelas que caracterizem
condições normais de regime permanente para a carga pesada, intermediária ou leve.

d) No caso de interligações regionais e de integração de novas usinas, o sistema também deve ser
estável para curtos-circuitos monofásicos, sem religamento, para condições de máxima
transferência energética e de modo a permitir o escoamento da geração total da usina em estudo.
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e) Caso a interligação regional ou da usina seja realizada através de elo singelo, em que sua
abertura implica na separação dos sistemas ou na perda da usina, o sistema interligado deverá
ser estável considerando-se religamento monopolar com sucesso.

f) Para estudos de estabilidade sob pequenas perturbações, o sistema deverá ser estável para
pequenas variações de carga. Tais estudos deverão somente ser efetuados se forem detectadas
condições operativas severas para o sistema de transmissão, com ou sem um elemento fora de
operação. No caso de interligações regionais, o sistema deverá ser dinamicamente estável para
pequenas variações de intercâmbio energético nas interligações sob análise.

g) Para análises específicas de curto prazo (5 primeiros anos) nas contingências múltiplas, deverão
ser consideradas aceitáveis as atuações dos esquemas especiais de proteção. Está se
considerando aqui como contingências múltiplas tanto o desligamento localizado de muitos ramos
causados pela atuação de proteção diferencial de barra ou proteção de falha de disjuntor, como o
desligamento de dois ou mais ramos em pontos distintos da área elétrica.

8.1.2-   Estabilidade de Sistemas de Transmissão Incluindo Ligações em Corrente
Contínua

O sistema de transmissão deverá ser transitório e dinamicamente estável, considerando os seguintes
critérios /3,31,47,51/:

a) Curto-circuito monofásico em elementos de corrente alternada eletricamente próximos às barras
conversoras.

Ø Para curto-circuito próximo à barra inversora, deverá ser assumida potência zero na linha CC
durante todo o período da falta.

Ø Para curto-circuito próximo à barra retificadora, deverá ser considerada, durante a falta, uma
redução de 80% na potência da linha CC em relação ao seu valor pré-defeito.

b) Curto-circuito monofásico em elementos da rede de corrente alternada eletricamente distantes das
barras conversoras (falta remota).

Para faltas remotas no sistema receptor (lado do inversor), se a tensão CA de seqüência positiva na
barra inversora atingir valores na faixa de 70% a 80% durante a falta, poderá ser assumido
conservadoramente que ocorrerá falha de comutação durante o período da falta. Para fins de
simulação pode ser considerado que o inversor terá um período de potência zero de cerca de 20 a
40 ms durante a falta. Após esse período a potência CC deverá ser rampeada ao seu valor original.

Para faltas remotas no sistema gerador (lado do retificador) poderá ser considerado que a redução
de potência CC será proporcional a redução de tensão na barra retificadora.

c) Faltas e contingências no elo CC:

Ø Falta monopolar temporária na linha CC;

Ø Falta monopolar permanente na linha CC.
 
Os curtos-circuitos em linhas CC são eliminados em poucos milisegundos pela atuação do
controle. As tentativas de religamento devem esperar cerca de 200 ms (tempo estimado para a
eliminação do arco) para se efetivarem e podem ser com ou sem sucesso (falta permanente).
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d) Na eliminação de faltas monofásicas, no sistema de corrente alternada, poderão ser considerados
os valores da Tabela II.10, quando da ausência de informações mais precisas .

8.2-   Procedimentos

8.2.1- Estudos de Estabilidade em Sistemas de Transmissão de Corrente Alternada

Na análise do desempenho do sistema em regime transitório e dinâmico, deverão ser considerado:
os seguintes procedimentos /47,51/;

a) Para facilidade de processamento poderão ser simulados curtos trifásicos nos principais pontos do
sistema. Se for constatada instabilidade será necessária a aplicação do curto trifásico ou
monofásico, o que for maior, de acordo com o estabelecido nos critérios de avaliação de
desempenho.

b) Para os estudos de estabilidade o sistema deverá ser modelado da seguinte forma:

Ø Os geradores eletricamente próximos ao ponto de perturbação, bem como as usinas de
grande porte deverão ser representados em detalhes, incluindo os enrolamentos
amortecedores;

Ø Os reguladores de tensão e velocidade deverão ser representados;

Ø Algumas usinas, dependendo de sua localização e tamanho, poderão ser representadas
como cargas negativas ou pelo modelo clássico;

Ø Os sistemas de excitação deverão ser normalmente representados incluindo-se as limitações
da corrente de campo;

Ø Os reguladores de velocidade deverão ser sempre representados em estudos de estabilidade
dinâmica;

Ø As cargas serão representadas como 100% de corrente constante para a parte ativa e como
100% de impedância constante para a parte reativa, na ausência de informações a respeito
de suas características;

Ø Quando for necessário, no caso de estudos especiais, a consideração de religamento rápido
e o tempo morto não for disponível, adotar-se-á um tempo de 25 ciclos para religamento
tripolar e de 50 ciclos para religamento monopolar.

c) Nos casos de interligações regionais através de elos singelos, em que a abertura da conexão
implica na separação dos sistemas, o critério de estabilidade estabelece que o sistema interligado
deverá ser estável para curtos-circuitos monofásicos, considerando-se religamento monopolar
com sucesso.
 
Para representar a abertura monopolar pode ser introduzida a impedância Z2.Z0/(Z2+Z0) em série

com a impedância ZL, onde Z2 e Z0 são as impedâncias de seqüência negativa e zero vistas do
ponto de defeito.
 
Em sistemas de 345 kV a 750 kV deverá ser adotado para extinção do arco secundário uma
corrente e tensão igual ou inferior a 30 Arms e 50 kVrms, respectivamente /5,33/.
 
Nestes casos recomenda-se fazer uma avaliação do impacto para situação de defeito
permanente, perante a qual resultará religamento sem sucesso e conseqüente abertura tripolar da
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interligação. Nesta situação, caso necessário, admitir-se-ão medidas corretivas, no sentido de
restringir a extensão do distúrbio, procurando-se manter a integridade do sistema e de seus
componentes. Caso a análise do religamento sem sucesso indique níveis de severidade
considerados insuportáveis pelo sistema, deverá ser reexaminado o limite de transferência de
potência pelo elo e/ou reconsiderada a alternativa sob exame.

d) No caso de sistemas com compensação série deverá ser verificado se os capacitores que tenham
sido "by-passados" devido a faltas externas, deverão ser reinseridos imediatamente após a
eliminação do curto-circuito (reinserção instantânea) ou se o sistema aceita reinserção rápida ou
lenta com grau de compensação definido pelo estudo de regime permanente.

Caso o sistema seja estável deverá ser pesquisada a redução do grau de compensação,
considerando as modalidades de reinserção acima citadas e, reavaliar o desempenho de regime
permanente se necessário. O tipo de reinserção e o grau de compensação, a serem selecionados
para o sistema, serão aqueles que se mostrarem mais atrativos economicamente. Caso não se
disponha de valores específicos, pode-se admitir um tempo de 4,8 a 6 ciclos para a reinserção rápida
e um tempo de 12 a 24 ciclos para a reinserção lenta, após a eliminação da falta.

e) No caso da adição ao sistema de novas usinas geradoras os parâmetros das máquinas e de seus
sistemas de controle deverão ser especificados levando-se em consideração a sua influência no
desempenho em regime transitório/dinâmico do sistema de transmissão e a minimização a níveis
suportáveis dos esforços a serem impostos às máquinas.

f) Em estudos de curto prazo, resultando o sistema estável para curtos-circuitos monofásicos, a
título de verificar a suportabilidade adicional do sistema poderá ser considerada a incidência de
curto-circuito monofásico com falha de abertura de disjuntor e cujos tempos de isolamento da falta
são mostrados na Tabela II.11. Estes valores são puramente indicativos, devendo ser utilizados
somente quando da falta de informações mais precisas. Nestes casos são permitidas as medidas
corretivas do subitem 2.1.4 da Parte II.

Tabela II.11 - Tempos de eliminação de defeitos com falha do disjuntor

Tensão Tempo de operação dos relés + Tempo de abertura do disjuntor (ciclos)

(kV) Sem falha no Disjuntor Com falha no Disjuntor

750 4,5 14

500 5 16

440 6 16

345 6 16

230 6 20

138 9 24

69 9 26
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8.2.2- Estudos de Estabilidade de Sistemas de Transmissão Incluindo Ligações em
Corrente Contínua

Este item visa apresentar os procedimentos a serem considerados para a simulação da influência e
do comportamento de um elo de corrente contínua em um sistema de corrente alternada /47/. A
simulação deve permitir a representação da “modulação” de grandeza da rede CA ou grandeza do
sistema CC (Icc, Vdc), visando melhorar a estabilidade do sistema, utilizando-se da grande
velocidade de resposta dos controles do elo CC.

a) Sobrecarga no Elo CC
 
Deverá ser avaliada a necessidade de sobrecarga de curta duração no sistema de CC, de modo a
se obter um desempenho estável para o sistema de transmissão, considerando aplicação de faltas
nos sistemas CC e CA como indicado no subitem 8.1.2 da Parte II.

b) Recuperação da Potência CC
 
A recuperação da potência CC, após a eliminação da falta poderá, para efeito de estudo, ser
considerada simplificadamente por meio de uma rampa cujo tempo de “restart” (tempo necessário
para levar a potência CC a 90% do seu valor nominal) deverá ser estabelecido através de
estudos, estando os valores mais usuais na faixa de 200 a 400 ms.

c) Representação do Sistema CC
 
O sistema CC deve permitir simular as seguintes particularidades:

c.1) “Master Control”
 
Em estudo de estabilidade o modelo que representa o “master control” apresenta duas opções ou
modalidades de funcionamento para o sistema CC; potência constante ou corrente constante, com
possibilidade de aplicação de sinal externo para a modulação do elo CC. Para o cálculo da ordem
de corrente correspondente a um valor (P ordem + ∆P) é utilizada a tensão CC medida no
retificador ou no inversor. Por se tratar de um valor medido, ele vem afetado da dinâmica do
transdutor correspondente, representado por uma constante de tempo T1, cujo valor típico é 50
ms.

c.2) Limites de Corrente e Modulação
 
A corrente de referência Io (Iordem)  é limitada a um valor máximo. Em princípio, pode ser
considerado durante o transitório, o seguinte limite de corrente CC em pu da corrente nominal:

Io máx. = 1,1 a 1,4 pu
 
Em princípio qualquer variável ou combinação de variáveis do sistema CA ou CC pode ser
utilizada como sinal de entrada para o bloco estabilizador ou de modulação, o qual representa
uma função de transferência ajustada para permitir a modulação do sinal da corrente ou potência
na rede CA.

c.3)Dependência entre a Corrente de Referência e a Tensão do Lado CC (VDCOL - Voltage Dependent
Current Order Limit).

 
A função do VDCOL é reduzir a ordem de corrente quando a tensão CC é reduzida abaixo de um
certo valor. A redução da ordem de corrente é importante para que o sistema se recupere da falta.
Os valores Icc x Vcc podem ser alterados dependendo da conveniência do sistema CA entretanto,
estão vinculados às limitações do fabricante.
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c.4) Linha de transmissão em corrente contínua
 
A linha CC é expressa pela sua própria constante de tempo  T = L/R, onde L e R são a indutância
e a resistência total da linha.

c.5) Controlador de corrente
 
O controlador de corrente (CCA = Current Control Amplifier) é o núcleo central do sistema de
controle do elo CCAT, cuja função é a de variar o ângulo de disparo do conversor CA/CC de forma
a manter a corrente no valor desejado (ou seja, a corrente de ordem Io). Em geral este é um
controle do tipo PI (proporcional-integral). Cada estação conversora tem o seu próprio CCA: um
na retificadora e outro na inversora.

c.6) Controle de disparo
 
O controle de disparo, cuja função é o de impor efetivamente o ângulo de disparo no conversor
CA/CC, a partir do sinal na saída do CCA, em geral pode ser suprimido na análise de estabilidade
eletromecânica devido às suas baixas constantes de tempo. Quando muito este pode ser
representado apenas por um bloco atrasador do tipo 1/(1+sT), onde a constante de tempo T é
menor que 10 ms.

c.7) Representação das limitações
 
As limitações dos ângulos de disparo e extinção deverão ser consideradas. Os ângulos mínimos
de disparo e de extinção podem ser admitidos iguais a:
 
∝min. = 5º (retificador), γ min. - 17º (inversor)
 
Durante os transitórios o controle da corrente pode passar para o inversor. Para que isto seja
possível a Iordem  para o retificador deve ser maior que a Iordem para o inversor. Esta diferença é
denominada "margem de corrente" e, pode ser considerada igual a 10% da corrente nominal.

9- ESTUDOS DE SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS E DINÂMICAS ASSOCIADOS A
FENÔMENOS ELETROMECÂNICOS

Estas sobretensões estão associadas a fenômenos eletromecânicos que decorrem da eliminação de
curto circuitos e de manobras operativas incorretas. Os períodos de tempo estudados vão desde
poucos milisegundos até alguns segundos após a ocorrência do evento. Não estão incluídos os
fenômenos eletromagnéticos associados às descargas atmosféricas, ondas trafegantes  e atuação
dos para raios, que são tratados a parte.

9.1-  Critérios

O principal critério para a fixação de níveis aceitáveis é que esses valores de sobretensões não
prejudiquem a integridade de qualquer equipamento do sistema.

Os valores limites são estabelecidos levando-se em conta a duração dessas sobretensões, a qual
pode variar desde ciclos, considerando a atuação de relés, ou de alguns segundos, considerando a
atuação de reguladores de tensão.

Esses valores são indicadores das necessidades de compensação indutiva fixa do sistema.

Como exemplo de eventos causadores dessas sobretensões tem-se a rejeição de carga, faltas
desequilibradas no sistema, manobras de energização, abertura de linhas e desligamento de cargas.

Os valores máximos admissíveis para as sobretensões deverão ser determinados considerando-se a
curva de suportabilidade sobretensão x tempo dos equipamentos sob análise /57/, não se levando
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em conta a suportabilidade dos pára-raios, a qual deverá ser objeto de estudos específicos de
transitórios eletromagnéticos. Como valores orientativos sugere-se os valores da Tabela II.12 /57/:

Tabela II.12 – Valores Máximos Admissíveis para Sobretensões

EQUIPAMENTOS SOBRETENSÃO TEMPO

c/elementos
saturáveis 140% 3,6s

demais 150% 1,7s

A aplicação de critérios de sobretensão no dimensionamento de compensação reativa é detalhada
na Parte III.

10- ESTUDOS DE CURTO-CIRCUITO

Os  estudos de curto-circuito visam fornecer o nível de curto-circuito nos barramentos, bem como as
contribuições em todos os ramos.

Para as novas instalações os níveis de curto-circuito nos barramentos são necessários  para os
seguintes dimensionamentos:

Ø dimensionamento elétrico e mecânico de disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores
de corrente, barramentos e linhas de transmissão;

Ø dimensionamento de aterramento de instalações;

Ø escolha e ajuste de proteção.

Os estudos de curto-circuito também são necessários para subsidiar os estudos dos sistemas de
proteção, de estabilidade eletromecânica e transitórios eletromagnéticos.

A base de dados do CTET para estudos de curto-circuito é disponibilizada no site do CCPE. O
programa utilizado é o ANAFAS do CEPEL.

10.1- Critérios

Para o dimensionamento de novos equipamentos, o cálculo do nível de curto-circuito deverá ser feito
considerando o sistema em regime subtransitório com todas as máquinas sincronizadas, todas as
linhas de transmissão, transformadores e elementos shunt energizados.

Para as instalações existentes os estudos de curto-circuito visam permitir a verificação da superação
de equipamentos e instalações com especial atenção para a capacidade de disjuntores.

As potências de curto-circuito e os requisitos de tensão de restabelecimento transitória previstos para
os pontos de interligação entre empresas ou que afetem essa interligação serão definidos de modo a
minimizar a superação de equipamentos e instalações existentes, se necessário, com a utilização de
equipamentos limitadores ou com alterações na configuração do sistema.

Diante dos impactos causados pela introdução de usinas termelétricas junto aos sistemas de
distribuição, resultando aumentos de níveis de curto, ao ponto de causar a superação de um grande
número de disjuntores e instalações, deverão ser desenvolvidos estudos para verificar estes efeitos.
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10.2-   Procedimentos

As reatâncias de seqüência positiva e zero das unidades geradoras e dos compensadores síncronos
deverão ser representadas pelos seus valores subtransitórios não saturados.

11- ESTUDOS DE FECHAMENTO DE ANEL

Tais estudos destinam-se a avaliar os efeitos de fechamento de anel sobre as máquinas síncronas,
no sentido de se evitar esforços mecânicos excessivos em seus eixos/47/.

A base de dados para estes estudos é a mesma dos estudos de estabilidade eletromecânica, que
está disponibilizada no site do CCPE. O programa utilizado é o  ANATEM.

11.1- Critério

O critério básico a ser considerado nos estudos de fechamento de anel baseia-se na variação

percentual instantânea da potência ativa 
( )∆∆P P Pt t= + = −−0 0  gerada pela máquina em relação a sua

capacidade nominal.

Para ∆P inferior a 50%, o fechamento será permitido tanto para máquinas hidráulicas quanto para
máquinas térmicas.

No caso do valor de ∆P ser superior a 50% o fabricante deve ser consultado tendo em vista a
possibilidade de haver danos em componentes da máquina devido ao elevado impacto mecânico a
que os mesmos são submetidos.

Não havendo outras restrições do fabricante, o valor de ∆P para máquinas hidráulicas pode ser
superior a 50%, uma vez que a perda de vida do material do eixo devido à fadiga cíclica é irrelevante.

Para máquinas térmicas se o valor de ∆P for superior a 50%, o fechamento do anel será permitido
somente se a perda de vida causada pela fadiga cíclica do material do eixo for inferior a 0,0l%.

11.2-  Procedimentos

Em estudos de planejamento é necessária a verificação da flexibilidade que o sistema oferece nos
seus diversos estágios quanto a sincronização pós distúrbio para que o mesmo apresente condições
seguras durante a sua recomposição. Com a finalidade de se verificar a perda de vida causada pela
fadiga cíclica no material devida ao fechamento de anel (assim como a causada também por outras
manobras no sistema elétrico, como religamentos sem sucesso com aplicação de curto-circuito,
sincronização fora de fase, etc.), deverão ser solicitadas na proposta de especificação de geradores
térmicos os dados referenciados na 2ª e na 3ª fase abaixo citadas, de maneira a se poder realizar
estudos de sistema na fase de planejamento. Tais estudos, em geral, não são realizados pelo
fabricante e, caso os mesmos indiquem valores de perda de vida superiores ao estabelecido no
presente documento, contatos deverão ser feitos com o fabricante e/ou outras alternativas de
configuração da rede deverão ser examinadas de maneira a permitir o fechamento de anel.

Estes estudos deverão ser feitos de acordo com as recomendações do subitem 11.1 da Parte II onde

será verificada a variação instantânea das potências ativas das máquinas ∆P (Pt=0+ - Pt=0).

Para máquinas térmicas, o principal fator que deve ser levado em conta é a fadiga cíclica do material
do eixo do turbogerador, devido a oscilações torcionais a que o mesmo é submetido. A avaliação
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deste tipo de contingência deverá ser feita com base na variação instantânea da potência ativa (∆P )
gerada pela máquina.

Quando ∆P for inferior a 50% da capacidade nominal da máquina, pode-se concluir que a perda de
vida do material do eixo devido à fadiga cíclica é desprezível (menor que 0,01%) e o fechamento de
anel pode ser permitido.

Quando ∆P for superior a 50%, devem ser feitas simulações em computador para determinar a perda
de vida do material do eixo se o valor desta perda for superior a 0,01%, o fechamento de anel não
será permitido; sendo inferior a 0,01%, o fechamento de anel pode ser permitido, porém, o fabricante
deverá ser consultado, pois poderão ocorrer danos em componentes da máquina devido ao elevado
impacto mecânico a que os mesmos são submetidos.

Para máquinas hidráulicas, a perda de vida do material do eixo devido à fadiga cíclica é irrelevante e,
sob este aspecto, o valor de ∆P pode ser superior a 50%. Entretanto, também neste caso o
fabricante deverá ser consultado, para prevenir possíveis danos de outra natureza em componentes
da máquina.

As simulações em computador no sentido de se estabelecer o nível de perda de vida por fadiga
cíclica deverão se processar em três fases, abaixo indicadas:

a) Simulação do transitório eletromecânico associado ao fechamento de anel, em programa
convencional de estabilidade, com a conseqüente obtenção da curva de torque eletromagnético
do gerador em análise.

b) Simulação da resposta do sistema torcional do eixo da máquina, excitado pela curva de torque
eletromagnético do gerador, obtida conforme explicado no item “a”. Serão obtidas as curvas de
torque nas diversas seções do eixo do turbogerador. Nesta fase, poderá ser usado o programa
EMTP (Electromagnetic Transients Program), com o sistema torcional do eixo representado por
um circuito elétrico análogo, ou ainda, qualquer outro programa de resolução de sistemas de
equações diferenciais.

c) Com as curvas de torques mecânicos nas seções do eixo do turbogerador, deve ser feita uma
contabilização da perda de vida acumulada devido à fadiga cíclica, através de um programa digital
especialmente elaborado para este fim /48/.

Nestas três fases, as seguintes premissas deverão ser adotadas:

1ª fase: Simulação do Transitório Eletromecânico

Ø O gerador deverá ser simulado através do modelo mais completo disponível no programa de
estabilidade, devendo-se sempre considerar o efeito do sistema de regulação da tensão, e do
sistema de regulação de velocidade.

Ø O gerador e a turbina deverão ser representados por suas inércias, concentradas numa única
massa, conforme usualmente se tem nos programas de estabilidade.

Ø Quanto ao sistema elétrico remoto, poderá ser representado por um sistema equivalente
estático cujas barras de fronteira incluam as impedâncias representativas de cargas e
geradores. As máquinas que mais significativamente possam ter variação de potência ativa
durante o período transitório devem ser explicitamente representadas.
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2ª fase: Resposta do Sistema Torcional

Ø O sistema mecânico do eixo será representado por um modelo massa-mola, cujos
parâmetros deverão ser fornecidos pelos fabricantes.

Ø Sempre que possível, deverão ser considerados os amortecimentos do sistema mecânico,
fornecidos pelos fabricantes. Caso não se disponha destes dados, os resultados encontrados
serão conservativos.

3ª fase: Cálculo da Perda de Vida Acumulada

Ø Nesta fase, é necessário dispor-se das curvas S/N (“stress x number cycles to failure”) das
diversas seções do eixo do turbogerador, que deverão ser fornecidas pelo fabricante.

Ø Caso não se disponha das curvas S/N, as mesmas poderão ser deduzidas a partir dos
coeficientes de resistência mecânica do tipo de aço utilizado no eixo.

Ø Na falta de conhecimento da metodologia adotada pelo fabricante recomenda-se a adoção da
técnica de contagem de ciclos Rain flow /48/.

O fabricante deverá fornecer os coeficientes de redução do limite de tolerância à fadiga devido às
diferenças entre as amostras utilizadas para a determinação da curva S/N e o eixo.

12- ESTUDOS DE TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS

Os estudos de que trata este item são aqueles que investigam as conseqüências para o sistema,
quando o mesmo é submetido a chaveamentos (manobras) dos seus elementos, realizados de forma
manual ou automática. Ao contrário das investigações à freqüência fundamental, as análises aqui em
foco envolvem em geral, fenômenos que podem durar desde alguns ciclos a até poucos segundos.

Seu principal objetivo é assegurar que não surjam solicitações de tensão ou corrente que venham a
colocar em risco os diversos equipamentos da rede.

Estes estudos são normalmente realizados já na fase de detalhamento da alternativa selecionada, ao
contrário dos estudos de regime permanente à freqüência fundamental (fluxo de potência, curto-
circuito e confiabilidade) e de transitórios eletromecânicos, conduzidos desde a fase de comparação
de alternativas.

As ferramentas que normalmente são utilizadas nos estudos de transitórios eletromagnéticos são
programas digitais, como o EMTP, o ATP ou o EMTDC. São também empregados analisadores
digitais/analógicos (TNA).

No que se refere à representação da rede elétrica, deve-se modelar em detalhes o equipamento a
ser manobrado. O sistema supridor deve, de um modo geral, ser preservado nas redondezas do
ponto de interesse (sua dimensão depende do estudo a ser realizado e da rede propriamente), e
representado por um equivalente nas regiões de menor relevância. Um aspecto importante é
procurar preservar a resposta em freqüência da rede e portanto, algumas vezes, se faz necessário
utilizar equivalentes sintéticos com este propósito, ao contrário do emprego de equivalentes de curto-
circuito na freqüência fundamental. Deve-se também estar atento à representação das não
linearidades.

A seguir serão apresentados alguns detalhes sobre a representação mais usual dos equipamentos, e
ao longo do texto os aspectos particulares associados a cada estudo serão ressaltados:
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Máquina síncrona: é normalmente modelada por uma fonte de tensão senoidal com amplitude
constante, em série com a reatância subtransitória de eixo direto (x”d). A representação completa da
máquina é empregada em estudos específicos, em que se torna importante considerar o
comportamento dinâmico da mesma;

Linhas de Transmissão: linhas longas devem ser representadas considerando-se o efeito da
distribuição dos seus parâmetros nos modos de seqüência, bem como sua transposição ou não. A
dependência dos parâmetros com a freqüência é outro aspecto que pode ser observado. No caso de
linhas curtas, a representação por um circuito PI (elementos concentrados para os modos de
seqüência) é suficiente. No caso da existência de linhas em paralelo, o respectivo acoplamento entre
os circuitos deve ser considerado, de forma a se poder avaliar sua influência nos estudos
específicos;

Transformadores: devem ser modelados pelas reatâncias associadas a cada lado, ligação dos
enrolamentos incluindo a relação de transformação e sua característica de saturação;

Cargas: são representadas como impedâncias constantes, reproduzindo o consumo de potências
ativa e reativa;

Elementos de compensação shunt e série: tanto capacitores como reatores shunt são representadas
como impedâncias constantes, reproduzindo o consumo de potência reativa nas condições nominais.
Capacitores série também o são, mas podem requerer a representação do pára-raio e gap
associados, em função das características do estudo;

Pára-raios: tanto os pára-raios convencionais como os de óxido de zinco, devem incluir a
representação da característica VxI não linear dos seus resistores. Para os pára-raios convencionais,
as características do gap (tempo de retardo, inclinação, etc) devem ser também incluídas no modelo;

Disjuntores: Nas manobras de energização devem ser modelados considerando-se a característica
de fechamento aleatório dos seus polos. Para tanto é necessário se dispor de dados como a
dispersão máxima de fechamento dos polos, tanto para os contatos principais como para os contatos
auxiliares, caso existam, empregando-se uma distribuição normal de probabilidades para a definição
dos instantes de fechamento. Os tempos de abertura dos disjuntores para eliminação de curto-
circuito devem incluir o tempo de atuação da proteção e o tempo de abertura do disjuntor
propriamente dito.

A seguir são apresentados os critérios e procedimentos usualmente adotados em diferentes estudos
de transitórios eletromagnéticos.

12.1-  Energização de linhas de transmissão

12.1.1- Critérios

Os objetivos deste estudo são: verificar os níveis de sobretensão no sistema durante a manobra e
sua adequacidade à suportabilidade dos equipamentos, além da probabilidade de disparo de
pára-raios convencionais, e a energia drenada por pára-raios de óxido de zinco.

No caso de energização de linhas de transmissão, normalmente os elementos limitantes para os
valores de sobretensões são os equipamentos existentes nos terminais das mesmas. As máximas
sobretensões temporárias e sustentadas verificadas devem estar de acordo com a curva de
suportabilidade a sobretensões destes equipamentos.

A princípio, pára-raios convencionais existentes não devem operar durante estas manobras. No
caso de pára-raios de óxido de zinco (ZnO), estes devem ser representados por sua característica
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VxI , e a corrente e energia drenadas durante os eventos deverão ser sempre monitoradas, de
forma que estes montantes não ultrapassem os valores limites.

Devem ser observados os ajustes de operação instantânea e temporizada dos relés de
sobretensão, para compará-los com as sobretensões transitórias e sustentadas máximas
verificadas, de forma que estes não venham a operar durante a manobra.

Costuma-se também efetuar simulações de energização sobre defeito, considerando a aplicação
de curto-circuito, seguida da abertura do circuito após a atuação da proteção.

Além dos aspectos relacionados às sobretensões, tem-se também como objetivo verificar a
energia drenada pelos pára-raios. Permite-se portanto que pára-raios convencionais existentes
disparem uma vez durante as manobras, desde que as tensões subseqüentes permitam sua
resselagem, e que as correntes e energia drenadas não os danifiquem. No caso de pára-raios de
óxido de zinco (ZnO), a corrente e energia drenadas durante os eventos deverão ser sempre
monitoradas, de forma que estes montantes não ultrapassem os valores limites.

12.1.2- Procedimentos

Por meio do ajuste de fluxo de potência deve-se procurar manter a tensão, no terminal que irá
proceder a energização da linha de transmissão, próxima ao maior valor possível em regime
permanente, sem violar os limites admissíveis de tensão para as demais barras do sistema.

A maximização das grandezas elétricas durante as manobras de energização é usualmente obtida
através de simulações em que se considera o fechamento aleatório dos polos do disjuntor.

As distintas alternativas de configuração de suprimento para energização, assim como diferentes
situações de compensação devem ser investigadas.

As tensões em ambos os terminais da linha a ser energizada devem ser monitoradas.

12.2-  Religamento automático de linhas de transmissão

12.2.1- Critérios

Os objetivos deste estudo são: verificar os níveis de sobretensão no sistema durante a manobra; a
probabilidade de disparo de pára-raios convencionais e a energia drenada por pára-raios de óxido
de zinco, quando da operação com sucesso; e a energia drenada pelos pára-raios, no caso da
operação sem sucesso.

Quando se fala em religamento trifásico de linhas de transmissão dois aspectos são de
fundamental importância:

Ø O primeiro diz respeito à carga residual na linha antes do fechamento do disjuntor.

Ø O segundo está relacionado ao tempo máximo (tempo morto) que a linha de transmissão
poderá ficar aberta.

A princípio, pára-raios convencionais existentes não devem operar durante as manobras de um
religamento tripolar com sucesso. No caso de pára-raios de óxido de zinco (ZnO), estes devem
ser representados por sua característica  VxI , e a corrente e energia drenadas durante os eventos
deverão ser sempre monitoradas, de forma que estes montantes não ultrapassem os valores
limites.
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Nos casos de religamento tripolar sem sucesso verifica-se a energia drenada pelos pára-raios.
Permite-se portanto que pára-raios convencionais existentes disparem uma vez durante as
manobras, desde que as tensões subseqüentes permitam sua resselagem, e que as correntes e
energia drenadas não os danifiquem. No caso de pára-raios de óxido de zinco (ZnO), a corrente e
energia drenadas durante os eventos deverão ser sempre monitoradas, de forma que estes
montantes não ultrapassem os valores limites.

O estudo de religamento monopolar passa pela avaliação das condições de extinção do Arco
Secundário.

A resistência de arco influencia decisivamente o fenômeno. Para fins de critério, o arco secundário
pode ser representado por uma resistência de 50 ohms.

A partir disto, duas avaliações devem ser efetuadas.

A primeira consiste de simulações na condição de regime permanente. Inicialmente se assume
um curto-circuito monofásico aplicado em regime, com os polos dos disjuntores da fase em falta
abertos nas duas extremidades da linha. Nesta etapa, o sucesso da extinção do arco secundário
dependerá dos seguintes critérios:

Ø Máximo Valor Eficaz da Corrente de Arco: 50 A

Ø Máximo Valor Eficaz da Tensão de Fase Aberta, sem defeito, em regime permanente:  (1.1 *
Tensão nominal fase-fase eficaz) / √3 kV

O segundo tipo de análise tem por objetivo comparar correntes e tensões transitórias com aquelas
obtidas da análise anterior, e confirmar os resultados. Nesta etapa, os seguintes critérios são
adotados:

Ø Máximo Valor Eficaz da Corrente de Arco:   50 A

Ø Para evitar a reignição do arco, o Valor Máximo da Tensão de Restabelecimento (fase aberta,
primeiro pico), deve ser menor que o valor constante no gráfico obtido de forma experimental
pelo CESI, que associa a corrente eficaz de arco secundário e a tensão de restabelecimento.

Ø Ao final do tempo morto de religamento (500 ms após a extinção do arco secundário), o valor
de pico da tensão de fase aberta deverá ser menor que: (Tensão nominal fase-fase eficaz *
√2) / √3 kV

12.2.2- Procedimentos

Ø Na simulação de um religamento tripolar com sucesso, pode-se adotar um procedimento em
que se aplica um curto-circuito monofásico na linha, abrindo-se em seguida o disjuntor,
quando transcorrido o tempo de atuação da proteção, extinguindo-se assim a falta. A
seqüência de abertura das fases deve ser variada, de forma a se procurar maximizar as
grandezas elétricas em análise.

Ø O religamento ocorrerá após decorrido o tempo morto, adotando-se o tratamento estatístico
para fechamento dos polos do disjuntor, como já destacado anteriormente. De forma a se
aplicar um procedimento conservativo, pode-se proceder o religamento da primeira fase em
um instante em que a tensão esteja com polaridade contrária à carga residual. Os demais
polos fecham segundo o procedimento de cálculo estatístico.
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Ø Nos casos de religamento tripolar sem sucesso, o procedimento a ser adotado é basicamente
o mesmo que o acima apresentado, mantendo-se o curto-circuito durante a reenergização da
linha. A falta será eliminada após nova abertura da linha, uma vez transcorrido o tempo de
atuação da proteção. Mais uma vez, a seqüência de abertura das fases deve ser variada, de
forma a se procurar maximizar as sobretensões resultantes.

Ø Nas simulações de religamento monopolar, a linha de transmissão deve ser representada por
seus parâmetros distribuídos considerando os modos de seqüência. Deve ser modelada
como não transposta no interior de cada seção de transposição. Caso haja circuitos próximos
em paralelo, o acoplamento entre eles também deve ser representado.

Ø O principal objetivo é atender aos critérios estabelecidos para procurar alcançar o sucesso do
religamento, como definidos anteriormente. Para tanto, são experimentadas diferentes
alternativas de conexão do neutro dos reatores da linha (isolado, aterrado, aterrado por
reator), segundo dois tipos de análise a serem efetuadas, como apresentado a seguir.

Ø A primeira consiste de simulações na condição de regime permanente. Inicialmente se
assume um curto-circuito monofásico aplicado em regime, com os polos dos disjuntores da
fase em falta abertos nas duas extremidades da linha. O arco secundário é mantido. Devem
ser pesquisados diferentes pontos de defeito e fases, para a determinação da associação
mais crítica, do ponto de vista do valor da corrente de arco. Ainda na condição de regime,
deverá ser feito também o levantamento do perfil de tensão da fase aberta sem defeito.
Tendo em vista que a freqüência do sistema pode variar durante o distúrbio, pode ser
conveniente proceder-se esta análise para uma gama de freqüências em torno da
fundamental, de forma a se ter uma sensibilidade da sua influência nas grandezas em
análise.

Ø O segundo tipo de investigação compreende simulações em que se assume um curto-circuito
monofásico aplicado em regime, no ponto identificado como o mais crítico na primeira
avaliação, procedendo-se em seguida a abertura monopolar. O arco secundário é mantido
por 500 ms e extinto em seqüência. São observados os valores da corrente de arco
secundário e da tensão de restabelecimento no ponto de defeito.

Ø No caso da existência de linhas em paralelo, o respectivo acoplamento entre os circuitos deve
ser considerado, de forma a se poder avaliar sua influência.

12.3-  Energização de transformadores e reatores

12.3.1- Critérios

O principal objetivo de um estudo de energização de transformadores é a análise dos seguintes
aspectos:

Ø Verificação da possibilidade de ocorrência de ferrorressonância;

Ø Efeito de sobretensões transitórias elevadas, que podem levar à operação de pára-raios, e de
sobretensões sustentadas, que podem danificar o isolamento dos equipamentos ou estarem
acima da tensão de resselagem de pára-raios, ou ainda, provocar a operação da proteção de
sobretensão;

Ø Verificação das correntes de energização.
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Ø As máximas sobretensões temporárias e sustentadas verificadas devem estar de acordo com
a curva de suportabilidade a sobretensões dos equipamentos.

Ø Devem ser observados os ajustes de operação instantânea e temporizada dos relés de
sobretensão, para compará-los com as sobretensões transitórias e sustentadas máximas
verificadas, de forma que estes não venham a operar durante a manobra.

Ø Pára-raios convencionais existentes não devem operar durante as manobras. No caso de
pára-raios de óxido de zinco (ZnO), estes devem ser representados por sua característica  VxI
, e a corrente e energia drenadas durante os eventos deverão ser sempre monitoradas, de
forma que estes montantes não ultrapassem os valores limites.

12.3.2- Procedimentos

As amplitudes das sobretensões dependem da corrente de inrush e da resposta em freqüência do
sistema. Portanto, o mesmo deve ser representado em detalhes. A ocorrência de ressonância
paralela coincidente com alguma corrente harmônica pode conduzir a sobretensões elevadas.

A representação do transformador deve incluir a sua curva de saturação, além dos parâmetros
usuais como impedâncias, relação de transformação, conexão dos enrolamentos, etc. Na
ausência de dados concretos sobre a característica de saturação, pode ser utilizada uma curva
típica, devendo-se fazer uma análise de sensibilidade quanto à influência da mesma nos
resultados.

No caso de energização de transformadores, um aspecto a ser destacado é a existência de fluxo
residual quando da sua energização. Adotando-se um procedimento conservativo, deve-se manter
o transformador inicialmente energizado, desconectando-o em seguida. Para sua energização, o
primeiro polo a fechar deve faze-lo no instante seguinte com situação de fluxo inverso.

A maximização das grandezas elétricas durante as manobras de energização é usualmente obtida
através de simulações em que se considera o fechamento aleatório dos polos do disjuntor.

Pode-se monitorar as seguintes grandezas: sobretensões nas barras próximas à manobra;
corrente de inrush no transformador; energia e corrente nos pára-raios de ZnO.

12.4-  Manobras de bancos de capacitores

12.4.1- Critérios

Quando se refere à energização de bancos de capacitores, além da análise das sobretensões que
ocorrem durante esta manobra, a corrente de inrush é uma das grandezas mais importantes para
o dimensionamento dos equipamentos.

Quando da energização em back-to-back, a corrente de inrush será composta por uma
componente transitória devido à contribuição do sistema, e outra devida à descarga dos bancos já
em operação.

Como conseqüência, nesta condição, para fins de verificação das sobrecorrentes, a
representação do sistema pode ser simplificada, mas a subestação deve ser modelada em
detalhes, além do efeito da dispersão entre contatos do disjuntor.

Em termos das solicitações de tensão associadas à energização de bancos de capacitores, a
energização do primeiro banco é a mais severa.
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Desta forma, para a verificação das sobretensões, deve-se adotar uma representação detalhada
do sistema supridor, e considerar o efeito da dispersão entre contatos do disjuntor. Devem ser
também incluídos os pára-raios existentes.

Pára-raios convencionais existentes não devem operar durante as manobras. No caso de pára-
raios de óxido de zinco (ZnO), estes devem ser representados por sua característica  VxI , e a
corrente e energia drenadas durante os eventos deverão ser sempre monitoradas, de forma que
estes montantes não ultrapassem os valores limites.

Quando da desenergização de bancos de capacitores, a ocorrência de restrike acarreta
significativas sobretensões e sobrecorrentes, sendo esta a condição mais crítica.

A ocorrência de restrike em um banco de capacitores em operação isolada conduz às piores
solicitações de tensão. Portanto, além da representação detalhada do sistema supridor, como
adotado para a energização, mais uma vez a inclusão dos pára-raios é fundamental, de forma a
se avaliar as solicitações de corrente e energia.

Permite-se portanto que pára-raios convencionais existentes disparem uma vez durante as
manobras, desde que as tensões subseqüentes permitam sua resselagem, e que as correntes e
energia drenadas não os danifiquem. No caso de pára-raios de óxido de zinco (ZnO), a corrente e
energia drenadas durante os eventos deverão ser sempre monitoradas, de forma que estes
montantes não ultrapassem os valores limites.

Do ponto de vista de solicitações de corrente durante a ocorrência de restrike, maiores elas serão
quanto maior for o número de bancos já em operação. Portanto, a representação do sistema pode
ser simplificada, mas a subestação deve ser modelada em detalhes.

12.4.2- Procedimentos

De forma resumida, são os seguintes os estudos passíveis de serem realizados:

Avaliação das solicitações de tensão:

Ø Energização do primeiro banco;

Ø Desenergização com restrike de um banco em operação isolada;

Avaliação das solicitações de corrente:

Ø Energização do último banco (back-to-back);

Ø Desenergização com restrike do último banco (back-to-back);

A maximização das grandezas elétricas durante as manobras de energização é usualmente obtida
através de simulações em que se considera o fechamento aleatório dos polos do disjuntor.

No caso de desenergização, deve-se considerar a possibilidade de ocorrência de restrike. A abertura
dos polos do disjuntor se dará na passagem da corrente por zero, e o primeiro dos polos a abrir deve
voltar a fechar ½ ciclo após. Deve-se variar a seqüência de abertura das fases para se procurar
maximizar as grandezas elétricas de interesse.
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Nos casos de energização pode-se monitorar as seguintes grandezas: sobretensões nas barras
próximas à manobra; corrente de inrush; energia e corrente nos pára-raios. Nos casos de restrike:
além das grandezas já citadas, a tensão entre os contatos do disjuntor.

12.5-  Rejeição de carga

12.5.1- Critérios

Análises de rejeição de carga correspondem à interrupção simples do fluxo de potência por uma
linha de transmissão ou outro equipamento, sem ou com curto-circuito aplicado.

Como critério inicial, deverão ser analisados os casos mais críticos, identificados na etapa dos
estudos de regime não permanente à freqüência industrial.

Em complementação aos estudos normalmente efetuados em ferramentas de análise de estabilidade
eletromecânica, quando analisado sob o ponto de vista de transitórios eletromagnéticos, as
avaliações de rejeição de carga têm por propósito verificar as sobretensões transitórias e
sustentadas decorrentes, e as solicitações impostas aos pára-raios.

Pára-raios convencionais existentes não devem operar durante as manobras. No caso de pára-raios
de óxido de zinco (ZnO), estes devem ser representados por sua característica  VxI , e a corrente e
energia drenadas durante os eventos deverão ser sempre monitoradas, de forma que estes
montantes não ultrapassem os valores limites.

Nos casos de rejeição decorrente de curto-circuito monofásico pode-se admitir que pára-raios
convencionais existentes disparem uma vez durante as manobras, desde que as tensões
subseqüentes permitam sua resselagem, e que as correntes e energia drenadas não os danifiquem.

As máximas sobretensões temporárias e sustentadas verificadas devem estar de acordo com a curva
de suportabilidade a sobretensões dos equipamentos.

12.5.2- Procedimentos

As análises de rejeição de carga não possuem um caráter estatístico, uma vez que as correntes
que fluem pelos polos dos disjuntores são interrompidas no seu cruzamento por zero. No entanto,
pode-se fazer uma variação da seqüência de abertura das fases.

Devem ser avaliados casos de interrupção simples do fluxo de potência envolvendo:

Ø abertura simples e independente de cada terminal de uma linha de transmissão;

Ø abertura de cada terminal de uma linha de transmissão após incidência de curto-circuito
monofásico;

Ø abertura simultânea de dois circuitos na mesma barra terminal, causada por exemplo por um
curto no barramento. Em subestações com arranjos de barra mais desfavoráveis, a
ocorrência de múltiplos desligamentos (acima de dois elementos) deve ser também analisada;

Ø abertura de interligações importantes;

Ø bloqueio de elos CCAT;

Ø rejeição seguida de curto-circuito monofásico (incidente no instante do primeiro pico de
tensão após a rejeição);
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Ø perda não simultânea de: transformador, compensador síncrono ou estático, reator,
consumidor de grande porte;

Pode-se monitorar as seguintes grandezas: sobretensões nas barras próximas ao elemento
manobrado; corrente interrompida; energia e corrente nos pára-raios.

12.6-  Aplicação e eliminação de defeitos

12.6.1- Critérios

Os objetivos destes estudos são: verificar os níveis de sobretensões transitórias e sustentadas no
sistema durante estes eventos, a ocorrência de disparo de pára-raios convencionais, e a energia
drenada pelos pára-raios no caso de operação.

Permite-se portanto que pára-raios convencionais existentes disparem uma vez durante as
manobras, desde que as tensões subseqüentes permitam sua resselagem, e que as correntes e
energia drenadas não os danifiquem. No caso de pára-raios de óxido de zinco (ZnO), a corrente e
energia drenadas durante os eventos deverão ser sempre monitoradas, de forma que estes
montantes não ultrapassem os valores limites.

As máximas sobretensões temporárias e sustentadas verificadas devem estar de acordo com a curva
de suportabilidade a sobretensões dos equipamentos.

12.6.2- Procedimentos

Serão aplicados curtos-circuitos monofásicos, bifásicos, bifásicos à terra e trifásicos em diferentes
pontos do sistema, e removidos após o tempo de atuação da proteção do elemento sob falta,
incluindo sua remoção.

Os parâmetros mais importantes para o cálculo das solicitações de tensão e corrente impostas aos
equipamentos são:

Ø Configuração da rede e sua resposta em freqüência;

Ø Tipo de falta;

Ø Tensão pré-falta;

Ø Instante e local de aplicação da falta;

Ø Duração da falta;

Ø Tensão de freqüência fundamental após a limpeza da falta.

Estes parâmetros devem ser objeto de uma análise de sensibilidade, de forma a se avaliar o seu
grau de influência nas grandezas elétricas a serem avaliadas.

Devem ser monitoradas as seguintes grandezas: sobretensões nas barras próximas ao defeito;
corrente de falta; energia e corrente nos pára-raios.
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12.7-  Levantamento da Resposta em Freqüência e Condições de Ressonância

12.7.1- Critérios

Para fins de levantamento da resposta em freqüência da rede elétrica, o espectro de freqüências a
ser considerado deve abranger no mínimo até 1000 Hz, em intervalos de 5 Hz.

12.7.2- Procedimentos

Um aspecto de grande relevância é identificar o grau de detalhamento que deve ser empregado na
representação do sistema supridor e da subestação de forma adequada ao estudo. Deve-se estar
alerta para a possibilidade de ocorrer ressonâncias próximas a freqüências harmônicas importantes,
o que exige uma representação detalhada do sistema, incluindo portanto sua resposta em
freqüência.

A representação da rede em pontos um pouco mais distantes do de interesse, pode ser
alternativamente feita por meio de equivalentes sintéticos, que consideram a variação da impedância
com a freqüência. O levantamento da resposta em freqüência, vista da(s) barra(s) de fronteira, é o
primeiro passo para a síntese da rede. Este procedimento deve ser adotado tanto para a seqüência
positiva como seqüência zero.
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1- INTERLIGAÇÕES ENTRE SUBMERCADOS

As interligações regionais caracterizam-se pela capacidade de permitir o transporte de grandes
blocos de energia entre subsistemas e empresas de caráter regional. Assim, o dimensionamento
correto dos elos de interligações regionais requer a análise de aspectos energéticos, elétricos e
econômicos, através da interação coordenada das áreas de planejamento energético e do sistema
elétrico.

Nas análises de fluxo de potência referentes a alternativas de expansão de redes de interligação
regionais ou de sistemas com características funcionais semelhantes, além do exposto nos itens
anteriores, considera-se:

a) Para fins de dimensionamento elétrico de elos de interligação regional, o sistema interligado
deverá ser testado sob as condições de carga pesada, intermediária e leve e sob situação
hidrológica crítica, por sub-bacia, em cada um dos subsistemas que o compõem.

b) Nas condições acima, os sistemas interligados deverão suportar, sem violação dos critérios
estabelecidos no documento básico, a perda não simultânea de qualquer componente da rede
de interligação e dos sistemas receptores associados.

c) No caso de interligação assíncrona o sistema deverá suportar a perda de um pólo,
considerando-se o despacho da reserva girante disponível no subsistema receptor e
correspondente redução de despacho no subsistema exportador.

d) Nas condições do item acima, e nos casos de elo singelo, onde a perda deste acarreta a
separação dos subsistemas interligados, o desempenho de cada subsistema deverá ser
testado para a perda da interligação, após o despacho da reserva disponível no subsistema
receptor e correspondente redução de despacho no subsistema exportador.

O detalhamento dos critérios e procedimentos utilizados consta do documento /6/ e do artigo /30/.

2- DIMENSIONAMENTO DA COMPENSAÇÃO REATIVA

A necessidade de compensação reativa no sistema é detectada nos estudos de regime
permanente e/ou não permanente à freqüência industrial, cujos critérios foram apresentados na
Parte II.

Os estudos voltados ao dimensionamento da compensação reativa podem ser distinguidos em
função do grau de abrangência e detalhamento, em duas categorias, que se relacionam à etapa
dos estudos de planejamento em que são executados:

Ø Estudos de Estabelecimento e Comparação de Alternativas:
Nesta categoria enquadram-se os estudos de planejamento de médio e longo prazo, no âmbito
dos quais são definidas as diretrizes para a expansão do sistema, bem como estabelecidas e
analisadas as alternativas de ampliação. As características dos equipamentos de compensação
não necessitam ser determinadas de forma precisa, dispensando um maior envolvimento de
recursos na execução de estudos extremamente elaborados.

Ø Estudos de Detalhamento da Alternativa Selecionada:
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Nesta categoria enquadram-se tipicamente as análises de planejamento de curto e médio prazos,
onde o leque inicial de alternativas já se encontra restrito a uma ou duas alternativas. O
detalhamento das análises preliminares se faz necessário para suprir informações à área de
engenharia, com vista a especificação de equipamentos, e ao próprio Plano Determinativo de
Expansão da Transmissão.

2.1- Compensação Reativa Capacitiva em Derivação

A compensação reativa capacitiva /9,35/ tem como finalidade básica promover a compensação do
fator de potência das cargas (a nível de consumidor ou de subsistema), trazendo como benefícios
potenciais a correção do nível de tensão operativa, redução da necessidade de ampliação da
capacidade de transformação na interligação entre subsistemas, redução de perdas na
transmissão, elevação da capacidade de transmissão etc., e é implementada tradicionalmente por
capacitores estáticos fixos ou manobráveis.

Para o dimensionamento da compensação da Compensação Reativa Capacitiva em Derivação
são necessários diversos estudos elétricos listados a seguir:

Ø Fluxo de Potência

Ø Energização em Regime Permanente

Ø Estudos de Transitórios Eletromecânicos e Sobretensões Dinâmicas

Ø Estudos de Transitórios Eletromagnéticos de Manobras

Ø Estudos de Ferrorressonância

Os critérios e procedimentos para  cada um dos estudos, necessários para o dimensionamento da
compensação reativa capacitiva são detalhados a seguir:

2.1.1- Critérios

Os estudos de fluxo de potência vão definir o número de estágios necessários no caso de banco
de capacitores fixos.

O número de estágios necessários nos bancos de capacitores dimensionados, é definido, em
caráter preliminar, em função da máxima flutuação de tensão entre as situações pré e pós-
chaveamento, admitindo-se como limite uma variação de 5% em relação à tensão operativa antes
do chaveamento, no caso de energização, ou de 5% em relação à tensão de regime pós-
chaveamento, no caso de desligamento de estágios.

As sobretensões sustentadas na condição de regime a que tende o sistema, considerando a
atuação de equipamentos de controle de tensão, são mantidas confinadas aos níveis máximos
estabelecidos a seguir.
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Tabela III.1 - Níveis Máximos de Tensão em Regime Permanente

TENSÃO NOMINAL  (kV) TENSÃO MÁXIMA (kV/% NOM)

69 72,5/105

88 92,4/105

138 145,0/105

230 242,0/105

345 362,0/105

440 460,0/104,5

500 550,0/110

750 800,0/107

A compensação reativa global (capacitiva e indutiva) é dimensionada para que o sistema suporte,
sem violação dos critérios, a ocorrência dos seguintes eventos:

Ø rejeição de carga simples direta e inversa (abertura de um único terminal de linha);

Ø rejeição dupla, caracterizada pela abertura de dois terminais de circuitos distintos na
mesma extremidade, simultaneamente, por causa comum, tal como curto-circuito no
barramento seguido de abertura dos disjuntores de linha;

Ø curto-circuito fase à terra, seguido de rejeição da carga, exceto quando as máquinas
envolvidas diretamente forem do tipo regulador estático e “ceiling” variável com a tensão
terminal (“bus fed”), caso em que se considera somente a rejeição de carga;

Ø rejeição de carga, seguida de defeito fase à terra, com o vínculo adicional de que a
sobretensão nas fases sãs não deve ultrapassar o valor de disparo à freqüência industrial
dos pára-raios com espinterômetros em série, ou ainda a suportabilidade dos pára-raios
tipo ZnO (óxido metálico) à sobretensão temporária;

Ø perda não simultânea de compensador síncrono, estático, reator, transformador ou
consumidor de grande porte.

2.1.2- Procedimentos para Estudos em Regime Permanente

A figura III.1 apresenta um diagrama de fluxo de atividades simplificado, ilustrando o roteiro de
estudos recomendado no dimensionamento da compensação reativa capacitiva /9,35/.

2.1.2.1- Estudos de Fluxo de Potência nas Condições de Operação Normal e
em Emergência.

a) O nível de compensação reativa capacitiva nos sistemas de transmissão e subtransmissão,
necessário para um desempenho satisfatório em regime permanente, é avaliado através da
simulação da operação do sistema para as condições de carga leve e pesada, devendo
suportar, sem violação dos critérios estabelecidos, a saída não simultânea e permanente de
qualquer um dos seus elementos.
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Figura III.1 - Compensação reativa capacitiva em derivação

 DIMENSIONAMENTO DA COMPENSAÇÃO CAPACITIVA 

ETAPA I: 
Comparação de Alternativas  

 

ESTUDOS EM REGIME PERMANENTE: 
Ø Condição Normal de Operação – Carga Leve e Pesada 
Ø Condição de Emergência 
Ø Energização de Linhas 
Ø Perda Parcial de Carga 

 

ESTUDOS DE TRANSITÓRIOS ELETROMECÂNICOS E SOBRETENSÕES DINÃMICAS: 
 
Ø Rejeição de Carga 
Ø Manobras de Energização 
Ø Análise da Possibilidade de Auto-Excitação de Máquinas Síncronas 
Ø Desligamento de Cargas 
Ø Defeitos Desequilibrados e Abertura de LT´s e Transformadores 
Ø Estabilidade Transitória e Dinâmica 

 

ETAPA II: 
Detalhamento da Alternativa Selecionada  

 

ESTUDOS DE SOBRETENSÕES EM REGIME NÃO PERMANENTE A FREQUENCIA INDUSTRIAL : 
 

Ø Análise do s Casos mais Críticos do Estudo em Regime não Permanente a Freqüência Industrial da Etapa I
Ø Influência da Representaç ão da Saturação dos Elementos não Lineares do Sistema 

ESTUDOS DE TRANSITÓRIOS ELETROMAGNÉTICOS DE MANOBRA: 
 
Ø Rejeição de Carga  Direta e Inversa 
Ø Energização de LT̀ s e Religamento 
Ø Faltas e Eliminação de Faltas  
Ø Descarga de Banco de Capacitores  
Ø Estudos Estatísticos para Maximização das Sobretensões   (Situações mais Críticas Detetadas) 

 

ESTUDOS COMPLEMENTARES: 
Ø Análise das Condições de Ressonância 
Ø Análise da Possibilidade da Ocorrência de Ferrorressonância 

Comp. Etapa I 
= 

Comp. Etapa II 

ESTUDOS EM REGIME PERMANENTE: 
Ø Análise dos Casos mais Críticos do Estudo da Etapa I 

COMPENSAÇÃO DEFINITIVA 
 

Não 

Sim 
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b) Nos estudos de fluxo de potência, os transformadores sem comutação sob carga são
considerados para qualquer contingência, com o mesmo tape estabelecido para a condição
normal. Para ajustar o ponto de funcionamento do sistema em carga leve, seja em condição
normal ou de contingência, pode-se recorrer, além da variação de tapes em transformadores
dotados de comutador automático sob carga, ao desligamento de componentes da rede
elétrica tais como: bancos manobráveis e/ou estágios de capacitores; ou ainda medidas
corretivas tais como: redução de tensão nos síncronos; redução na tensão de referência de
controle dos componentes estáticos controláveis; inserção de reatores manobráveis; redução
de tensão nos barramentos de usinas; sem qualquer caracterização de prioridade.
Como último recurso, em situações muito especiais, será admitido temporariamente planejar
considerando o desligamento de linhas de transmissão para controle de tensão.

c) Na análise de contingência no sistema de transmissão, não se admitem medidas corretivas tais
como redespachos de geração ou reconfiguração de rede com objetivo de melhoria de
comportamento na fase de planejamento.

2.1.2.2-  Energização em Regime Permanente

a) Nos estudos de energização, são consideradas as configurações em que resultem as
solicitações mais severas para o sistema em estudo, contemplando sempre o menor número
possível de unidades geradoras em cada situação.

b) Para verificação da viabilidade de implementação da compensação capacitiva tradicional, pré-
definida do tipo fixo pelas análises de fluxo de potência em carga leve e pesada, devem ser
simuladas manobras de energização de linhas de transmissão em regime permanente, a partir
da subestação onde se propõe o reforço de compensação.

2.1.2.3- Procedimentos Específicos de Dimensionamento

a) Como guia orientativo na fase de análise em regime permanente, limita-se o montante de
compensação de um barramento de carga ao valor de potência reativa consumida localmente
no horário de carga pesada.

b) Para pré-definir as parcelas fixas e manobráveis, recorre-se à análise de condição normal para
as situações de carga leve e pesada, considerando a presença da compensação adicional
definida para atender às condições de emergência.

c) Como regra geral no pré-dimensionamento da compensação visando atender aos requisitos de
operação satisfatória em condição normal, recomenda-se uma análise custo x benefício entre
duas políticas de propiciar suporte de tensão ao sistema de subtransmissão, que se resumem
em instalação de capacitores na subtransmissão ou a utilização de tapes convenientes nos
transformadores de interligação com a rede de extra-alta-tensão, extraindo potência reativa do
sistema de transmissão.

d) Para fim de alocação de suporte de potência reativa no sistema, recomenda-se a utilização de
algoritmo de otimização ou simulações de fluxo de potência.
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2.1.3- Procedimentos para Estudos de Transitórios Eletromecânicos e
Sobretensões Dinâmicas

a) Para os estudos de transitórios eletromecânicos, o sistema é modelado para simulação com
programa de estabilidade, observando-se o nível de detalhe descrito no item  8  da Parte II.

b) Quando for necessário, no caso de estudos especiais, a consideração de religamento rápido e
o tempo morto não for disponível, adota-se um tempo de 25 ciclos para religamento tripolar e
50 ciclos para religamento monopolar.

c) Nos estudos de sobretensões dinâmicas, a modelagem inclui, além do detalhamento já
referenciado no subitem a, as seguintes particularidades:

Ø representação da variação dos parâmetros da rede com a freqüência;

Ø nos compensadores estáticos controláveis, são modelados, quando pertinente, as
características de proteção contra sobretensão que, através de diodos tipo avalanche,
podem promover a inserção extremamente rápida de toda a indutância do compensador,
cancelando o efeito pernicioso dos capacitores nas sobretensões.

d) Nos estudos de rejeição de carga, são consideradas as configurações resultantes de
contingências que sejam visualizadas como as mais severas para o sistema em estudo,
simulando-se um tempo da ordem de meio segundo.

A compensação de potência reativa global é dimensionada para que o sistema suporte, sem
violação dos critérios, a ocorrência dos seguintes eventos:

Ø rejeição de carga simples direta e inversa (abertura de um único terminal de linha);

Ø rejeição dupla, caracterizada pela abertura de dois terminais de circuitos distintos na
mesma extremidade, simultaneamente, por causa comum, tal como curto-circuito no
barramento seguido de abertura dos disjuntores de linha;

Ø curto-circuito fase à terra, seguido de rejeição da carga, exceto quando as máquinas
envolvidas diretamente forem do tipo regulador estático e “ceiling” variável com a tensão
terminal (“bus fed”), caso em que se considera somente a rejeição de carga;

Ø rejeição de carga, seguida de defeito fase à terra, com o vínculo adicional de que a
sobretensão nas fases sãs não deve ultrapassar o valor de disparo à freqüência industrial
dos pára-raios com espinterômetros em série, ou ainda a suportabilidade dos pára-raios
tipo ZnO (óxido metálico) à sobretensão temporária;

Ø perda não simultânea de compensador síncrono, estático, reator, transformador ou
consumidor de grande porte.

e) Nos estudos de sobretensões dinâmicas devido a manobras de energização, são simuladas
energizações de linhas de transmissão a partir das subestações onde se cogita a instalação de
bancos de capacitores, com a máxima potência reativa em serviço possível em cada situação
analisada.
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f) Como a ocorrência de auto-excitação de máquinas síncronas pode causar sobretensões
bastante severas, deve ser efetuada uma análise detalhada da possibilidade de ocorrência do
fenômeno, nos casos em que uma análise simplificada identificar riscos potenciais. A auto-
excitação pode ocorrer nos seguintes casos: energização de linhas longas; rejeição de carga
envolvendo linhas longas; perda de interligação em subestações nas quais existam instalados
bancos de capacitores e compensadores síncronos; perdas de interligação em corrente
alternada, junto a subestações conversoras de corrente contínua, com a presença de filtros de
harmônicas, bancos de capacitores e compensadores síncronos.

Ø Para contornar os riscos de auto-excitação, pode-se optar por reforço na compensação
indutiva, alteração de parte dos bancos de capacitores previstos por compensação estática
controlável, ou dotar o sistema de excitação da máquina com capacidade de corrente de
campo negativa;

Ø As simulações devem ser estendidas até pelo menos oito segundos, período onde o
crescimento das tensões é função das sobrevelocidades dos geradores. Assim,
recomenda-se representar os reguladores de velocidade ajustados para obter a velocidade
máxima da turbina.

g) A obtenção de níveis intoleráveis de sobretensões dinâmicas direciona a pesquisa no sentido
de se rever o montante e a localização de bancos de capacitores planejados, assim como sua
eventual substituição por compensadores estáticos controláveis.

2.1.4-  Procedimentos para Estudos de Transitórios Eletromagnéticos de Manobras

Os estudos a que se refere este item, face ao seu grau de envolvimento, só são executados na
etapa de otimização e detalhamento da alternativa selecionada. Normalmente, são simulados os
casos mais críticos detalhados nos estudos de sobretensão dinâmica e os casos específicos de
manobra dos bancos de capacitores em cogitação.

2.1.4.1- Modelagem do Sistema

A modelagem indicada a seguir é passível de implementação analógica (TNA) ou digital (EMTP),
salientando-se que características adicionais podem ser acrescentadas em função de
especificidades do estudo:

Ø são representadas as curvas de saturação dos elementos não lineares do sistema;

Ø as unidades geradoras e os compensadores síncronos são representados por meio dos
valores da tensão interna subtransitória (E”), em função da freqüência, obtida com o
suporte de um programa de estabilidade, exceto quando o reduzido porte do sistema em
análise permite representar os geradores por seu modelo completo (PARK) em um
programa digital de transitórios eletromagnéticos;

Ø no caso de análise digital, as linhas de transmissão são representadas, em princípio, por
um modelo a parâmetros distribuídos;

Ø a parte do sistema a ser estudada é representada em detalhe, enquanto o restante da rede
pode ser reduzido convenientemente através de equivalentes adequados à faixa de
freqüência do estudo.
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Ø os compensadores estáticos são modelados com o máximo detalhamento, incluindo todas
as facilidades de controle e a proteção contra sobretensões, limitando-se no entanto a
representação, salvo situações específicas, ao nível de função de transferência;

Ø a carga do sistema pode ou não ser considerada, em função do interesse em se obter
estimativas menos ou mais conservativas. Optando-se pela representação, sugere-se um
circuito R-L a parâmetros constantes.

Ø os bancos de capacitores são representados simplesmente por um circuito a capacitância
constante.

2.1.4.2- Rejeição de Carga

O principal objetivo das simulações é verificar a atuação de pára-raios. No caso de se evidenciar o
disparo de pára-raios com centelhador, deve-se verificar a adequação destes equipamentos,
existentes e planejados, em dissipar a energia do surto e resselar. Já para os pára-raios do tipo
óxido metálico, deve-se verificar a possibilidade de absorção de energia do surto e a
suportabilidade a sobretensão temporária ou dinâmica.

Caso a capacidade de algum pára-raio for excedida sugere-se pesquisar a aplicação de pára-raios
tipo ZnO (óxido metálico) de maior capacidade de dissipação, ou ainda pára-raios do tipo “gap”
ativo de maior tensão nominal ou outra série construtiva, de modo a garantir uma capacidade de
dissipação de energia compatível com as solicitações e, simultaneamente, manter a margem de
proteção adequada à correta coordenação dos isolamentos na subestação.

2.1.4.3- Energização de Linhas de Transmissão

Face à sua potencialidade em proporcionar sobretensões dinâmicas sustentadas ou amortecidas
extremamente severas e, em conseqüência, solicitar elevada dissipação de energia nos pára-raios
nos casos de atuação, recomenda-se simular manobras de energização de linhas de transmissão
a partir de subestações contempladas com bancos de capacitores já instalados na extremidade
remota, onde a linha de transmissão manobrada tenha defeito fase-terra permanente.

2.1.4.4- Religamento Tripolar Rápido em Linhas de Transmissão

Na análise de manobras de religamento rápido em linhas de transmissão, compensadas com
reatores convencionais, é considerado, na escolha do instante de fechamento do 1º pólo do
disjuntor, o fenômeno de descarga da linha através de corrente e tensões oscilatórias de alta
freqüência, durante o tempo morto. Assim, por análise da curva de “batimento” da tensão de
descarga, escolhe-se o instante de fechamento mais desfavorável, no sentido de se aplicar a
maior variação de tensão possível na LT no instante do religamento como eventual
complementação de análise estatística simular a energização; da mesma forma pode-se analisar
o religamento com curto-circuito não extinto.

2.1.4.5- Energização de Bancos de Capacitores

São simuladas manobras de energização de banco único, ou 1º estágio, ou banco de um
conjunto, bem como manobras de energização de bancos de capacitores com outros já
energizados em paralelos (energização “back to back”).

A limitação das correntes de surto, quando necessário, pode ser exercida através de reatores
limitadores ou resistores de pré-inserção nos disjuntores.
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A presença de reatores limitadores e/ou resistores de pré-inserção deve limitar também o nível de
sobretensões de energização, de tal forma que neste tipo de chaveamento não se verifique
atuação de pára-raios, nem tampouco riscos para o isolamento dos próprios bancos e
equipamentos adjacentes.

2.1.4.6- Descarga em Bancos de Capacitores

Os estudos de solicitação de corrente de descarga contemplam a simulação de defeitos trifásicos
e fase à terra nas proximidades da subestação equipada com os bancos de capacitores em
consideração.

No caso da corrente de descarga dos bancos de capacitores exceder os valores especificados
nos critérios, a corrente pode ser limitada pelo dimensionamento de reatores, a serem instalados
em série com os bancos de capacitores e, eventualmente, entre bancos, prevenindo também a
descarga de bancos operando em paralelo sobre um banco em que ocorre um curto-circuito.

2.1.4.7- Desconexão de Bancos de Capacitores

Os estudos de desconexão de bancos de capacitores contemplam as situações de interrupção de
corrente sem reacendimento de arco e, alternativamente, com um reacendimento. As avaliações
de casos com reacendimento visam aferir a necessidade de especificação de disjuntores
especiais tipo “restrike free” ou de pára-raios de grande capacidade de absorção de energia.

2.1.4.8- Procedimentos para Maximização das Solicitações

Para as configurações mais críticas determinadas nos estudos de energização de linhas de
transmissão e bancos de capacitores, bem como nos casos mais críticos evidenciados nos
estudos de desconexão de bancos de capacitores, energização sobre falta permanente e
defeito/abertura/religamento de linhas de transmissão, procede-se a uma reavaliação das
solicitações, representando-se estatisticamente a dispersão entre os pólos do disjuntor de
manobra, pesquisando-se assim as seqüências de fechamento ou abertura mais desfavoráveis do
ponto de vista de surtos de manobra.

Nas simulações de religamento, o instante de re-energização da linha de transmissão deve
contemplar tanto o instante de interrupção de defeito escolhido, quanto um tempo morto
conveniente, adotado em função seja dos estudos de transitórios eletromecânicos ou ainda em
função de instantes críticos da curva de “batimento”, quando a linha de transmissão for
compensada por reatores convencionais.

2.1.4.9- Tensão de Restabelecimento Transitória

As solicitações da TRT são avaliadas para os disjuntores que, antecipadamente à entrada de
bancos de capacitores nas proximidades, já se encontram em condições críticas, simulando-se,
preferencialmente, a abertura de linhas de transmissão em vazio com defeito fase-terra na
extremidade remota, no caso de sistemas de extra-alta-tensão, e a abertura do 1º pólo para
defeito trifásico sem terra no caso de redes de subtransmissão.

Na hipótese de abertura de curto-circuito onde o pico de TRT ocorre na faixa de microssegundos,
torna-se importante representar o efeito de capacitâncias de barramentos, de buchas de
transformadores, reatores, disjuntores, transformadores de corrente e de potencial, bem como a
capacitância de divisores de tensão capacitivos (DCP) conectados na subestação a que pertence
o disjuntor manobrado.
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Constatando-se superação de disjuntores devido ao reforço da compensação capacitiva,
empreende-se uma análise técnica e econômica das alternativas de substituir disjuntores, alterar
localização, montante ou tipo de compensação capacitiva, ou ainda outras medidas que possam
se configurar atrativas.

2.1.5- Procedimentos para . Estudos de Ferrorressonância

a) As verificações de condições de ferrorressonância devem considerar:

Ø abertura de transformadores, com desconexão da rede de apenas um dos enrolamentos;

Ø perda parcial ou total de carga (rejeição de carga);

Ø ampliação de sobretensão no secundário de transformadores de interligação entre redes
de EAT e subtransmissão, quando de energização de grandes bancos de capacitores no
pátio de EAT da SE e presença de pequenos bancos de capacitores, já energizados, no
nível de subtransmissão;

Ø energização de transformadores com fluxo remanescente;

Ø eliminação de falta fora da malha diferencial de transformadores, ocorrida próxima de um
zero de tensão (máximo de fluxo).

Dois procedimentos podem ser adotados:

i. reproduzir no EMTP ou TNA a curva que representa o comportamento da tensão E”d com
a freqüência (obtida de um programa de estabilidade sem considerar a saturação);

ii. variar a tensão E”d e a freqüência das fontes equivalentes em busca das regiões de
ferrorressonância , quando não se conhece a priori a variação desta tensão com a
freqüência, obtida de um programa de estabilidade.

b) A  pesquisa sistemática de pontos de ferrorressonância no sistema é efetivada construindo-se
o chamado “reticulado” tensão x freqüência, admitindo-se intervalos de variação para as
grandezas de interesse; por exemplo, 90 a 130% para a tensão e 57 a 65 Hz para a freqüência.

Ø Como  resultado, obtém-se uma curva envoltória, conforme mostrado na Figura III.2, que
define áreas genéricas de ferrorressonância, a qual plotada no mesmo gráfico que as
excursões de tensão e freqüência obtidas das simulações de transitórios eletromecânicos,
torna possível definir regiões críticas que deverão suscitar a aplicação de medidas
corretivas.

c) A fim de contornar problemas oriundos de ferrorressonância no sistema, as seguintes medidas
devem ser examinadas:

Ø alteração das regiões de ferrorressonância (equivalente a levantar a curva E”d x f obtida na
simulação analógica ou por programa de transitórios eletromagnéticos), atuando em um ou
mais dos seguintes parâmetros de definição do sistema: compensação reativa indutiva;
reatância de núcleo de ar dos transformadores (Xac); ponto de saturação das curvas de
excitação de núcleos magnéticos de transformadores e reatores (“joelho”), reatância de
dispersão dos transformadores (Xhl); tapes de transformadores, no sentido de reduzir a
tensão no lado de alta; enrolamento terciário de transformadores e auto transformadores,
reatância subtransitória dos geradores e síncronos; esquemas especiais de proteção;
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Ø alteração dos pontos de funcionamento em condições transitórias (abaixamento da curva
E”d x f), atuando nos reguladores de tensão dos geradores e síncronos.

Figura III.2 - Áreas genéricas de ferrorressonância

2.2- Compensação Reativa Capacitiva Série

Os capacitores série /4,28/ reduzem o efeito da reatância indutiva de linhas de transmissão,
aumentando a sua capacidade de transporte.

A sua utilização apresenta, entre outras, as seguinte vantagens para o sistema de transmissão:

Ø Permitem obter uma desejada transferência de potência entre linhas paralelas de
impedâncias diferentes;

Ø Aumentam o limite de estabilidade de um sistema para uma determinada potência a ser
transmitida;

Ø Podem substituir ou postergar a adição de novas linhas ao sistema;

Ø Reduzem a compensação reativa capacitiva em derivação no sistema de transmissão uma
vez que os mesmos geram potência reativa de acordo com a variação da magnitude da
corrente de carga.

Para o dimensionamento da compensação da Compensação Capacitiva Série são necessários os
estudos elétricos listados a seguir:

Ø Fluxo de Potência

Ø Estudos de Estabilidade Eletromecânica
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Os critérios e procedimentos para  cada um dos estudos, necessários para o dimensionamento da
compensação Capacitiva Série são detalhados a seguir:

2.2.1- Critérios para os estudos de Fluxo de Potência e Estabilidade Eletromecânica

O grau de compensação série deve ser estabelecido de modo que:

a) O sistema de transmissão apresente um desempenho satisfatório em regime permanente
durante condições normais de operação e em emergências;

b) O sistema de transmissão seja estável para curtos-circuitos monofásicos com tempo normal de
eliminação da falta e abertura tripolar (Tabela II.10), sem religamento, com todos os elementos
em operação antes da ocorrência do defeito. No caso em que se tenha uma única linha de
transmissão compensada atendendo radialmente uma parte do sistema, o mesmo deverá ser
estável considerando-se religamento monopolar com sucesso nessa linha de transmissão.

A corrente nominal dos capacitores série deve ser determinada considerando a emergência que
provoque o maior fluxo na linha de transmissão compensada e a tensão mínima de operação do
sistema. Tendo em vista que a potência do banco varia com o quadrado desta corrente, como
critério alternativo para o estabelecimento da corrente nominal pode-se levar em conta a
capacidade de sobrecarga padronizada para os capacitores, isto é, 50% durante 10 minutos (em
um período de duas horas), 30% durante trinta minutos (em um período de seis horas) e 10%
durante oito horas (em um período de doze horas), de modo a reduzir o seu custo. Esse critério
deverá considerar a possibilidade de medidas que eliminem as sobrecargas citadas.

Caso os equipamentos terminais da linha compensada (geralmente padronizados) sejam
dimensionados para uma corrente nominal superior a dos capacitores série, poderá ser previsto
no projeto a possibilidade do aumento da sua corrente nominal até aquele valor.

Deverá ser avaliada a existência de problemas de ressonância subsíncrona no sistema de
transmissão com o grau de compensação série determinado da forma acima. Caso se verifique tal
possibilidade deverão ser tomadas medidas para eliminar este fenômeno.

2.2.2- Procedimentos para os estudos de Fluxo de Potência e Estabilidade
Eletromecânica

Os subitens abaixo apresentam os procedimentos para compensação reativa capacitiva série para
os horizontes de longo e médio/curto prazos /4,28/.

2.2.2.1- Planejamento a Longo Prazo

a) Deverão ser realizados inicialmente estudos de fluxo de potência em condições normais de
operação e em emergências, somando-se o grau de compensação série a ser instalada no
sistema de modo a se obter um desempenho satisfatório para o sistema em regime
permanente.
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b) Com grau de compensação determinado pelos estudos de fluxo de potência deverá ser
verificado se o sistema de transmissão é estável considerando a ocorrência de curtos-circuitos
monofásicos em diversos pontos do sistema, com tempo normal de eliminação da falta e
abertura tripolar, sem religamento, com todos os elementos em operação antes da ocorrência
do defeito. No caso em que se tenha uma única linha de transmissão compensada atendendo
uma parte do sistema, o mesmo deverá ser estável considerando religamento monopolar com
sucesso.

Ø Em caso de instabilidade transitória, deve-se inicialmente otimizar o ajuste dos reguladores
de tensão dos geradores e, caso persista a instabilidade, o grau de compensação deve ser
aumentado de modo que se tenha um sistema estável, podendo vir a ser necessário
reavaliar o desempenho do sistema em regime permanente.

Ø Em caso de instabilidade dinâmica, dever-se-á adicionar ou reajustar os sinais
estabilizadores nas usinas de modo a estabilizar o sistema, mantendo-se o grau de
compensação inicial. Se persistir ainda a instabilidade dinâmica deve-se aumentar o grau
de compensação e se necessário reavaliar o desempenho do sistema em regime
permanente.

c) Tendo em vista diminuir ou evitar a possibilidade de ressonância subsíncrona (RSS), pode-se
adotar os seguintes procedimentos para a localização da compensação série:

Ø Não instalar compensação série em linhas conectadas diretamente a usinas térmicas.

Ø No caso de usinas hidroelétricas instalar preferencialmente, a compensação série na
extremidade oposta da linha de transmissão, o que contribuirá também para reduzir o nível
de curto-circuito dos equipamentos localizados na subestação da usina.

2.2.2.2- Planejamento de Médio/Curto Prazo

a) Deverão ser realizados inicialmente estudos de fluxo de potência em condição normal e em
condição de emergência, com o grau e localização da compensação série determinados pelos
estudos de longo prazo, de modo a se obter um desempenho satisfatório para o sistema de
transmissão. Caso contrário o grau de compensação série deve ser modificado.

b) Deverão ser também levados em consideração os estudos já descritos no item 8 da Parte II).

c) Os estudos de estabilidade devem mostrar se o sistema exige a presença dos capacitores que
tenham sido “by passados” devido a faltas externas a linha compensada, imediatamente após a
eliminação de um defeito (reinserção instantânea) ou se o sistema aceita reinserção rápida ou
lenta. Caso não se disponha de valores específicos pode-se admitir um tempo de reinserção
rápido da ordem de 4,8 a 6 ciclos e de reinserção lenta da ordem de 18 a 24 ciclos após a
abertura da falta. Esta é uma definição importante para os estudos de reinserção.

d) Em paralelo com os estudos de estabilidade, e interativamente com os mesmos, devem ser
feitos estudos de sobretensões transitórias, para verificar se haverá “by-pass” de capacitores
série em linhas paralelas ou adjacentes provocados por curtos nas proximidades dos
capacitores série de cada uma das linhas compensadas ou em barramentos adjacentes às
linhas com compensação série.Convém notar que o critério de estabilidade é baseado em um
curto-circuito monofásico. Assim sendo o “by-pass” de capacitores série de outra linha ocorrerá
na fase onde foi aplicado o curto-circuito.
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e) Após a realização dos estudos de estabilidade deverão ser realizados estudos de RSS. Estes
estudos podem modificar o grau de compensação série e/ou a sua localização. Neste caso
deverão ser refeitos os estudos de fluxo de potência e estabilidade. A configuração mais
propícia para o aparecimento do fenômeno de RSS é aquela onde se tem uma usina térmica
conectada ao sistema de transmissão através de uma única linha compensada. Portanto para
diminuir a possibilidade de RSS pode-se adotar os mesmos procedimentos já sugeridos na
fase de Estudos de Planejamento a Longo Prazo. Os estudos de RSS deverão abranger
também a configuração do sistema estabelecida pelos estudos de longo prazo.

f) Deverão ser realizados estudos de curto-circuito com o objetivo de dimensionar os capacitores
série e os seus equipamentos de proteção contemplando a configuração do sistema
estabelecida pelos estudos de longo prazo.

g) A localização dos bancos de capacitores (meio da linha de transmissão ou nos seus terminais
ou em uma subestação seccionadora, se houver) deve ser definida através de estudos de fluxo
de potência, estabilidade, curto-circuito, sobretensões transitórias, sobretensões de reinserção
e ressonância subsíncrona, levando-se em conta os aspectos econômicos envolvidos.

h) De modo geral o custo do capacitor série varia diretamente com o ajuste do “gap” para valores
abaixo de 3pu e com o quadrado do ajuste para valores acima de 3pu. É portanto, importante
obter-se o menor ajuste possível e que seja compatível com os requisitos de estabilidade do
sistema.

2.3- Compensação Reativa Indutiva em Derivação

A compensação reativa indutiva /5,33/ tem como objetivo básico o controle das sobretensões do
sistema, quer em regime normal, quer durante manobras e é implementada, em geral, através de
reatores em derivação. Não obstante, deve ser considerado que a compensação reativa oriunda
de compensadores síncronos ou estáticos, definidos em função de estudos de regime permanente
e de estabilidade, pode reduzir ou evitar a necessidade de reatores em derivação para controle de
sobretensões.

Para o dimensionamento da compensação da Compensação Reativa Indutiva em Derivação são
necessários diversos estudos elétricos listados a seguir:

Ø Fluxo de Potência

Ø Energização em Regime Permanente

Ø Rejeição Parcial de Carga em Regime Permanente

Ø Estudos de Sobretensões Dinâmicas

Ø Estudos de Transitórios Eletromagnéticos de Manobras
Os critérios e procedimentos para  cada um dos estudos, necessários para o dimensionamento da
compensação reativa capacitiva são detalhados a seguir:

2.3.1- Critérios

2.3.1.1- Estudos na Condição Normal de Operação e de Perda Parcial de Carga
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Os estudos correspondentes às condições de carga leve e de perda parcial de carga são
realizados observando-se os valores limites da Tabela III.2, levando em consideração as
limitações dos equipamentos existentes.

As variações de tensão provocadas por chaveamento de reatores não devem exceder a 5% dos
níveis estabelecidos no subitem 2.1.2.1 da Parte II.

2.3.1.2- Estudos de Energização

Os limites de absorção de potência reativa nas unidades geradoras e compensadores síncronos
não devem ser ultrapassados por ocasião de energização de qualquer linha.

A tensão nos terminais das máquinas, antes da energização, deve ser superior à mínima
permissível para o funcionamento automático do regulador de tensão.

Os valores máximos admissíveis para as tensões de regime permanente obtidos na extremidade
da linha a ser energizada não devem ultrapassar os limites da Tabela III.2. Os limites propostos
devem ser compatíveis com a suportabilidade dos equipamentos terminais.

Tabela III.2 - Níveis Máximos de Tensão na Extremidade da Linha

TENSÃO NOMINAL TENSÃO MÁXIMA

(kV) (kV/% NOM)

69 75,9/110

88 96,8/110

138 151,8/110

230 252,0/110

345 379,5/110

440 528,0/120

500 600,0/120

750 840,0/112

2.3.1.3- Estudos de Sobretensões em Regime Não Permanente à Freqüência
Industrial

Os valores máximos admissíveis para as sobretensões não deverão ser superiores a l40% da
tensão nominal do sistema (t= 3,6s), em pontos onde existam equipamentos com elementos
saturáveis, e a 150% da tensão nominal do sistema (t=1,7s) nos demais pontos, não se levando
em consideração a suportabilidade dos pára-raios (ver subitem 9.1 da Parte II).

O valor máximo de sobretensão sustentada na condição de regime a que tende o sistema,
considerando a atuação de equipamentos de controle de tensão, não deve ultrapassar os níveis
da  Tabela III.2.

2.3.1.4-  Estudos de Extinção do Arco Secundário
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Para sistemas em 345, 440, 500 e 750 kV é adotado como critério para extinção do arco
secundário que a corrente e a tensão do arco sejam inferiores, respectivamente, a 30 Aef e 50
kVef.

Caso necessário, deve ser estabelecido um valor conveniente para o resistor ou reator de neutro
nos reatores de linha, ou ainda, definida uma nova compensação indutiva para o sistema, de
forma a reduzir os níveis de corrente e tensão de restabelecimento do arco secundário de modo
que a sua extinção seja provável de ocorrer dentro do tempo morto de religamento.

2.3.1.5- Estudos de Ressonância entre Circuitos Paralelos

Os limites admissíveis para tensões e correntes induzidas no circuito em aberto, paralelo ao
circuito em operação, são estabelecidos de modo a garantir a integridade dos equipamentos
instalados na linha, mantendo a compatibilidade com os respectivos valores nominais. Da mesma
forma, na operação de religamento monopolar, é possível que se estabeleçam sobretensões
decorrentes de ressonância entre fases e o reator, o que deve ser controlado de forma a garantir a
integridade dos equipamentos.

No caso de se prever religamento rápido no sistema, a compensação indutiva, acrescida do
eventual concurso de resistores/reatores de neutro, é dimensionada de modo a garantir a extinção
do arco secundário no tempo morto que antecede o religamento.

A compensação reativa não é dimensionada para garantir a extinção do arco secundário no tempo
morto e sim para atender aos critérios de limite de tensão. O reator de neutro é que deve ser
dimensionado para atender ao critério de extinção do arco secundário em um determinado tempo
morto.

2.3.2- Procedimentos

Grande parte dos procedimentos descritos nos subitens 2.1.2 a 2.1.5 da Parte III permanecem
aplicáveis. figura III.3 apresenta um diagrama de fluxo de atividades simplificado, ilustrando o
roteiro de estudos recomendado no dimensionamento da compensação reativa indutiva /5,33/.
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Figura III.3 - Fluxo de atividades para estudos de compensação reativa indutiva em
derivação

 ETAPA I: 
Comparação de Alternativas 

 

ESTUDOS EM REGIME PERMANENTE: 
Ø Condição Normal de Operação 
Ø Energização de Linhas 
Ø Perda Parcial de Carga 

 

ETAPA II: 
Detalhamento da Alternativa Selecionada 

 

ESTUDOS DE SOBRETENSÕES EM REGIME NÃO PERMANENTE A FREQUENCIA INDUSTRIAL : 
 

Ø Rejeição de Carga 
Ø Manobras de Energização 
Ø Análise da Possibilidade de Auto-Excitação de Máquinas Síncronas 
Ø Desligamento de Cargas 
Ø Abertura de Linhas e Transformadores 

Comp. Etapa I 
= 

Comp. Etapa II 

ESTUDOS EM REGIME PERMANENTE: 
Ø Análise dos Casos mais Críticos do Estudo da Etapa I 

COMPENSAÇÃO DEFINITIVA 
 

ESTUDOS DE SOBRETENSÕES EM REGIME NÃO PERMANENTE A FREQUENCIA INDUSTRIAL : 
 

Ø Análise da Extinção do Mercado do Arco Secundário 
Ø Análise das Condições de Ressonância entre Circuitos Par alelos 
Ø Análise da Possibilidade da Ocorrência de Ferrorressonância 

Sim 

Não 
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2.3.2.1- Procedimentos para .Estudos de Fluxo de Potência nas Condições de
Operação Normal e em Emergência.

a) Ver subitem 2.1.2.1.a da Parte III)

b) Ver subitem 2.1.2.1.b da Parte III)

c) Ver subitem 2.1.2.1.c da Parte III)

d) A compensação reativa indutiva é feita preferencialmente, através de reatores em condições de
carga leve.

e) Para os estudos de carga leve e perda parcial de carga, são observados os valores limites de
absorção de potência reativa definidos pelas curvas de capacidade das unidades geradoras.
Caso esses limites sejam ultrapassados deverão ser instalados equipamentos adicionais de
compensação

f) Nos estudos de carga pesada, será avaliado se os reatores definidos pelos estudos de carga
leve serão ou não do tipo manobrável.

2.3.2.2- Procedimentos para Energização em Regime Permanente

a) Ver subitem 2.1.2.2 da Parte III.

b) É adotada a máxima tensão possível em regime contínuo no barramento de partida da linha a
ser energizada.

c) Caso a compensação do sistema, ditada pelos estudos de energização, seja maior que a
determinada pelos estudos de sobretensões em regime não permanente à freqüência
industrial, pesquisa-se o valor de tensão de pré-manobra capaz de permitir a energização da
linha de transmissão com o menor nível de compensação reativa indutiva, obtido por esses
estudos de rejeição de carga.

d) Cabe ao planejador, com base nos resultados obtidos das análises referentes aos dois
subitens anteriores, definir o nível de compensação indutiva mais adequado ao sistema.

e) A energização de uma linha de transmissão é efetuada, sempre que possível, em ambos os
sentidos, de modo a se determinar qual disjuntor deve ser fechado em primeiro lugar.

2.3.2.3- Procedimentos para Estudos de .Sobretensões em Regime Não
Permanente a Freqüência Industrial

a) Ver subitem 2.1.3 a da Parte III).

b) Ver subitem 2.1.3.b da Parte II).

c) Ver subitem 2.1.3.c da Parte III).

d) Ver subitem 2.1.3.d da Parte III).

e) Ver subitem 2.1.3.e da Parte III).
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f) Verifica-se o impacto das sobretensões decorrentes do bloqueio de elos CC no
dimensionamento de compensação reativa indutiva das linhas de corrente alternada
conectadas às subestações conversoras.

2.3.2.4- Procedimentos para .Extinção do Arco Secundário

Para a determinação da corrente de arco secundário e tensões ressonantes na fase aberta
durante a abertura monopolar, é utilizado um programa digital de transitórios eletromagnéticos.

No caso da existência de um único circuito, são considerados fluxos mínimo, normalmente nulo
(para avaliação do efeito capacitivo), básico e máximo, considerando-se a aplicação do defeito em
diversas posições da linha de transmissão e, variando-se a fase da ocorrência do defeito.

Para o caso de circuito duplo, são efetuadas verificações sobre o comportamento do arco
secundário para abertura monopolar de um circuito com a influência do acoplamento indutivo-
capacitivo com o circuito paralelo.

Nos estudos para dimensionamento dos reatores de neutro, são investigadas diversas relações
X0/X1, visando determinar uma relação ótima de modo que os valores de corrente e tensão de
arco secundário se situem em uma região de boa probabilidade de extinção.

Para sistemas de 345kV a 750kV deverá ser adotado para extinção do arco secundário uma
corrente e tensão igual ou inferior a 30Arms e 50kVrms, respectivamente /5,33/.

2.3.2.5- Procedimentos para Estudos de Ressonância entre Circuitos Paralelos

a) São analisadas as seguintes situações:

Ø linha aberta e aterrada em ambos os extremos e a outra linha simplesmente energizada,
sem transferência de potência;

Ø linha aberta e aterrada em ambos os extremos e a outra linha simplesmente energizada,
com carregamento básico;

Ø linha aberta e aterrada em ambos os extremos e curto circuito na linha em paralelo.

b) Para a última situação, são simulados diversos tipos de curtos e em diversas localizações da
linha energizada.

c) Devido às imprecisões na determinação dos parâmetros envolvidos, é efetuada uma análise de
sensibilidade da altura dos condutores, comprimento de linha e freqüência do sistema, visando
aquilatar a influência destas variações no fenômeno.

d) Adicionalmente aos estudos para o dimensionamento do resistor ou reator de neutro, referidos
no subitem anterior, é investigada, para uma gama de freqüência de 55 a 65 Hz, a condição de
um circuito fora de operação, estando o outro submetido a um curto fase terra. Nesta situação
o circuito fora de operação pode ficar sujeito a tensões induzidas elevadas, devido ao
acoplamento capacitivo e indutivo de seqüência zero.

3- DIMENSIONAMENTO DE ELOS DE CORRENTE CONTÍNUA
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A definição de um novo elo de corrente contínua pode ser resultado de um estudo de alternativas
da rede básica ou para conexão de um novo acessante.

Os estudos necessários para dimensionamento das características de um novo elo vão envolver
exigências de comportamento do sistema, bem como dos equipamentos do Elo como a
compensação reativa associada ao mesmo.

Para o dimensionamento da compensação de um novo elo DC são os seguintes estudos elétricos
:

Ø Fluxo de Potência

Ø Estudos de Transitórios Eletromecânicos

Os requisitos de desempenho da rede nos estudos  mencionados são listados nos itens 2.1.2 e
8.1 da Parte II  que definirão a máxima potência transmissível pelo novo Elo a partir do
desempenho da rede, que deverá suportar a perda de um pólo a plena potência sem perda de
estabilidade do sistema.

Uma vez determinada a potência total do elo a definição do nível de tensão é uma relação de
compromisso entre custos de investimentos e perdas, que ficará a cargo do transmissor ou
gerador proprietário deste novo elo.

3.1- Critérios para definição dos elementos do Elo

3.1.1- Compensação Reativa dos Sistemas de Transmissão em Corrente Contínua

a) A compensação reativa das conversoras deve atender ao requisito  de transmissão da potência
nominal, ainda que contando com um elemento " chaveável " qualquer fora de serviço.

b) Deverá ser verificada a possibilidade do aparecimento de freqüências de ressonância entre
filtros/capacitores e o sistema de transmissão e entre a malha de controle e o sistema de
transmissão, avaliando o seu efeito na compensação reativa das conversoras em termos  de
sobretensões transitórias. Para efeito de estudo, a relação entre o suporte de potência  reativa
estática nos terminais (expresso em Mvar e incluindo os filtros) e a respectiva potência de
curto-circuito deve ser inferior a 0,25Mvar/MVA. 

Obs.: Este critério busca afastar a condição de ressonância para além da segunda harmônica,
longe portanto da freqüência de atuação dos controles, que é a fundamental.

c) Os níveis de sobretensão dinâmica, provenientes do bloqueio das estações conversoras,
deverão situar-se em níveis inferiores àqueles compatíveis com a condição de operação
segura dos sistemas preexistentes ou não, aos quais o sistema de transmissão CC encontra-se
agregado.

d) Os níveis de sobretensão dinâmica, provenientes do bloqueio parcial das conversoras, deverão
situar-se a níveis inferiores àqueles para os quais os grupos conversores garantem operação
contínua e segura.
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e) Deverá ser previsto um controle de tensão adequado de forma a reduzir as sobretensões em
níveis sustentados toleráveis, compatíveis com aqueles ditados pelas condições dos sistemas
agregados, em um espaço de tempo da ordem de cinco segundos.

f) Na consideração do montante de filtros e/ou capacitores a serem instalados, deverá ser evitado
que este montante venha de algum modo causar condições de auto-excitação aos geradores.

g) O chaveamento de bancos de filtros e/ou capacitores não deverá ocasionar sobretensões a
freqüência fundamental superiores a 5% da tensão de CA existente nas barras retificadora e
inversora anterior ao chaveamento dos mesmos.

h) Caso o sistema de CC for especificado para sobrecargas de curta duração, deverá ser avaliado
o efeito deste modo de operação sobre a compensação reativa.

i) A relação entre a potência de curto-circuito no barramento CA das conversoras (subtraindo-se
a potências dos bancos de capacitores e filtros) e a potência CC do terminal não deverá
ocasionar problemas para o desempenho satisfatório dos controles CC.

O sistema de corrente contínua deve operar continuamente com absorção de potência reativa
superior àquela definida para os ângulos nominais de disparo do retificador (∝) e de extinção do
inversor (δ), especialmente durante o regime de carga leve, devendo verificar se há
disponibilidade e potência reativa nos terminais associados às conversoras, permitindo-se nesse
caso uma menor flexibilidade operativa na faixa de tensões CA.

4- TRANSFORMADORES

4.1- Critérios para Estudos de Reserva de Unidades Transformadoras

4.1.1- Critérios

Para efeito do dimensionamento de reserva distinguem-se três tipos de unidades transformadoras:

Ø de suprimento;

Ø de interligação;

Ø elevadora de usina.

Para a quantificação das unidades reservas devem ser levados em conta:

Ø características das subestações:potência nominal e relação de tensão dos
transformadores;

Ø política de manutenção utilizada: reserva quente, reserva fria regional e reserva fria local;

Ø critério de falha: atendimento ou não a contingências simples;

Ø diagramas de espaço de estados representativos das subestações e dados de falha e
reparo das unidades transformadoras;

Ø custos: investimento, energia não suprida, perdas, reparo e transporte.

As metodologias aplicáveis a cada tipo de unidades transformadoras foram desenvolvidas pelo
antigo SGC/GCPS e constam das referências /26,40,41,42,43/.
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Este assunto está sendo revisto pelo CCPE diante da nova realidade do setor.

5- DEFINIÇÃO DO ARRANJO DE BARRAMENTOS

As perturbações causadas por atuação de proteções para falha de disjuntores de proteções
diferencias de barramentos podem ser causadoras de desligamentos de um grande número de
ramos do sistema interligado, sendo que este número de ramos desligados é influenciado pelo
arranjo do barramento da subestações ou usina em análise. Em geral, tratando-se de usinas ou
subestações de maior porte, as atuações destas proteções produzem perturbações de tal porte
que seus efeitos só podem ser minorados através da atuação de e Esquemas Especiais de
Proteção Segurança, resultando sempre em perdas de carga de proporções significativas.

Assim, quando a perda de carga for considerada inaceitável,  sempre é possível escolher arranjos
de barramentos cuja atuação das proteções mencionadas causem desligamentos de um número
menor de ramos.   Associado à melhoria do arranjo do barramento está sempre um aumento do
custo da subestação, quer pelo aumento do espaço físico quer pelo aumento do número de
componentes de chaveamento (disjuntores e seccionadoras). Os arranjos básicos a serem
considerados  são:

Ø Arranjo barra simples

Ø Arranjo barra dupla principal e transferência

Ø Arranjo barra dupla

Ø Arranjo em anel

Ø Arranjo disjuntor e meio

Ø Arranjo disjuntor duplo

5.1- Critérios para Escolha de Arranjo de Subestações Novas.

As SE da rede básica de tensão igual ou superior à 345kV com previsão de ter quatro ou  mais
elementos  devem ser em disjuntor e meio.

As SE de nível de tensão menor ou igual a 230kV o arranjo não deve degradar o nível de
confiabilidade da rede envolvida.

5.2- Critérios para Limitação do Número de Ramos Ligados a uma Subestação

Muitos dos desligamentos de subestações inteiras são causados por curto e circuitos em
barramentos originários de curto em transformadores de corrente e tensão a ele ligados. Outros
desligamentos são causados por falhas no serviço auxiliar que atingem o funcionamento global da
subestação. Nestas situações quanto maior o numero de ramos ligados a mesma subestação
maior será o desligamento. Assim, quando for possível deverá ser considerado construir duas
subestações menores ao invés de uma única subestação grande com muitos ramos a ela ligados.

O planejamento do sistema de transmissão deve considerar que, na etapa final, o número de
linhas e transformadores ligados a uma mesma subestação não deverá ultrapassar certos limites,
que variam com o nível de tensão e com o grau de importância das cargas. Deverá ser levada em
conta que a perda de todos os circuitos de um determinado nível de tensão de uma subestação
não deverá provocar um blecaute regional.

Este assunto deverá ser detalhado pelo CCPE em uma Força Tarefa Específica de Confiabilidade.
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6- CONEXÃO DE NOVAS USINAS

6.1- Critérios

6.1.1- Usinas Menores que a Maior Unidade Geradora do Sistema

Em condições normais o sistema de integração deve permitir o despacho máximo. Em
contingência simples aceita-se o redespacho ou alívio de geração sem perda de carga ou de
estabilidade do sistema.

6.1.2- Usinas Maiores que a Maior Unidade Geradora do Sistema

Para usinas cuja potência instalada é maior que a maior unidade geradora, o sistema de
integração deve seguir os critérios mencionados nos itens 2.1.2 da Parte II.



 PARTE IV –

 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE
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1- CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICA DE ALTERNATIVAS

1.1- Considerações Gerais

A avaliação de alternativas de transmissão e de projetos pode ser desenvolvida sob duas óticas: a
privada e a social, sendo esta entendida como uma avaliação dos benefícios e dos custos que
determinado empreendimento proporciona para a economia e para a sociedade como um todo.

As metodologias para comparação econômica de alternativas de plano de expansão e análise de
viabilidade de projetos a serem utilizadas pelas empresas participantes do CCPE devem ter o
enfoque de avaliação econômico-social e envolvem basicamente as seguintes etapas:

a)   Comparação Econômica de Alternativas

Ø análise econômica para pré-seleção de alternativas, considerando apenas investimentos e
perdas (mínimo custo):

Ø  análise dos custos e benefícios das alternativas pré-selecionadas.

b)  Análise de Viabilidade de Projetos

Ø análise de demanda e oferta da área de influência do projeto, abrangendo inclusive a
própria definição desta área;

Ø análise dos custos e benefícios;

Ø análise de sensibilidade;

Ø análise distributiva.

1.2- Análise Econômica Para Pré-Seleçãode Alternativas

É através da análise do desempenho elétrico do sistema que várias alternativas de expansão são
comparadas tecnicamente. Para isto, torna-se necessário dispor da previsão de demanda e de
modelos de simulação adequados, de modo a possibilitar o estabelecimento das diretrizes gerais
de suprimento.

Uma vez estabelecido que as várias expansões são tecnicamente equivalentes, um dos fatores a
ser levado em consideração para a tomada de decisões  e a vantagem econômica de uma
alternativa em relação as demais (análise de mínimo custo).

1.2.1- Custeio dos Investimentos

A comparação econômica de alternativas deve ser baseada no Método dos Rendimentos
Necessários, ou Método do Valor Presente dos Custos Anuais Equivalentes. Neste método os
investimentos totais anuais contabilizados no início de um ano qualquer do período de estudo,
serão convertidos em uma série de "n" termos de valor constante e igual ao valor do rendimento
necessário para, durante a vida útil, remunerar o capital investido e simultaneamente prover um
fundo para depreciação. O número de termos "n" seria numericamente igual ao prazo de
concessão dado pela ANEEL para equipamento de transmissão. Atualmente este prazo é de trinta
anos para linhas de transmissão.

Para fins de comparação econômica, no final do período em estudo, as séries temporais
correspondentes a cada alternativa são truncadas, sendo considerado o valor atual do fluxo de
caixa referido ao ano base da análise econômica.
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O truncamento das séries de custos anuais equivalentes leva implicitamente em conta o valor que
é proporcional à vida útil residual dos equipamentos na data de truncamento, ou seja, o
truncamento da série em um período inferior à vida útil de um determinado equipamento, pode
resultar em um valor presente menor que o investimento inicial, o que está de acordo com a
consideração de que o valor proporcional à vida útil residual deve ser descontado do custo, por
representar ainda um patrimônio naquela data.

É importante salientar que só deverão ser computados os investimentos praticados no período de
estudo (até o horizonte), não se computando, portanto, decisões que se referem ao sistema pré
existente às etapas de ampliação. Somente deverão ser enfocados, na comparação econômica,
investimentos praticados anteriormente à data base do estudo (ano inicial), quando em uma ou
mais alternativas em análise o respectivo equipamento for contemplado com a retirada temporária
ou permanente de operação (vide item seguinte). Evidentemente, em hipótese alguma dever-se-á
enfocar investimentos correspondentes à expansão programada para após o ano horizonte de
planejamento.

1.2.2- Critério para Custeio de Sobra de Equipamentos - Ociosidade

Os equipamentos que forem retirados de operação ("salvados") durante o período de estudo,
devido à implantação de uma determinada alternativa de configuração do sistema, poderão ser
reaproveitados em outras áreas não enfocadas no estudo e em época não definida, ou
reaproveitados na própria área de interesse após um período de almoxarifado. Dessa forma, a
alternativa na qual resultar um equipamento salvado, seja em caráter temporário ou definitivo,
deve auferir o benefício correspondente.

O benefício será calculado decompondo o investimento realizado anteriormente à data de início
do período de estudo em uma série regular anual de investimentos, pelo método de Custo Anual
Equivalente, no caso de retirada definitiva, ou no caso de retirada temporária /29/.

1.2.3- Avaliação do Custo das Perdas

O custo das perdas na transmissão deverá ser considerado ao longo de todo o período em
estudo. Este custo será incorporado à comparação econômica de forma relativa, ou seja,
tomando-se uma das alternativas (a de menor custo de perdas) como referência e computando-se
nas demais apenas o diferencial de custo em relação à referência.

O custo de substituição de perdas deve ser considerado idêntico ao custo marginal de expansão
do parque gerador. O custo marginal de expansão de geração pode ser desmembrado em duas
parcelas: custo marginal de expansão de energia CMEp (US$/MWh) e o custo marginal de
expansão de ponta CMPp (US$/kW).

No caso de alternativas que contemplam reforços no sistema de subtransmissão deve ser
considerado também o custo marginal de transmissão CMT(US$/kW.ano).

1.3- Análise Dos Custos e Benefícios das Alternativas Pré-Selecionadas

A análise econômica de custos e benefícios de alternativas destina-se à seleção final de um plano
de expansão e deve ter sua aplicação restrita a um elenco reduzido de alternativas, pré-
selecionadas pelo critério anterior (subitem 1.2 da Parte IV) de custo mínimo.

Em geral, os benefícios econômicos são três, a saber:

Ø redução de geração térmica;

Ø redução de perdas ativas no sistema de transmissão;
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Ø redução do montante de energia interrompida devido a falhas na rede de transmissão.

Em geral, devem ser considerados os seguintes custos:

Ø investimentos;

Ø operação e manutenção.

O cálculo dos benefícios e custos é detalhado no item de procedimentos.

A análise econômica para balizar a seleção final da alternativa de expansão para o sistema, no
horizonte estudado, consiste em uma análise incremental de custos e benefícios em relação à
alternativa de referência (menor custo), de tal forma a permitir visualizar a atratividade de ampliar
a rede de transmissão a custos superiores ao menor patamar de investimentos que capacita o
sistema de atender aos requisitos de desempenho.

A alternativa selecionada deve ser aquela que apresenta o maior valor presente líquido para a
diferença benefícios - custos. Se todos os valores calculados resultarem negativos, deve-se
selecionar a alternativa de menor custo.

Quando a diferença entre os valores presentes líquidos das alternativas não possibilitar uma
definição clara daquela mais vantajosa devem ser considerados, no cálculo dos valores presentes
líquidos, os investimentos nos cinco anos iniciais, adotando-se os cronogramas de desembolsos,
os custos de manutenção e operação e os benefícios acima citados. No caso dos investimentos,
devem ser excluídas considerações sobre a vida útil residual dos equipamentos e instalações.

A alternativa a ser escolhida deve ser aquela que apresentar o maior valor positivo para o valor
presente líquido nos cinco primeiros anos de análise.

1.4- Análise de Viabilidade de Projetos

A alternativa escolhida, de acordo com o subitem 1.3 da Parte IV, define o plano de expansão
para o sistema. A viabilidade econômica de cada projeto componente do plano de expansão deve
ser então analisada individualmente, levando em consideração não somente o seu custo mas
também os benefícios auferidos com a sua implantação pela empresa, pela região ou até pelo
país. A Figura IV.1 ilustra as principais etapas da análise /8/.

Os benefícios a serem quantificados neste tipo de abordagem são:

Ø déficit evitado;

Ø excedente do consumidor;

Ø redução de geração térmica;

Ø redução nas perdas de transmissão;

Ø redução no montante de energia não suprida;

Na avaliação de custos, devem ser considerados os seguintes componentes:

Ø investimentos;

Ø operação e manutenção;
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Ø geração de energia;

Ø custos de distribuição associados à energia incremental.

Figura IV.1 - Fluxograma para análise de viabilidade de projetos de transmissão.

 PLANO DE EXPANSÃO 
SELECIONADO 

 

A Avaliação de 
Projetos Considera a 
Disposição a Pagra? 

Análise da Composição do Mercado 
para a Área de Influência do Projeto 
(Montagem das Curvas de Demanda) 
 

Cálculo do Benefício pelo Custo do 
Déficit para a Área de Influência do 

Projeto 

Análise dos Custos e Benefícios 

Análise de Sensibilidade 

Análise Final 
Projeto Viável? 

Projeto não 
Recomendado 

Recomenda a 
Implantação 

Sim Não 

Não 

Sim 
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2- PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE ALTERNATIVAS

2.1- Metodologia para Pré-Seleção de Alternativas

Existem dois procedimentos complementares que podem ser empregados para avaliar a melhor
proposta de dispêndios visando satisfazer um incremento previsto de demanda e que, portanto,
permitem selecionar o plano de expansão mais atrativo. O primeiro procedimento está direcionado
para a seleção da alternativa de custo mínimo e alternativas de custos próximos, contidos em uma
faixa bem definida no entorno do custo mínimo. O segundo procedimento, embasado em análise
de custos e benefícios, permite estabelecer definitivamente a melhor alternativa para o plano de
expansão em análise.

A análise de custo-benefício apresenta certas vantagens sobre a análise de custo mínimo. Uma
das mais importantes é que a análise de custo-benefício fornece linhas orientativas para a
distribuição de recursos entre regiões e segmentos da economia e, em conseqüência, alguma
indicação de prioridade nacional. Por outro lado, a análise de custo mínimo considera uniforme a
distribuição de recursos e oferece grande facilidade de aplicação e rapidez computacional,
recomendando-se a sua utilização no primeiro nível de decisão (pré-seleção das alternativas).

2.2- Seleção da Alternativa de Menor Custo

É através da análise do desempenho elétrico do sistema que várias alternativas de expansão são
comparadas tecnicamente.

Uma vez estabelecido que as várias expansões são tecnicamente equivalentes, um dos fatores a
ser levado em consideração para a definição da alternativa de custo mínimo é a vantagem
econômica de uma alternativa em relação às demais.

A seleção de alternativas de menor custo é baseada no método dos Rendimentos Necessários ou
método do Valor Presente dos Custos Equivalentes.

Neste ponto, são oportunas algumas considerações a respeito do conceito de ano horizonte de
planejamento e ano horizonte econômico (vida dos projetos):

• o ano horizonte de planejamento seria o último ano para o qual se investigaria configurações
alternativas para atender à evolução de demanda, ou seja, o último ano em que ainda
ocorreriam investimentos;

• o ano horizonte econômico é considerado como o tempo suficiente para que a lucratividade do
empreendimento possa amortizar o capital e acumular um fundo para a reposição dos
equipamentos.

Na situação mais comum em planejamento, em que se compara alternativas para um plano de
expansão, com diversas obras sendo comissionadas em datas distintas ao longo do período de
estudo, a necessidade de normalizar o período de vida "impõe" que um ano horizonte comum seja
escolhido para a análise, e neste ano se estabeleça o truncamento das séries de custos
equivalentes.

A escolha do ano horizonte de análise (de desempenho elétrico e econômico) é crucial no
processo, e recomenda-se que se efetive uma análise criteriosa de sensibilidade quanto à
adequação dos horizontes econômico e de planejamento, sempre considerando a coincidência de
ambos.

2.3- Normalização do Período de Vida
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A prática usual de Engenharia Econômica supõe tempo de vida útil igual para as alternativas sob
consideração, ou seja, horizonte de tempo finito e igual para todo o elenco.

O problema que surge com a utilização desta técnica diz respeito à estimativa do valor residual do
empreendimento na data horizonte escolhida.

O cômputo do valor residual no ano horizonte pode ou não levar em conta a existência de um
valor residual final, na data em que se considera expirada a vida útil do empreendimento.

Na primeira hipótese, tornam-se necessários dados históricos dos valores de mercado para o
custo residual das instalações e algumas suposições a respeito da tecnologia, mercado e
condições reais de comércio, entre outros. Essas suposições não necessitam ser muito precisas,
desde que o processo de desconto no tempo, através da utilização de taxa de atualização,
minimize os erros resultantes.

Na segunda hipótese, o valor residual é estimado como sendo o retorno líquido do projeto, ou dos
projetos componentes de um plano de expansão, a partir do ano horizonte até o final da vida útil,
supondo-se implicitamente que cada equipamento, instalação ou linha de transmissão seja
reposto, por empreendimento similar, ao término da vida útil, gerando uma série de reposições
que se estende até o infinito.

Nas análises econômicas no âmbito do setor elétrico, verifica-se que o valor residual final de um
equipamento é bastante reduzido face ao investimento inicial aplicado, e considerando-se também
que as vidas úteis em tela situam-se na faixa de 25 a 50 anos, o valor presente deste valor de
sucata praticamente não influiria nas conclusões. Assim, a metodologia preferível desconsidera o
valor de sucata (residual final) de todos os empreendimentos. Neste contexto, os rendimentos
necessários de cada alternativa podem ser visualizados como constituídos de parcelas de
remuneração de capital, e de provisão para um fundo de depreciação, destinado a permitir a
reposição ao final da vida útil, preservando o valor de investimento. A hipótese de valor residual
final nulo permite então que o equacionamento matemático do problema recaia no método
"Sinking Fund."

Além disso, no método dos Rendimentos Necessários, citado no parágrafo anterior, o truncamento
da série de anuidades que representa um projeto ou plano de expansão e o posterior cálculo do
valor presente da série truncada, acarretam implicitamente a consideração do valor residual
correto no ano horizonte, o qual representa o retorno dos investimentos entre a data horizonte e o
final das vidas úteis.

2.4- Método "Sinking Fund"

Considerando-se nulo o valor residual dos equipamentos ao final de sua vida útil, a remuneração
do capital relativo a um investimento pode ser combinada com uma parcela destinada à reposição
deste investimento ao final do período de vida do equipamento em que foi aplicado, constituindo o
método conhecido por "Sinking Fund".

Essas duas parcelas constantes, uma destinada a remunerar o capital e a outra a contabilizar a
depreciação do equipamento, compõem uma série regular de "n" termos, na qual se deverá
distribuir cada investimento.

A expressão [IV-1] relaciona o valor do custo anual de um investimento com os parâmetros
econômicos a serem considerados na análise.



 PARTE IV  CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE ECONÔMICA                             97 de 144

( )
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A R D I
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 [IV-1]

onde:

A -Custo anual equivalente de um investimento.

R -Parcela destinada a remunerar o capital.

D -Parcela destinada a cobrir a depreciação do equipamento.

I -Capital investido na compra do equipamento.

i -Taxa anual de atualização do capital.

n -Vida útil do equipamento (em anos).

Da expressão apresentada pode-se evidenciar que:

( )A I FRC i,n= ×
[IV-2]

ou seja, o custo anual equivalente coincide com a parcela correspondente à aplicação do fator de
recuperação de capital ao investimento.

A parcela R destinada à remuneração do capital é expressa por:

R i I= ×
[IV-3]

A parcela de depreciação é expressa pela equação IV-4,

( )D I SFF i,n= ×
[IV-4]

onde:

( )
( )[ ]

SFF i, n
1

1 i 1n
=

+ − [IV-5]

SFF é o fator de "sinking fund".

Como as perdas na transmissão já são calculadas anualmente, o método proposto, que trata os
investimentos também de forma anualizada, se adapta bem à consideração do custo de perdas na
análise econômica de alternativas.

2.5- Procedimentos para Pré-Seleção de Alternativas de Menor Custo

Os procedimentos que se seguem visualizam uma pré-seleção de alternativas de projeto ou plano
de expansão, a partir de um leque inicial numeroso. As alternativas serão pré-selecionadas
através da análise de mínimo custo e a seguir deverão ser analisadas considerando-se os custos
e benefícios indicados no capítulo 10 (item 3.3 da Parte III) deste documento.

P1 - Efetuar a análise econômica das alternativas contempladas, considerando investimentos e
perdas, com o suporte do método dos "Rendimentos Necessários".
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P2 - Verificar a possibilidade de distorções provocadas pela escolha do ano horizonte de
planejamento e, em caso positivo, reavaliar o horizonte; analisar o desempenho do sistema nos
anos inseridos no período de estudo, e retornar ao passo P1. Em caso negativo, prosseguir para
P3.

P3 - Selecionar a alternativa tecnicamente viável e de menor custo, bem como as alternativas de
custo superior, situadas em uma faixa próxima do menor valor. No caso de estudos de
interligações regionais e de sistemas com disponibilidade de geração térmica, em que os
benefícios das alternativas de expansão podem ser bastante diferenciados, é aconselhável não
limitar a faixa de custos, ficando a critério do planejador a análise de outras alternativas.

P4 - Efetuar uma análise de custos e benefícios do elenco selecionado em P3, de acordo com
procedimentos indicados no capítulo 10 deste documento.

2.6- Custeio de Sobra de Equipamentos-Ociosidade

2.6.1- Retirada Definitiva

No caso de retirada de operação, atualizar-se-á para a data em que se verificou a retirada de
serviço do equipamento, parcelas constantes de Benefícios Anuais Equivalentes, calculadas pela
expressão que se segue, compreendidas no intervalo entre a data de retirada e o ano horizonte de
planejamento. Assim:

B A R '= −
[IV-6]

onde,

B  - Benefício

R’ - Rendimento necessário no período em que o equipamento é considerado fora de operação,
dado pela expressão   [IV-7]

( )[ ]R' i I FD T= × −
[IV-7]

sendo:

( )
( ) ( )

( )FD T D
1 i T E 1

i
D SFF i,T= ×

+ − −











=
[IV-8]

FD(T) - valor acumulado no fundo de depreciação até a data de retirada de operação

T - ano de retirada de operação, considerando a retirada no início do ano

I - valor residual do equipamento na data de retirada de operação

E - ano de entrada em operação para a obra em pauta (pode ser anterior ao ano inicial do
período de planejamento)

Simplificando, resulta para a parcela de benefício anual equivalente o valor:

( )B D i FD T= + ×
[IV-9]
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O procedimento se justifica pois entende-se que, sendo retirado de operação, o equipamento
deixa de depreciar (benefício), porém a remuneração de capital continua sendo um rendimento
necessário, competitivo com um investimento alternativo que poderia ter sido realizado ao invés
da compra do equipamento. Note-se que a parcela de benefício resulta maior que simplesmente a
cota de depreciação (D), que deve deixar de ser acumulada durante o período de inatividade, face
ao rendimento proporcionado nesse período, pelo montante do fundo de depreciação já recolhido,
que faz com que o capital efetivo a ser remunerado pelos rendimentos proporcionados pela
alternativa em tela se resume ao valor (I- FD(T)); justamente o valor residual do equipamento na
data de retirada de operação.

Cumpre salientar ainda que se o rendimento do fundo de depreciação já acumulado não fosse
canalizado para contabilizar uma remuneração de capital durante o período de inatividade, e
continuasse a ser capitalizado guisa de fundo de depreciação, ter-se-ia acumulado, ao final da
vida útil do equipamento, um valor superior ao necessário para a reposição.

2.6.2- Retirada Temporária

No caso de retorno à operação ainda no período de estudo deverão ser computadas parcelas de
benefício anual equivalente, para cálculo do benefício total, correspondentes apenas ao período
de inatividade.

Convêm ressaltar que em uma alternativa na qual o equipamento focalizado para efeito de custeio
de ociosidade fosse considerado em operação contínua, ou em outras palavras, em uma
alternativa na qual o equipamento em questão não fosse desativado, nenhum custo ou benefício
relativo a tal equipamento deveria ser cotado no método proposto, tendo em vista que no cálculo
do benefício correspondente à alternativa que deixa ocioso o equipamento, já se computou um
valor de benefício que se constitui no diferencial de custos entre a alternativa que contempla uma
retirada de equipamento e aquela em que isto não ocorre.

2.6.3- Reaproveitamento

Caso se vislumbre o aproveitamento imediato de equipamento retirado de serviço, em outro ponto
do sistema (nesse caso, o equipamento não permaneceria no almoxarifado), o custo anual
equivalente, devido a tal equipamento fica reduzido custos inerentes ao reaproveitamento
(transporte, reinstalação, manutenção, etc), caracterizando um benefício bastante significativo.

2.7- Avaliação do Custo das Perdas

2.7.1- Cálculo do Custo das Perdas

Para determinar o custo das perdas, parte-se do princípio que essas perdas serão repostas pelo
parque gerador regional. Assim, o custo da perda deverá se igualar ao custo médio da geração
equivalente na região, quer em termos de ponta, quer em termos de energia.

No caso de alternativas que consideram sistemas de subtransmissão, o custo das perdas nesse
sistema deverá incluir o custo marginal desde a geração até a transmissão.

2.7.1.1- Custo da Perda de Ponta

A partir dos estudos de fluxo de potência para a carga pesada, pode-se determinar a potência
perdida na hora de ponta e associar um valor que seria o custo da usina equivalente de ponta
necessária para repor aquela potência.
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Essa usina, porém, terá uma determinada vida útil.

Dessa forma o custo anual da perda de ponta (US$/ano) será dado por [IV-10].

CPPP CMPP PP= ×
[IV-10]

onde,

p - período considerado (1º ao 5º ano, 6º ao 10º ano, 11º ao 15º ano
ou do 16º ano em diante)

CPPp - custo anual da perda de ponta (US$/ano), no período p

CMPp - custo marginal de expansão da ponta em US$/kW, no período p

PP - perda de ponta determinada nos estudos de fluxo de potência para
a carga pesada em kW

2.7.1.2- Custo da Perda de Energia

Com o custo unitário de energia produzida pelo parque gerador (custo marginal de expansão de
energia), expresso em US$/MWh, pode-se determinar, a partir da perda de ponta, o custo anual
da energia perdida (US$/ano) pela expressão [IV-11]:

CEPP CMEP FP PP= × × × − ×8760 10 3
[IV-11]

onde,

CEPp - custo anual da energia perdida (US$/ano), no período p

CMEp - custo marginal de expansão da energia em US$/MWh, no período p

FP - fator de perdas (fator de carga das perdas), estimado a partir do fator de carga do sistema
(FC) dado pela expressão:

( )FP k FC k FC= × + − ×1 2
[IV-12]

PP - perda de ponta determinada nos estudos de fluxo de potência para
carga pesada em kW.

O coeficiente k varia conforme as características de cada sistema, podendo ser obtido a partir do
histórico dos dados de carga. Na falta de informações específicas, pode ser assumido como valor
orientativo k = 0,1.

Quando o perfil de carregamento é influenciado por outros condicionantes além do mercado (tal
como a transferência energética entre regiões), este procedimento pode se mostrar inadequado.
Neste caso, para calcular as perdas em energia é conveniente simular as situações mais
representativas da operação do sistema, visando a obtenção das perdas de potência para os
diversos patamares de carga e sua posterior integralização.

2.7.1.3- Custo Anual da Perda

O custo anual da perda (US$/ano) será a soma do custo da perda de ponta com o custo da
energia perdida, ou seja:
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CAP CMP CME FP PPp p= + × × × −





×8760 10 3
[IV-13]

A parcela CMPp corresponde ao custo unitário da perda de ponta em US$/kW.ano e a parcela

CMEp.8760.FP.10
 -3 

corresponde ao custo unitário da perda de energia em US$/kW. ano.

No caso de alternativas que envolvam reforços na rede de subtransmissão, a parcela
CMT(US$/kW.ano), correspondente ao custo marginal da transmissão, deve ser considerada,
resultando na expressão:

CAP CMP CME FP CMT PPP P= + × × × − +





×8760 10 3
[IV-14]

Os custos marginais do sistema são calculados anualmente pelo CCPE no âmbito dos seus
grupos de trabalho.

2.7.2- Consideração das Perdas na Comparação Econômica

Determinadas as perdas máximas anuais de ponta de cada alternativa (PP), calcular-se-á o custo
dessas perdas, multiplicando-se o valor das mesmas pelo custo unitário anual das perdas (CPp),
para cada período considerado, até o último ano do período de estudo. O custo anual das perdas
é utilizado porque a geração adicional necessária para o suprimento das mesmas, no ano
considerado, já deve estar incluída no atendimento ao mercado nos anos subseqüentes.

O custo das perdas deve ser incorporado na comparação econômica de forma relativa, ou seja,
tomando-se uma alternativa como referência. Desse modo, as demais alternativas serão
penalizadas ou beneficiadas dependendo se o valor resultante for positivo ou negativo.

2.8- Custeio das Obras

Sempre que possível é preferível a utilização dos custos da própria Empresa, a não ser nas
atividades conjuntas (grupos de trabalhos compostos por várias empresas) ou quando não se
disponha dos custos de determinados equipamentos.

Como referência para o custeio das obras constantes das alternativas de planejamento, tais como
subestações e linhas de transmissão, sugere-se a utilização do documento Referência de Custos
de LTs e SEs de AT e EAT da ELETROBRÁS /53/, elaborado com dados fornecidos pelas
Empresas concessionárias que participam do Grupo Consultivo de Custos - GCC.

2.8.1- Conceito de Custos Modulares

No caso de subestações o documento do GCC define um módulo geral e um módulo de manobra.

O módulo geral contempla todos os itens da infra-estrutura da subestação tais como terrenos,
edificações, cercas, malha de terra, terraplanagem, serviços auxiliares, etc... Os custos são
fornecidos em função da tensão mais alta da subestação, seu porte na etapa final (pequena,
média ou grande) e seu arranjo de barras, entre os seguintes:

BS- Arranjo barra simples

BPT - Arranjo barra dupla principal e transferência
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BD - Arranjo barra dupla

AN - Arranjo em anel

DJM - Arranjo disjuntor e meio

          - Arranjo disjuntor duplo

Os custos dos módulos de manobra são fornecidos por nível de tensão e por função:

EL - Vão de entrada de linha

CT - Vão de conexão de transformador

IB - Vão de interligação de barra

IBSD - Vão de interligação sem disjuntor

O custo total da subestação é obtido somando-se os custos dos vários módulos levantados e dos
equipamentos principais (transformador, reator, compensador síncrono, banco de capacitor etc).

2.8.2- Cronogramas de Desembolsos

Os cronogramas básicos de desembolsos em obras de transmissão, para comparação de
alternativas, deverão retratar situações típicas. No  momento, por não haver uma metodologia
para o estabelecimento desses cronogramas adotar-se-á, com base na experiência das
empresas, as percentagens em relação ao investimento total das instalações da Tabela IV.1.

Para compatibilizar os cronogramas da Tabela IV.1 com a teoria de custo modular, convém
associar:

Ø etapa de implantação- módulo geral de subestação e equipamentos

Ø etapa de ampliação - módulo de manobra e equipamento

Tabela IV.1 - Cronogramas de Desembolso Típicos

% DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO DA OBRA n-3 n-2 n-1 n

 LT aérea 230 kV e acima 5 15 45 35

 LT aérea 138 kV 10 50 40

 LT aérea 69 kV - 5 30 65

 LT subterrânea 138 kV - 5 70 25
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 SE 230 kV  implantação 10 15 40 35

 e acima  ampliação - 10 40 50

 SE 138 kV  implantação 10 15 40 35

 ampliação - - 40 60

 SE até  implantação - 5 30 65

 69 kV  ampliação - - 25 75

 SE blindada  implantação 5 15 35 45

 SF6 138 kV  ampliação - - 40 60

"n" corresponde ao ano de entrada em operação da linha de transmissão/subestação.

3- COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA UM PLANO DE EXPANSÃO POR
METODOLOGIA DE CUSTO-BENEFÍCIO

Os procedimentos de análise econômica delineados neste item destinam-se à seleção final da
alternativa para um plano de expansão e, pelo nível de detalhe e volume de estudos que impõem,
tem sua aplicação restrita a um elenco reduzido de alternativas, pré-estabelecidas pelo critério de
mínimo custo.

A metodologia recomendada implica na estimativa dos benefícios econômicos das alternativas de
expansão consideradas e na comparação de tais benefícios com os custos decorrentes da
implantação e operação de cada alternativa. A quantificação dos benefícios de uma alternativa de
um plano de expansão constitui a base para a determinação do seu impacto econômico e social, e
permite aferir a eficiência dos investimentos do ponto de vista global, de toda a sociedade.

Neste item são apresentados os procedimentos para comparar entre si alternativas para um plano
de expansão, que se revelem com custos próximos na fase de pré-seleção de alternativas,
situadas em uma faixa próxima do valor mínimo.

3.1- Interação Entre Demanda/Preço de Tarifa

Quando se executa a análise de custo-benefício em uma alternativa de expansão que envolve
investimentos de grande porte, existe uma interação entre demanda a ser atendida, o custo do
novo sistema e o preço da tarifa.

Para um dado nível de demanda prevista, existem várias alternativas a serem analisadas.
Assumindo uma interdependência de um determinado projeto com a configuração do sistema de
transmissão existente, a avaliação do programa de expansão precisa ser executada dentro de um
contexto global.

Esse programa resulta em um novo sistema com custos e benefícios superiores aos do sistema
anterior e, conseqüentemente, influenciando no preço das tarifas.
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Por outro lado, variações nos preços afetam a taxa de crescimento da demanda prevista e pode
indicar as mudanças no ajustamento e grandeza dos projetos, requerendo revisão do programa de
expansão.

Esse processo interativo continuará até que não mais exista possibilidade de aumento no
benefício líquido.

No caso específico deste documento essa relação entre demanda, projetos, custos e tarifas não
será considerada para efeito de análise econômica de projetos de transmissão, uma vez que o
valor da tarifa é considerado fixo.

3.2- Identificação e Valoração dos Custos e Benefícios Econômicos

Na análise econômica, devem ser considerados como custos de obras o uso real dos recursos da
sociedade. Em conseqüência, gastos que não representam uso de recursos mas transferência
entre setores, não devem ser incluídos nos custos econômicos. Na obtenção dos custos
econômicos, os principais ajustes devem ser feitos nos impostos, nos gastos financeiros e nos
insumos importados. Os dois primeiros não devem ser incluídos nos custos econômicos, já que
não representam uso real de recursos, enquanto que para os insumos importáveis ou exportáveis
deve ser usado o preço internacional.

Em projetos que impliquem em deslocamento de pessoas, efeitos ecológicos ou outras
externalidades, na avaliação deve se incluir os custos sociais envolvidos.

Em geral, devem ser considerados os seguintes custos:

Ø investimentos;

Ø operação e manutenção.
Para identificação e posterior valoração monetária dos benefícios econômicos de cada plano de
expansão alternativo, para o reforço da rede de transmissão básica, torna-se necessário simular o
sistema, para cada ano do período de estudo, supondo-se a implementação das obras referentes
a cada alternativa em cotejo, visando determinar o impacto incremental de cada alternativa em
relação à alternativa de mínimo custo, tomada como referência. Em outras palavras, quer-se
verificar a atratividade de se investir o montante adicional que torna o custo de cada alternativa
superior ao custo da alternativa de custo mínimo.

Em geral, os benefícios a serem quantificados são três, a saber:

Ø redução de geração térmica;

Ø redução das perdas ativas no sistema de transmissão;

Ø redução no montante de energia interrompida devido a falhas na rede de transmissão.

3.2.1- Custos de Investimentos

Devem ser considerados os valores econômicos isentos de subsídios, impostos, encargos sociais
e despesas legais, ou seja, devem ser retirados todos os valores caracterizados como
transferência dentro do âmbito estatal.

3.2.2- Custos de Operação e Manutenção
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Os custos de operação e manutenção devem ser quantificados com base no histórico destes
gastos da(s) empresa(s) envolvida(s) no projeto. Geralmente, estes são estimados como 1% do
investimento líquido total.

3.2.3- Benefício de Redução de Geração Térmica

Nos casos em que a alternativa de transmissão torna possível a redução de geração térmica, a
análise deve ser efetuada considerando-se o valor do combustível equivalente às divisas
liberadas, ou seja, preço CIF mais o valor do transporte.

Esse benefício deve ser quantificado pela comparação entre o despacho que consta no caso base
de fluxo de potência com carga máxima coincidente, em regime normal e no ano de entrada em
operação da obra, para as unidades geradoras térmicas, e os despachos destas mesmas
unidades necessários, para satisfazer aos critérios técnicos no outro caso de fluxo de potência,
correspondente à alternativa de custo mínimo. A diferença entre estes dois despachos ou
acréscimos de geração (GER), é convertida em um benefício representado por uma economia no
despacho de usinas térmicas (TER), de acordo com a seguinte expressão:

( )TER CGER FC FU GER= ,× × × 8 76
[IV-15]

onde,

TER - Economia no despacho de geração de usinas térmicas (no ano de
entrada em operação da obra)

GER - Acréscimo de geração nas unidades térmicas do sistema

CF - Fator de capacidade médio das usinas térmicas consideradas

FU - Fator de utilização correspondente ao acréscimo de geração (p.u.)

CGER- Custo específico médio da geração de unidades térmicas
(US$/MWh)

3.2.4- Benefício de Redução de Perdas

O benefício proporcionado pela alternativa deve ser obtido tomando-se o valor das perdas ativas
verificadas nos casos base de fluxo de potência com carga máxima coincidente em regime
normal, em cada ano do período de estudo, e comparando-o com o valor das perdas ativas
verificadas nos outros casos de fluxo de potência, correspondentes à alternativa de custo mínimo.

A diferença algébrica entre estes valores e aqueles é a variação da perda ativa de ponta anual
(PP), em cada ano, a qual deve ser traduzida, se positiva, em uma economia anual com a redução
nas perdas (PER), calculada a partir do custo marginal de expansão do sistema de geração
(demanda e energia), conforme as expressões do subitem 2.7.1.3 da Parte IV.

Se PP (variação da perda ativa de ponta - MW) resultar negativa, o valor da economia propiciada
pela redução nas perdas permanece inalterado, devendo porém neste caso ser considerado como
custo, já que a execução da alternativa representa então um acréscimo nas perdas do sistema.

No caso de obras de transmissão, a redução de perdas é valorada usando-se o custo marginal de
expansão da geração da região em que o projeto está sendo implantado. Para obras de
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subtransmissão, a valoração é feita pela soma dos custos marginais de expansão da geração e da
transmissão da região em que o projeto está sendo implantado.

3.2.5- Benefício de Redução do Montante de Energia Não Suprida

Os benefícios da elevação do nível de confiabilidade do sistema, ou seja, da diminuição da
freqüência e/ou duração das interrupções, são estimados pela quantificação, através do custo da
interrupção, do valor esperado da energia interrompida que se evita com a alternativa de
transmissão em relação à alternativa de mínimo custo.

O valor algébrico desta diferença deve ser traduzido, se positivo, para uma base monetária
(CON), considerando-se os custos unitários de interrupção (em US$/MWh) característicos da
região/sistema para o custo da energia não suprida (CENS). Sugere-se a utilização das
referências /54/ e /56/, que retratam a experiência nacional no assunto.

CON
i

CENS ENS
i

= ×
[IV-16]

onde,

CONi - Benefício resultante da melhoria da confiabilidade no i-ésimo ano do
período de estudo (US$)

ENSi - Variação da energia não suprida (MWh), no i-ésimo ano do período
de estudo

CENS - Custo específico da energia não suprida (US$/MWh)

Se ENS resulta negativa, o valor de CON permanece inalterado, devendo porém neste caso ser
considerado como custo, já que a execução da alternativa representa então um acréscimo da
energia não suprida às cargas do sistema.

3.3- Análise Econômica Comparativa

A análise econômica para balizar a seleção final da alternativa de expansão para o sistema, no
horizonte estudado, consiste em uma análise incremental de custos e benefícios, em relação à
alternativa de referência (menor custo), de forma a permitir visualizar a atratividade de ampliar a
rede de transmissão a custos superiores ao menor patamar de investimentos que capacita o
sistema a atender aos requisitos de desempenho.

3.3.1- Fluxo de Caixa de Custos

O fluxo de caixa relativo aos investimentos e custos de operação e manutenção deve ser montado
considerando, em cada ano, o diferencial entre a alternativa em consideração e a alternativa de
referência.

Por sua vez, os custos anuais equivalentes, correspondentes a cada alternativa, devem ser
obtidos pelo método dos Rendimentos Necessários, truncando-se as respectivas séries no ano
horizonte de estudo. É oportuno ressaltar que a anuidade equivalente, no i-ésimo ano de estudo,
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para um plano de expansão, corresponde ao somatório das anuidades equivalentes relativas a
cada obra de ampliação e que incidem no ano i considerado.

Formalmente:

(( )) (( )) (( ))CAED k = CAEA k CAER k−−
[IV-17]

onde,

CAED(k) - custo anual equivalente diferencial no k-ésimo ano de estudo

CAEA(k) - custo anual equivalente da alternativa de comparação no k-ésimo ano de estudo

CAER(K) - custo anual equivalente da alternativa de referência no k-ésimo ano de estudo

3.3.2- Fluxo de Caixa de Benefícios

Para cada ano do período em estudo os benefícios devem ser calculados segundo os
procedimentos do subitem 3.2 da Parte III, ressaltando-se que os valores calculados resultam na
forma diferencial, em relação à alternativa de referência.

Seleção de Alternativas de um Plano de Expansão

De posse dos fluxos de caixa de custos e benefícios incrementais, deve ser calculado o valor
presente "líquido" de cada alternativa de acordo com a expressão:

(( )) (( )) (( ))[[ ]] (( ))VP j B k CAED k FVA' i, n
k 1

H
== −− ××

==
∑∑

[IV-18]

Onde :

VP(j) - valor presente líquido de  benefícios da alternativa j
CAED(k) - custo anual equivalente incremental no k-ésimo ano do período

B(k) - benefício incremental no k-ésimo ano do período
i - taxa de atualização

H - ano horizonte de estudo (contado a partir da data zero, assumida como referência).
FVA'(i,n) - fator de valor atual de um investimento, dado por:

( )
( )

FVA i n
i n

' , =
+

1

1 [IV-19]

A alternativa selecionada deve ser aquela que apresentar o maior valor positivo para o valor
presente líquido. Se todos os valores calculados resultam negativos, deve-se selecionar a
alternativa de menor custo.

Quando a diferença entre os valores presentes líquidos das alternativas não possibilitar uma
definição clara daquela mais vantajosa devem ser considerados, no cálculo dos valores presentes
líquidos, os investimentos nos cinco anos iniciais adotando-se os cronogramas de desembolsos,
os custos de manutenção e operação e os benefícios relacionados em 3.2. No caso dos
investimentos, devem ser excluídas considerações sobre a vida útil residual dos equipamentos e
instalações.

A alternativa a ser escolhida deve ser aquela que apresentar o maior valor positivo para o valor
presente líquido nos cinco primeiros anos de análise.
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ANEXO A

CONCEITUAÇÃO GERAL - AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO ELÉTRICO

Condição Normal de Operação

Condição que caracteriza a operação do sistema de transmissão, em regime permanente
com todos os seus componentes conectados, dentro da faixa de variação permitida para
os seus valores nominais.

Contingência ou Condição de Emergência

É a perda de um ou mais elementos do sistema elétrico, causando redistribuição do fluxo
de potência.

Contingência Simples

É a contingência em que se verifica a perda de um único elemento.

Contingência Múltipla

É a condição de emergência em que se verifica a perda de mais de um elemento.

Carregamento Máximo Admissível de uma Linha Aérea de Transmissão

É o carregamento máximo em condição normal e de emergência que se pode impor a
uma linha, respeitando-se os seguintes limites:

Ø corrente máxima admissível do cabo e conexões;

Ø corrente que ocasiona redução da distância mínima vertical de segurança;

Ø corrente nominal nos equipamentos, ligados à linha.

Carregamento de Unidades Transformadoras em Condição de Emergência de
Longa Duração

Trata-se de um carregamento no qual os limites de temperatura do enrolamento e do
óleo, estabelecidos para a condição normal, são excedidos, e decorre, normalmente, de
falhas prolongadas em um elemento do sistema de transmissão. É caracterizado pelo
esgotamento de todos os recursos, previstos na fase de planejamento, para reduzi-los.
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Em geral, esta modalidade é associada à contingência com baixa probabilidade de
ocorrência, podendo se repetir periodicamente, por algumas horas do ciclo de carga
diário, até a substituição do elemento defeituoso.

O limite máximo de carregamento deve ser determinado em estudos de carregamento x
envelhecimento.

Carregamento de Unidades Transformadoras em Condição de Emergência de Curta
Duração

O tempo de duração deste carregamento está limitado ao tempo de execução de medidas
corretivas para alívio de carregamento (1/2 hora).

Esta modalidade de carregamento envolve risco e deve ser aceita em poucas ocasiões.
Efetivadas as medidas de remanejamento de carga previstas na etapa de planejamento, o
carregamento deve ser reduzido aos valores considerados no carregamento de
emergência de longa duração. Deve ser enfatizado que a maior preocupação neste tipo
de carregamento é com a temperatura do topo do óleo, do ponto mais quente dos
enrolamentos e de outros pontos metálicos, sendo desprezível o envelhecimento do
isolamento, face ao tempo reduzido da solicitação.

Carregamento de Unidades Transformadoras em Condição Normal

É o tipo de carregamento que não implica em violação dos limites de temperatura do óleo
e dos enrolamentos estabelecidos em normas para a condição de operação normal. O
carregamento deve ficar limitado ao valor da potência nominal do equipamento,
considerando-se o último estágio de resfriamento.

Cintilação (Flicker)

Impressão resultante das variações do fluxo luminoso das lâmpadas (principalmente
incandescentes), quando a fonte de alimentação é submetida a flutuações de tensão.

Distorção Harmônica Total (D)

Somatório quadrático das tensões harmônicas de ordens 2 a 50. Esse conceito procura
quantificar o teor de poluição harmônica total existente em um determinado ponto do
sistema.

D = Vh
2∑

onde,

Vh = ×100 1V Vh
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Estabilidade de um Sistema de Potência

Capacidade de um sistema de potência de permanecer em sincronismo quando
submetido a uma perturbação.

Falha

Situação que ocorre no funcionamento de um sistema ou elemento de circuito, quando ele
deixa de cumprir a sua finalidade prevista, em caráter permanente ou temporário.

Falta Elétrica

Contato ou arco acidental entre partes sob potenciais diferentes, e/ou de uma ou mais
dessas partes para a terra, num sistema ou elemento de circuito energizado.

Freqüência Nominal de Sistema de Potência

Freqüência para a qual é projetado o equipamento de geração de sistema elétrico.

Flutuação de Tensão

Termo aplicado a uma série de variações de tensão que pode ser regular ou irregular.

Perda de Vida Útil

É a redução de vida útil de um equipamento em decorrência de solicitação superior
àquelas previstas no projeto.

Perturbação

Modificação involuntária das condições de operação de um sistema ou equipamento
elétrico.

Regime Permanente

Condição em que se encontra um sistema quando não há variações transitórias nas
grandezas elétricas que o caracterizam.

Regime Transitório

Condição em que se encontra um sistema durante a transição de um regime permanente
para outro regime permanente.

Reserva Fria
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É a disponibilidade de um transformador para atender contingências em um determinado
grupo de transformadores de mesma relação de tensão e dentro de uma faixa de
potência, impedância e regulação.

Reserva Fria Local

Transformador existente em uma subestação, desenergizado ou que não tem condições
de exercer suas funções imediatamente, destinado a atender emergências nos
transformadores da própria subestação.

Reserva Fria Regional

Transformador existente em uma subestação, desenergizado e que pode substituir
qualquer transformador falhado no local ou em subestações próximas, mediante
deslocamento.

Reserva Quente

Transformador existente em uma subestação, energizado e em condições de assumir
carga imediatamente. Pode ser considerada como sendo uma folga existente no
carregamento dos transformadores que estão em operação, com a finalidade de absorver,
total ou parcialmente, a carga de um transformador em contingência.

Sistema de Transmissão da Rede Básica

Conjunto de instalações, linhas e subestações, destinadas ao transporte de grandes
blocos de energia elétrica entre a geração e as subestações que alimentam o sistema de
subtransmissão. Este sistema abrange as classes de tensão superiores a 138 kV.

Sistema de Conexões e Instalações Complementares

Conjunto de instalações que serve como elo de ligação entre a Rede Básica e a Rede de
Distribuição e as instalações de uso exclusivo dos geradores.

Sistema de Distribuição

Conjunto de instalações que servem para o transporte de energia elétrica para os
consumidores finais, seja diretamente ou através de transformação. Este sistema opera
com tensão igual ou inferior a 138 kV.

Sobretensão

Tensão cujo valor de crista é maior que o valor de crista correspondente da tensão
máxima de um sistema ou equipamento elétrico.
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Tensão Nominal de um Sistema

Valor eficaz da tensão de linha pelo qual o sistema é designado.

Tensão ou Corrente Fundamental

Valor eficaz do componente senoidal de 60Hz da onda distorcida de tensão ou corrente.

Variação de Tensão

Termo aplicado a uma única alteração no valor eficaz ou de pico da tensão de
suprimento. Como exemplo, a partida de um motor está associada a duas variações de
tensão, uma no sentido de queda e outra no de recuperação da tensão.

Vida Útil de um Equipamento

É o período durante o qual o equipamento desempenha sua função com uma taxa de
falha comparável com a de um equipamento de mesmo tipo, que opera em condições
semelhantes.



Anexo B                                                                                                                  Página 118 de 144

ANEXO B –

CONCEITUAÇÃO GERAL - AVALIAÇÃO
ECONÔMICA

Análise Incremental

De acordo com o princípio de custo incremental, as variações em benefício face às
alterações em custos determinam o mérito da decisão.

A decisão de ampliar um projeto deve ser justificada pelos maiores aumentos dos
benefícios em relação aos custos associados a ampliação, ou seja, a diferença entre
benefícios globais e custos associados ao empreendimento seja superior a esta mesma
diferença quando não se considera a ampliação do projeto. No enfoque de análise
incremental, a decisão pela ampliação de um projeto (alternativa de expansão) deve ser
favorável quando a relação entre os incrementos atualizados de benefícios e custos
(incrementos em relação à alternativa de referência) for superior à unidade.

Consideração de Incertezas

Uma vez que a análise econômica compara conseqüências futuras de alternativas de
engenharia, a confiabilidade de cada conclusão depende da habilidade na previsão de
eventos futuros.

Métodos freqüentemente usados para tratar incertezas incluem:

Ø Aplicação de percentagens pré-selecionadas para aumentar custos e/ou reduzir
benefícios, com a finalidade de se avaliar a sensibilidade dos resultados frente a
variações nos parâmetros utilizados;

Ø Limitação do período de análise;

Ø Adição de um incremento de risco para a taxa de atualização.

Custos Empenhados

Custos empenhados são investimentos efetuados no passado e irreversíveis, não
devendo, portanto, influenciar na decisão de escolha da alternativa. Assim, em nenhum
caso, erros cometidos no passado são razões legítimas para o prosseguimento de
políticas que não podem ser justificadas por futuros benefícios.

Vale ressaltar que, para efeitos práticos, um investimento é considerado irreversível
quando a sua reversibilidade é mais onerosa do que o valor a ser recuperado.
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Custos Médios

Quando se dispõe de diversas amostras de custos para determinado tipo de equipamento
ou tipo de projeto, obtidos por diferentes empresas e em condições distintas, pode-se
obter o custo médio representativo da população, tomando-se, antes de proceder o
cálculo, a precaução de refletir todos os valores monetários para uma mesma moeda e
mesma data de referência.

Ressalta-se, entretanto que um projeto não deve ser analisado como um espelho de uma
estrutura de custos de vários projetos que na média tem um determinado comportamento,
ou em outras palavras, a utilização de custos médios deve ser evitada em estudos de
viabilidade econômica.

Disposição a Pagar

A disposição a pagar constitui uma valoração econômica do dispêndio máximo que os
consumidores se disporiam a pagar por determinado bem.

No caso de projetos de energia elétrica, a disposição a pagar é composta de duas
parcelas: o excedente do consumidor e a venda de energia adicional que o projeto
permite atender.

Elasticidade - Preço da Demanda

A elasticidade é um conceito que relaciona a variação relativa da demanda com a
variação relativa no preço.

Se as percentagens de mudanças dos preços vêm acompanhadas de percentagens de
igual magnitude nas quantidades demandadas, o coeficiente resultante é igual a unidade,
e se diz que a elasticidade é unitária. Quando o coeficiente é menor que a unidade, diz-se
que a demanda é inelástica ao preço, e se é maior que a unidade, diz-se que a demanda
é elástica ao preço.

Enfoque de Avaliação de Projetos

Os valores monetários de um projeto dependem do ponto de vista considerado na sua
avaliação.

Em estudos de engenharia econômica, são adotados os seguintes enfoques na avaliação
de projetos:

a) Aquele do grupo que está patrocinando ou financiando o projeto. Considera apenas as
conseqüências que afetam este grupo;
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b) Aquele de toda população em uma área específica tal como um município, estado ou
região. Considera as conseqüências que afetam aqueles que vivem nesta área
definida;

c) Aquele da Nação. Considera todas as conseqüências para as pessoas que podem ser
afetadas.

O ponto de vista a) é baseado na premissa de que o grupo patrocinador do projeto
objetiva seu próprio bem estar. Este é um ponto de vista legítimo para um projeto privado,
entretanto para uma empresa do governo o enfoque deve ser o bem estar público. A
avaliação com o enfoque regional pode ser prejudicada se as conseqüências do projeto,
externas à região, não forem adequadamente consideradas.

O ponto de vista c) poderia, em princípio, ser adotado para qualquer empreendimento do
setor público, visando maximizar o bem estar nacional a longo prazo. Quando o programa
do governo federal fixa metas regionais a atingir, as conseqüências do projeto devem ser
avaliadas com enfoque regional e nacional. O nível decisório deve avaliar se tal projeto
pode ser justificado do ponto de vista nacional e ponderar o ônus para atingir objetivos
regionais.

Excedente do Consumidor

O excedente do consumidor é um dos conceitos da maior importância na valoração de
benefícios em análise de custos - benefícios, com o enfoque social.

Define-se excedente (benefício) do consumidor como a diferença entre o dispêndio
máximo que o consumidor estaria disposto a pagar por um determinado bem, menos o
dispêndio efetivamente pago por esse bem.

Equivalência de Tempo/Taxa de Atualização ou Desconto

Para que uma decisão de investimento possa ser tomada, com base em valores
monetários aplicados em datas diferentes ao longo do tempo, é necessário que os
mesmos sejam referidos a uma mesma data, para comparação.

Aplicações de investimentos em datas diferentes podem se tornar equivalentes pela
multiplicação das inversões futuras por um fator, que decresce em direção ao futuro é
função da taxa de atualização e do tempo.

Existem três enfoques que podem ser utilizados para se determinar a taxa de atualização:

a) Com base no conceito de Eficiência Marginal do Capital (EMC) extraído da Teoria de
Investimentos de Keynes. Neste caso, a taxa de atualização dever ser igual à taxa
interna de retorno do volume de investimentos disponível na economia durante o
período de análise, ou seja, a esta taxa o valor atual dos retornos gerados pela
atividade econômica será igual ao valor dos custos inerentes.
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b) Em função do valor social do investimento. Neste caso, a determinação da taxa de
atualização é bem mais complexa, em virtude dos benefícios proporcionados pelos
projetos serem avaliados de forma subjetiva, considerando-se a distribuição de renda e
os benefícios sociais a longo prazo que podem ser atribuídos aos investimentos.

c) Associando a taxa de atualização ao custo de oportunidade do capital. Para projetos
no setor público, o custo de oportunidade do capital pode ser associado ao rendimento
que os recursos financeiros aplicados no projeto em análise proporcionariam se
fossem aplicados em alternativas de investimentos disponíveis no setor privado. Como
diferentes alternativas implicam em diferentes rentabilidades, pode-se estabelecer o
custo de oportunidade com base na melhor alternativa de investimento do setor
privado.

Deste modo, ao se proceder uma análise econômica, deve-se ter em mente a importância
da escolha da taxa de atualização para os resultados do estudo. Em alguns casos é
recomendada a determinação de taxas de atualização diferentes, propiciando assim um
maior subsídio no processo de tomada de decisão para seleção do plano de expansão ou
projeto a ser implementado.

Plano de Expansão

Entende-se como plano de expansão um conjunto de projetos, dentro do horizonte de
planejamento, visando o atendimento do mercado de energia elétrica.

Preço Social

Em análises de projeto, os custos a serem considerados devem ser transpostos a uma
mesma base dos benefícios quantificados. Assim, se os benefícios são valorados com
base sócio-econômica, os custos também devem ser determinados sob a mesma ótica.

Preços sociais não são diretamente observáveis, a menos, sob condições teóricas de
concorrência perfeita e ausência de distorções na economia. Ao contrário dos preços de
mercado, que representam os benefícios e custos de oportunidade para as empresas,
grupos de indivíduos, etc., os preços sociais refletem os custos de oportunidade para a
economia como um todo.

Projeto

Entende-se como projeto uma obra ou conjunto de obras que tenha como finalidade:

Ø interligar sistemas existentes;

Ø aumentar a capacidade de transmissão/transformação;

Ø melhorar a confiabilidade do sistema.
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Valores Intangíveis

Embora em estudos econômicos todas as conseqüências sejam mensuradas em
unidades monetárias, em alguns casos, estes efeitos são de difícil quantificação.

Como exemplo, os efeitos de metas econômicas, tais como distribuição de renda,
aumento da estabilidade econômica ou uma melhoria na qualidade do meio ambiente são,
na maioria dos casos, difíceis de serem expressos em termos monetários, sendo nestes
casos chamados de externalidades ou valores intangíveis.

Na comparação de alternativas, devem ser salientadas todas as informações disponíveis
a respeito da natureza das conseqüências intangíveis, assim como das grandezas das
conseqüências econômicas (valores monetários). Na decisão final, a escolha da
alternativa a ser implementada pode, algumas vezes, sacrificar os valores monetários,
desde que seja justificada a meta a atingir pelos valores intangíveis.
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1. INTRODUÇÃO

0 antigo Grupo de Trabalho para Estabelecimento de Critérios de Planejamento - GTCP,
com a participação da ELETROBRÁS, CHESF, ELETRONORTE, ELETROSUL,
FURNAS, LIGHT, CEEE, CELESC, CESP, CEMIG, COPEL e ELETROPAULO, elaborou,
em dezembro de 1982, o presente documento referente aos critérios e procedimentos
para estudos de interligações regionais, de forma a propiciar as empresas participantes
do antigo GCPS (Grupo Coordenador do Planejamento do Sistema Elétrico) as principais
filosofias e diretrizes a serem consideradas na execução do planejamento e
dimensionamento destas redes de interligações.

O presente trabalho visa definir a filosofia e diretrizes básicas para o planejamento e
dimensionamento de redes de interligação regionais, assim entendidos os equipamentos
e instalações  de transmissão destinados a permitir a transferência de grandes blocos de
energia entre sistemas elétricos de regiões eletro-geográficas distintas.  Portanto, o
presente trabalho tem como objetivo explicitar os principais conceitos, critérios e
procedimentos que deverão servir de base aos estudos de interligações regionais e de
sistemas de transmissão que apresentem características funcionais semelhantes.

Deve-se ressaltar, neste ponto, que o presente texto deve ser considerado como
complementar ao documento "Critérios e Procedimentos para Planejamento da
Expansão dos Sistemas de Transmissão", do CCPE, o qual será referenciado, no
que segue, como "Documento Básico".

2. CARACTERIZAÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES REGIONAIS

Por suas características geográficas e de desenvolvimento, o sistema elétrico
brasileiro pode ser dividido em quatro subsistemas principais: Norte, Nordeste, Sul
e Sudeste.

As interligações são conseqüência natural da política de expansão do parque gerador do
sistema elétrico brasileiro. De fato, pela filosofia adotada no planejamento da expansão do
sistema gerador, que procura otimizar em termos globais cada alternativa de expansão, já
se tem incorporado, implicitamente, um nível de intercâmbio energético entre as diversas
regiões consideradas no planejamento.

Assim, o dimensionamento correto dos elos de interligação entre os subsistemas requer a
analise de aspectos energéticos, elétricos e econômicos, através da interação
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coordenada das equipes de planejamento energético (Comitê Técnico para
Desenvolvimento da Oferta - CTDO) e do sistema elétrico (Comitê Técnico para
Expansão da Transmissão -CTET).

Neste documento, analisam-se os objetivos e os principais condicionantes nas etapas de
dimensionamento energético, de dimensionamento elétrico e da analise econômica que
constituem a seqüência de investigações que vem sendo praticada para o
estabelecimento inicialmente da necessidade de uma nova interligação até a definição
dos parâmetros técnicos e econômicos das mesmas.

O CTET vem utilizando este documento como referência de critérios e procedimentos
para dimensionamento das interligações regionais. Entretanto, com a recente
reestruturação do setor elétrico brasileiro, e o estabelecimento dos submercados, é
necessária a reavaliação dos critérios e procedimentos apontados neste documento para
que sejam contemplados os aspectos da livre competição estabelecida no segmento de
geração, bem como o novo ambiente comercial definido pelas regras do MAE (Mercado
Atacadista de Energia)

3.  OS SUBMERCADOS

Os Submercados foram instituídos pelo Decreto 2655, de 03 de julho de 1998, que
estabeleceu em seu Artigo 15 os seguintes pontos:

a) Os preços do mercado de curto prazo seriam determinados separadamente,
por áreas de mercado, segundo as regras do Acordo de Mercado.

b) O critério determinante para a definição das áreas de mercado seria a
presença e duração de restrições relevantes de transmissão nos fluxos de
energia dos sistemas interligados.

c) O preço em cada área de mercado levaria em conta o ajuste de todas as
quantidades de energia pela aplicação do fator de perdas de transmissão,
relativamente a um ponto comum de referência, definido para cada área de
mercado.

Posteriormente estes Submercados tiveram o processo para sua estruturação definido
pela Resolução ANEEL 290/00, que atribuiu ao ONS a tarefa de definir as fronteiras dos
quatro submercados, definidos como sendo Norte, Nordeste, Sul e Sudeste/Centro-Oeste,
que vigorariam até 31 de dezembro de 2005.

Em agosto de 2000, o ONS apresentou à ANEEL  a definição das fronteiras dos quatro
submercados: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste/Centro-Oeste(SE/CO), incluindo a
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subestação de Miracema no submercado Norte e o estado de Mato Grosso do Sul no
submercado Sul.

Em junho de 2001, o ONS submeteu à ANEEL, documentação definindo as novas
fronteiras entre os submercados, incluindo o estado do Mato Grosso do Sul no
submercado SE/CO.

O anexo à resolução ANEEL 402/01, reproduzido a seguir,  indica as fronteiras entre os
submercados.

ANEXO À RESOLUÇÃO N° 402, DE 21 DE SETEMBRO DE 2001

FRONTEIRAS ENTRE SUBMERCADOS

Sudeste/Centro-Oeste Sul

Subestação UF Subestação UF kV

Ivaiporã FCE (*) PR Ivaiporã ESUL PR 500

Ibiúna SP Bateias (*) PR 500 1

Chavantes (*) SP Figueira SP 230

Assis (*) SP Londrina PR 230

Assis (*) SP Maringá PR 230

Dourados (*) MS Guaira PR 230

Rosana (*) SP Loanda PR 138

Capivara (*) SP Florestópolis PR 138

Itararé (*) SP Jaguaraiva PR 69

S. Grande (*) SP Andirá PR 88

(1) Entrada no Ano 2003

(*) ponto de fronteira entre os submercados

Norte Sudeste/Centro-Oeste

Subestação UF Subestação UF kV
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Miracema TO Miracema 1 (*) TO 138/500

Colinas TO Miracema (*) TO 500

Gurupi (*) TO Alvorada TO 138 1

(1)O elemento de interligação é o transformador 500/138 kV, e o ponto de medição na SE Miracema fica na barra
de 500 kV

(*) ponto de fronteira entre os submercados

Sudeste/Centro-Oeste Nordeste

Subestação UF Subestação UF kV

Serra da Mesa GO Bom Jesus da Lapa (*) BA 500

1 Entrada no ano de 2003

(*) ponto de fronteira entre os submercados

Norte Nordeste

Subestação UF Subestação UF kV

Presidente Dutra MA Boa Esperança (*) PI 500

Presidente Dutra (*) MA Teresina PI 500

Peritoró MA Teresina PI 230

Paraibano MA Boa Esperança (*) PI 69

Caxias MA Teresina (*) PI 69

São João dos Patos MA Boa Esperança (*) PI 13.8

 (*) ponto de fronteira entre os submercados
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4.  ANÁLISE ENERGÉTICA DAS INTERLIGAÇÕES

O dimensionamento correto de redes de interligação depende fundamentalmente do
conhecimento das magnitudes e direções esperadas de fluxo de energia nos elementos
componentes desta rede.

Estes fluxos, por sua vez, dependem do balanço entre as disponibilidades e os requisitos
energéticos de cada subsistema, isoladamente considerados.

No caso de sistemas hidrotérmicos predominantemente hidroelétricos, as disponibilidades
energéticas são função, basicamente das vazões afluentes a cada usina do sistema e do
grau de regularização propiciado, pelos reservatórios do sistema. Como as afluências, por
sua natureza, são estocásticas, resulta que as disponibilidades energéticas e, por
conseqüência, o balanço energético de cada subsistema e os fluxos de intercâmbio
decorrentes são grandezas aleatórias.

Em vista deste fato, a definição dos requisitos de transmissão associados a cada
interligação entre submercados  deve considerar, necessariamente, o comportamento do
parque gerador de cada submercado frente a uma seqüência de vazões histórica ou
sintética. Através da transferência de energia de um submercado para outro, dando
sempre prioridade à geração de energia de mais baixo custo disponível no sistema a cada
instante e respeitadas eventuais limitações de intercâmbio estabelecidas para os elos de
interligação, consegue-se reduzir o custo global de operação, bem como eliminar ou
atenuar eventuais déficit.

Os estudos energéticos  necessários à definição dos níveis de intercâmbio normalmente
se baseiam  em modelos matemáticos de simulação, que procuram reproduzir o
comportamento do sistema de acordo com regras de operação pré-estabelecidas.

Estes modelos matemáticos simulam a operação do sistema hidrotérmico em base
mensal, buscando operar o sistema de forma a garantir o suprimento de energia a cada
subsistema, ao mesmo tempo que reduz o consumo de combustível em centrais
termelétricas e/ou minimizar ou eliminar eventuais vertimentos em centrais hidroelétricas.

Como subproduto da simulação energética, são obtidos intercâmbios médios mensais
entre os submercados considerados, que servirão de referência para os estudos de
dimensionamento das redes de interligação. Cabe salientar que os limites de fluxo entre
submercados, utilizados nos modelos de simulação energética são obtidos a partir de
estudos de comportamento do sistema elétrico. Por sua vez, este comportamento
depende fortemente dos despachos de geração nas usinas hidráulicas e térmicas. Dado
que os despachos refletem as condições hidrológicas e o estado da reserva energética de
cada usina do sistema e também da quantidade de energia recebida ou enviada através
dos elos de interligação, infere-se que a política de operação do sistema hidrotérmico, a
capacidade de transferência dos elos de interligação e o desempenho do sistema  estão
fortemente correlacionados. Isto torna complexo o processo de dimensionamento de
redes de interligação e critica a definição adequada da seqüência de aplicação de
modelos energéticos e de analise de comportamento da rede de transmissão.
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Como resultado dos estudos de dimensionamento energético das interligações, deverão
emergir os níveis e sentidos esperados de transferência de energia entre os subsistemas
interligados, bem como os benefícios energéticos associados. Estes benefícios,
juntamente com os custos a serem levantados na etapa de dimensionamento elétrico da
interligação, permitirão realizar as análises de viabilidade e de comparação econômica
dos esquemas alternativos de implementação ou reforço da rede de interligação
visualizados.

5. ANÁLISE ELÉTRICA DAS INTERLIGAÇÕES

A análise do comportamento elétrico das interligações requer, além do nível médio
mensal de carregamento fornecido pelos modelos de simulação energética, o
conhecimento do perfil de operação diária da interligação, que é função do formato da
curva de carga horária de cada submercado e depende também das características
operacionais das unidades geradoras que compõem o sistema gerador interligado.

Como o programa de geração é indicativo, apenas no horizonte de curtíssimo  prazo,
mais ligado ao planejamento anual da operação energética (ano seguinte), onde se
pressupõe definido o programa de geração, é possível determinar, com razoável precisão,
o perfil de operação diário da interligação, utilizando modelos de operação energética que
reproduzem o pré-despacho diário de geração, em geral em base horária.

Em estudos de dimensionamento básico da rede de interligação, realizados no horizonte
decenal o perfil de operação diária da interligação pode ser obtido a partir de
representações simplificadas da curva de carga de cada subsistema, que em geral são
constituídas por três patamares de carga, quais sejam: pesada, intermediária e leve. Cada
patamar  é  caracterizado por um nível de potência e por uma duração média, que são
obtidos a partir da análise de curvas de carga horária típicas de cada subsistema.

A representação em três patamares de carga nos estudos de fluxo de potência permite
caracterizar, de modo suficiente, os requisitos de transmissão e de compensação reativa
necessários para realização dos intercâmbios de energia determinados pelos estudos de
simulação energética. Conforme as características físicas e estágio de maturação dos
estudos de dimensionamento da rede de interligação sob analise, são necessários
estudos como de estabilidade transitória e dinâmica, de rejeição radial de carga e/ou de
fechamento de anéis

Os estudos assim desenvolvidos permitirão definir, além dos limites de transferência de
energia ditados por considerações de segurança dos equipamentos e instalações do
sistema elétrico, os custos totais e incrementais associados à implementação de diversos
níveis de capacidade de transferência entre os submercados interligados ou a interligar.
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6. AVALIAÇÃO ECONÔMICA DAS INTERLIGAÇÕES

A análise da viabilidade econômica da instalação de equipamentos e instalações de
transmissão em geral é realizada implicitamente, uma vez que a não colocação em
serviço destes bens conduz à redução da qualidade de suprimento e mesmo, em casos
extremos, ao não atendimento aos requisitos dos consumidores, que se traduz, num caso
ou no outro, em custos econômicos elevados, bastante superiores aos custos dos
equipamentos e instalações de transmissão sob análise. Em vista deste raciocínio, as
análises de viabilidade econômica de sistemas de transporte, de repartição e de
distribuição se reduz à comparação econômica de alternativas, já que mesmo a mais
onerosa delas é suposta viável do ponto de vista econômico.

Já no caso de interligações regionais, a diversidade de funções que esta modalidade de
sistema de transmissão pode desempenhar exige uma análise detalhada do valor
econômico de cada tipo de interligação, não só no momento de sua implantação, mas ao
longo de toda a vida útil de seus equipamentos e instalações.

6.1. Benefícios

Do ponto de vista de benefícios, a implantação de um elo de interligação pode redundar
em:

Ø aumento de disponibilidade de energia total do sistema - a energia do sistema
interligado pode ser maior que a soma das disponibilidades de energias  firmes
dos subsistemas individualmente considerados;

Ø redução dos requisitos de ponta - a existência de diversidade de carga entre os
subsistemas pode acarretar uma redução dos requisitos de ponta do sistema
interligado, em relação à soma dos requisitos de cada subsistema individualmente
considerado;

Ø operação mais eficiente - a existência de interligação entre submercados ou entre
países de geração com estruturas diferenciadas permite substituir a geração de
usinas térmicas de alto custo de produção por outras de custo mais baixo,
térmicas ou hidráulicas;

Ø redução do custo de instalação de novas unidades geradoras - a diferença nos
custos de novos aproveitamentos disponíveis no sistema interligado permite
expandir o sistema gerador de forma otimizada, através da substituição de
instalação de centrais hidro ou termelétricas de alto custo unitário por outras mais
econômicas; em casos extremos, o aumento da disponibilidade de energia
propiciado pela consecução da interligação pode mesmo reduzir ou adiar a
necessidade de instalação de novas usinas;



Critérios e Procedimentos para Dimensionamento de Interligações  entre Submercados 8

Ø redução nas necessidades de transmissão de um ou mais sistemas interligados - a
implantação de elos de interligação entre pontos estratégicos dos subsistemas a
interligar pode evitar a necessidade de reforços de transmissão para atendimento
a cargas locais em certos casos.

Além dos benefícios energéticos e econômicos já apontados, outros  benefícios, em
termos de operação do sistema elétrico, podem ser auferidos a partir da implantação ou
do reforço de redes de interligação. Alguns deles são:

Ø intercâmbio de reserva girante;

Ø melhores condições  para programação da reserva girante;

Ø apoio durante emergências;

Ø melhores condições para regulação de freqüência;

Ø aumento do nível de confiabilidade global.

6.2. Custos

Em contrapartida aos benefícios potenciais apontados, a implantação ou o reforço de elos
de interligação traz consigo uma série de inconvenientes, cuja superação ou atenuação
pode implicar na necessidade de investimentos adicionais, que deverão ser computados e
adicionados aos custos de implantação ou de reforço dos elos de interligação
propriamente ditos. Os principais problemas técnicos que podem ser originados pelas
interligações são:

Ø propagação de distúrbios - a ocorrência de distúrbios em um dos subsistemas
pode acarretar interferência na operação dos subsistemas interligados, pela
propagação ou até mesmo ampliação de oscilações de potência ativa ou reativa
através dos elos de interligação;

Ø problemas de estabilidade - podem emergir ou serem amplificados, quando
existentes, em função da modificação da estrutura dos subsistemas interligados,
que se reflete em novas condições de distribuição de  fluxos e perfil de tensões;

Ø aumento do nível de curto-circuito - a implantação ou reforço de interligações em
corrente alternada pode implicar no aumento da potência de curto-circuito no
âmbito das estações terminais, eventualmente conduzindo a superação da
capacidade de interrupção dos disjuntores já existentes ou programados.

Dependendo da amplitude dos problemas técnicos causados por interligações, a sua

superação ou atenuação pode implicar na necessidade de:
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Ø reforços adicionais da interligação propriamente dita;

Ø reforços adicionais dos sistemas receptores;

Ø utilização de sinais adicionais nos reguladores de tensão de algumas,

Ø unidades geradoras;

Ø utilização de resistores de frenagem;

Ø mudança no modo de transmissão previsto para os elos de interligação (C.A. para
C.C.).

Como se depreende do exposto, a quantificação dos benefícios e custos associados a
realização de uma interligação pode ser uma tarefa muito complexa, pelo elevado número
de fatores tangíveis e intangíveis envolvidos.

Assim sendo, a viabilidade econômica de uma alternativa de interligação regional, só
pode ser definida em função da análise criteriosa dos benefícios e custos, quer diretos,
quer indiretos, decorrentes de sua implantação ou de seu reforço.

7.  CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ELÉTRICO

7.1. Hipóteses Básicas

7.1.1. Mercado

Ø Na realização dos estudos de dimensionamento de interligações regionais, deverão

ser utilizados os dados de mercado fornecidos pelo CTEM (Comitê Técnico de

Estudos de Mercado) a nível regional, global e por empresa.

Ø Para os estudos de dimensionamento de interligações regionais deverão ser
utilizadas as projeções prováveis de mercado, devendo ser feitos estudos de
sensibilidade aos mercados das projeções alta e baixa, sempre que possível.

Ø Na determinação das cargas totais por região deverão ser considerados os fatores
de sazonalidade e diversidade de modo a haver compatibilidade com o mercado
utilizado nos estudos energéticos associados.

Ø As curvas de carga típicas de cada região, necessárias à determinação do perfil
de operação diário da interligação, bem como ao cálculo do montante de energia
transferível pela interligação, deverão apresentar pelo menos três patamares de
carga, quais sejam: carga pesada, intermediária e leve, em termos de magnitude e
duração. Em estudos de curto prazo, poderão ser utilizados, os diagramas padrões
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unitários de carga das áreas ou regiões sob análise, compatíveis com aqueles
utilizados nos estudos de pré-despacho de geração.

7.1.2.  Geração

Ø Os despachos de geração e os valores de intercâmbio para uso nos estudos de
dimensionamento de elos de interligação serão definidos pelo CTDO com apoio do
CTET para as diversas condições de carga.

Ø Como programa de geração de referência, será o plano indicativo da geração e
ajustado nos estudos energéticos realizados em conjunto com as empresas no
âmbito do CTDO/CTET que deverá levar em conta o atendimento regional das
necessidades de ponta.

Ø Os despachos de geração deverão considerar, tanto quanto possível, situações
que caracterizem os valores máximos e os sentidos esperados de transferência de
energia entre os submercados interligados. Assim, no caso de interligação entre
regiões com diversidade hidrológica, deverão ser consideradas situações
hidrológicas desfavoráveis em cada região, isoladamente considerada, de forma a
permitir avaliar o desempenho do sistema interligado sob todas as condições de
máxima  transferência de energia visualizadas.

Ø Como os modelos de pré-despachos de geração, normalmente utilizados para
obtenção dos despachos, não levam em consideração eventuais restrições de
natureza elétrica a não ser de forma aproximada, deverão ser fornecidos,
juntamente com os despachos básicos, os limites de variação de potência em
cada usina, em relação ao despacho básico. Estas informações visam a permitir a
definição dos limites superior e inferior de intercâmbio sob cada condição de
carga, através de ajustes de fluxos e do perfil de tensão do sistema, e de forma a
não violar eventuais restrições técnicas ou hidráulicas nas centrais geradoras.

7.2. Critérios para a Avaliação do Desempenho Elétrico

0 elenco de critérios a seguir visa a complementar os critérios para avaliação do
desempenho elétrico estabelecido no documento "Critérios e Procedimentos para
Planejamento de Sistemas de Transmissão", do CCPE, emitido em agosto/2001. Assim
sendo, a filosofia de critérios, os critérios e  valores de referência especificados no
referido documento são integralmente aplicáveis aos estudos de dimensionamento de
interligações regionais, a não ser nos casos explicitamente referenciados, como segue.

7.2.1.  Critérios de Comportamento em Regime Permanente

Ø Para fins de dimensionamento elétrico de elos de interligação regional, o sistema
interligado deverá ser testado sob as condições de carga pesada, intermediária e
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leve e sob situação hidrológica critica em cada um dos subsistemas que o
compõem.

Ø Nas condições mencionadas acima, os sistemas interligados deverão suportar,
sem violação dos critérios estabelecidos no documento básico, a perda não
simultânea de qualquer  componente da rede de interligação e dos sistemas
receptores associados.

Ø No caso de interligações exclusivamente assíncronas o sistema deverá suportar a
perda de um polo, considerando-se o despacho da reserva girante disponível no
subsistema receptor (a qual deverá ser suficiente para garantir o restabelecimento
da freqüência) e correspondente redução de despacho no subsistema exportador.

Ø Nos casos de elo singelo, onde a perda deste acarreta a separação dos
subsistemas interligados, o desempenho de cada subsistema deverá ser testado
para a perda da interligação, após o despacho da reserva disponível no
subsistema receptor (a qual deverá ser suficiente para garantir o restabelecimento
da freqüência) e correspondente redução de despacho no subsistema exportador.

7.2.2. Critérios de Comportamento em Regime Não-Permanente a

Freqüência Industrial

Ø Nas condições de carga pesada, intermediária e leve e sob condições de máxima
transferência energética, o sistema interligado deverá ser estável para curtos-
circuitos monofásicos sem religamento em cada elemento da rede de interligação
e dos sistemas receptores associados.

Ø Nos casos de elo singelo, em que a abertura da conexão implica na separação
dos subsistemas o sistema interligado deverá  ser estável para curtos-circuitos
monofásicos considerando-se o religamento monopolar com sucesso.

Ø Nos estudos de estabilidade sob pequenas perturbações, o sistema deverá ser
dinamicamente estável para pequenas variações de intercâmbio energético nas
interligações sob análise.

8. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE ALTERNATIVAS

Conforme salientado anteriormente, os efeitos da implantação ou reforço de uma rede de
interligação regional são múltiplos, alguns refletindo-se nas condições de operação
energética dos submercados interligados, outros nas condições de operação elétrica e
terceiros no próprio processo de gerenciamento da expansão e da operação do sistema
interligado.
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O ferramental, disponível só permite avaliar, explicitamente, os benefícios energéticos das
interligações, os quais, confrontados com os custos de implantação ou reforço do sistema
elétrico associado, define a viabilidade econômica da interligação. Assim, o critério básico
para a decisão econômica é que o valor atualizado dos benefícios energéticos seja maior
ou igual ao valor presente dos investimentos  em transmissão associados à realização
física de um determinado nível de capacidade de intercâmbio, total ou incremental.

Como "benefícios", deverão ser contabilizados todas as eventuais reduções de consumo
de geração termelétrica,  de perdas e de investimentos em geração e transmissão
decorrentes da implantação ou reforço da rede de interligação em apreço.

Como "custos", deverão ser contabilizados todos os acréscimo de investimento em obras
de geração e transmissão, de custo de perdas e de geração termelétrica na implantação
ou reforço da interligação em foco.

As variações, positivas ou negativas, dos benefícios e custos deverão ser medidas com
relação a uma alternativa de referência, que não inclua o reforço de interligação sob
análise.

No caso de uma interligação entre submercados anteriormente isolados, considerar-se-á
como alternativa de referência, aquela que permita realizar a complementação energética
de um ou ambos  os subsistemas a interligar, isto é,  aquela que garanta suprimento de
energia e/ou ponta a um ou ambos os subsistemas, conforme definido pelos critérios de
suprimento energético.

No caso de haver várias alternativas de implantação ou de reforço da interligação,
deverão ser computados os custos globais associados, assim entendendo-se os custos
dos equipamentos e instalações associados a cada alternativa, somados os custos
operacionais incorridos.

A alternativa de preferência do ponto de vista econômico será aquela que apresentar
custo global mínimo.

Na aplicação destes critérios, dever-se-á tomar como parâmetros econômicos e datas de
referência aqueles definidos no Documento Básico de Critérios do CCPE.

9.  PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DE
INTERLIGAÇÕES ENTRE SUBMERCADOS REGIONAIS

Neste capitulo são apresentados os procedimentos a serem observados na realização de
estudos de interligações regionais, no que tange à avaliação do desempenho  elétrico e a
comparação econômica de alternativas de implantação ou de expansão de redes de
interligações regionais.

Inicialmente, descreve-se a metodologia básica de estudo de interligações, visando
identificar suas várias etapas e propiciar um melhor entendimento do contexto no qual
serão aplicados os critérios e procedimentos objeto do presente documento. Na
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seqüência são apresentados os procedimentos adequados a cada uma das etapas de
responsabilidade do CTET.

9.1. Conceituação do Problema

Na prática atual do setor de energia elétrica, o processo de planejamento da expansão do
sistema de energia elétrica compreende três etapas distintas que se refletem na estrutura
do CCPE.

Estas etapas, são as seguintes:

Ø Elaboração das projeções de crescimento do mercado de energia elétrica. (CTEM)

Ø Elaboração do plano indicativo da expansão do sistema de geração. (CTDO)

Ø Elaboração dos planos indicativos e determinativos da expansão do sistema de
transmissão (CTET)

Os estudos de redes de interligação entre os submercados, por envolver,
necessariamente, a simultânea consideração de aspectos elétricos e energéticos podem
ser importantes elementos na visualização e quantificação de oportunidades de
economias na expansão e operação do sistema como um todo.

Em conseqüência, uma metodologia para planejamento da expansão dos sistemas
regionais interligados deve contemplar a possibilidade de alteração tanto do plano
indicativo de expansão da geração quanto do plano indicativo da transmissão, de forma a
permitir o pleno aproveitamento dos benefícios oriundos da interligação, não só no que
tange à otimização da operação energética do sistema interligado mas também no que diz
respeito às possibilidades de economias devido à postergações de obras de geração ou
transmissão, sem redução, da garantia ou qualidade de suprimento, uma vez que tais
postergações seriam compensadas por uma melhor utilização das reservas energéticas
.do sistema.

9.2. Metodologia Geral

Em linhas gerais, a metodologia proposta compreende:

a) obtenção e compatibilização dos dados e critérios específicos;

b) caracterização do plano indicativo de geração e (indicativo e determinativo) da
transmissão;
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c) avaliação do desempenho energético;

d) formulação e análise de alternativas de expansão da rede de interligação;

e) avaliação de possíveis ajustes no plano de expansão indicativo da geração;

f) análise de benefício e custos.

A idéia geral da metodologia pode ser resumida como segue:

8.2.1.Considerando-se a disponibilidade de um plano indicativo de expansão do sistema
de geração de referência para os submercados sob análise, pode-se supor, sem perda de
generalidade, que se dispõe de um plano de expansão do sistema de transmissão,
dimensionado de acordo com os critérios atualmente em uso no setor, de  forma a permitir
o pleno escoamento da potência e energia das centrais geradoras que compõem o plano
indicativo de expansão da geração. A combinação do plano indicativo de expansão da
geração com o plano de expansão da transmissão permite caracterizar a configuração de
referência para cada ano do período de análise.

8.2.2. Nesta fase, o CTDO deve definir, com o apoio de modelos de simulação a nível de
submercados, os valores e sentidos esperados de fluxo nas interligações, associados à
operação otimizada dos parques geradores de cada submercado. Caracterizam-se,
assim, numa primeira interação os requisitos energéticos a serem atendidos pela rede de
interligação, a ser dimensionada pelo CTET, bem como os benefícios energéticos
associados.

8.2.3. Nesta etapa, tem inicio o processo de dimensionamento elétrico da rede de
interligação, balizado pelas necessidades de intercâmbio determinadas na etapa anterior.
Na verdade, tem aqui inicio um processo de síntese: de configurações alternativas para a
rede de interligação, das quais as mais promissoras serão analisadas técnica e
economicamente pelo CTET, devendo resultar daí uma ou mais alternativas de reforço da
rede de interligação.

8.2.4.Nesta fase, deverão ser avaliadas os ajustes possíveis no plano indicativo de
expansão da geração a partir das informações mais precisas sobre o sistema de
transmissão associado à interligação das diversas alternativas analisadas na etapa
anterior.

8.2.5. Neste ponto, com base nos custos incorridos e nos benefícios do reforço da
interligação, pode-se realizar uma análise de custos e benefícios que indicará a
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viabilidade econômica de tais reforços. O não atendimento dos critérios econômicos
resultaria num retorno às etapas 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4 até a definição do nível de reforço
economicamente justificável, ou seja, o dimensionamento viável da interligação.

Em todas as etapas anteriormente descritas, há necessidade de interação entre o CTDO
e o CTET, através da formulação de pré~despachos de geração, por parte do CTDO e da
determinação dos limites de intercâmbio, por parte do CTET.

9.3. Compatibilização dos Dados e Critérios Específicos

Dado que os estudos energéticos em geral são desenvolvidos em base mensal e que os
estudos elétricos o são em base anuais, torna-se necessário, antes de iniciar os  estudos
de interligação, proceder-se à compatibilização dos dados e critérios específicos a serem
utilizados nas várias etapas do estudo.

A compatibilização deve abranger os seguintes dados e critérios, como a seguir descrito.

9.3.1.  Dados Gerais

Ø Horizonte de análise (ano-base e ano horizonte);

Ø Período de análise (anual, semestral, trimestral ou mensal);

Ø Eventos significativos a considerar, cujas datas não coincidam com a
periodicidade da análise

9.3.2.  Dados de Mercado

Ø Mercado global de energia e ponta;

Ø Mercados regionais de energia e ponta;

Ø Fatores de sazonalidade com periodicidade adotada) ;

Ø Curvas de carga. típicas por região (horária para estudos de curto prazo; em três
patamares no horizonte de médio e longo prazos) ;

Ø Níveis de perda de transmissão e sua alocação por tensão em cada região (dado
a ser fornecido aos modelos de simulação  energética) .

9.3.3.  Dados de Cenários
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Ø Plano indicativo de geração por submercado;

Ø Capacidades das unidades geradoras

Ø Limites técnicos e/ou restrições operativas oriundas de unidades geradoras;

Ø Despachos básicos das unidades geradoras para as condições hidrológicas
consideradas.

9.3.4. Dados de Transmissão

Ø Restrições técnicas do sistema de transmissão que possam se tornar
condicionantes na operação do parque gerador;

Ø Plano de expansão do sistema de transmissão, exceto equipamentos e
instalações diretamente relacionados com implantação ou reforço da rede de
Interligação sob análise.

9.3.5.  Parâmetros Econômicos

Ø Data base para atualização dos benefícios e custos ;

Ø Taxa de atualização e. taxa de câmbio;

Ø Custos unitários ;

Ø Data de referência para os custos unitários;

Ø Custo de perdas, função do programa de geração.

9.4.  Caracterização da Alternativa de Referência

Conforme conceituado no item 7 - CRITÉRIOS PARA AVAL.IAÇÃO ECONÔMICA DE
ALTERNATIVAS, os benefícios e custos decorrentes da implantação ou reforço de uma
rede de interligação devem ser medidos com relação aqueles associados a configuração
de referência, que não deve incluir nenhuma obra destinada exclusivamente a ampliar a
capacidade de transferência de energia entre dois subsistemas regionais.

Com base na alternativa de referência, deverão ser efetuadas análises energéticas e
elétricas, no sentido de determinar:

a) máxima transferência de energia possível, em todos os sentidos de intercâmbio
visualizados, nos horários de carga pesada, intermediária e leve, para todo o período de
estudo, bem como dos níveis de perdas de transmissão associados;
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b) os despachos básicos de geração das usinas de cada subsistema, levando em
consideração os limites de fluxo previamente estimados, também para os horários de
carga leve, intermediária e pesada;

c)  o valor esperado de consumo de combustível nas centrais termelétricas  que  façam
parte da configuração de referência, ao longo de todo período estudado.

9.5. Avaliação Energética

Com base na configuração de referência, o CTDO devera realizar uma análise dos níveis
de intercâmbio desejáveis, sob o ponto de vista de cobertura de déficits, minimização de
consumo de combustíveis e redução dos níveis de vertimento, de modo a otimizar a
utilização dos recursos energéticos disponíveis.

Nesta etapa, deverá ser efetuada uma análise custo/beneficio de maneira simplificada,
considerando-se custos médios de transmissão para as várias hipóteses de níveis de
intercâmbio.

Dessa forma serão determinados os requisitos energéticos a serem atendidos pela rede
de interligação, definindo assim os níveis de fluxo de potência entre os submercados
correspondentes à operação interligada do sistema energético.

Como resultado desta etapa, deverão ser fornecidos, além dos requisitos de transferência
energética, os pré-despachos de geração associados, a serem utilizados pelo CTET na
análise de alternativas de reforço da interligação (caso a capacidade de intercâmbio
implícita na configuração de referência não atenda aos requisitos energéticos)

9.6. Determinação da Máxima Capacidade de Transferência da Rede de
Interligação

A máxima capacidade de transferência da rede de interligação é elemento fundamental
não somente como dado de entrada para os modelos de simulação energética, mas
também como medida da eficácia de reforços da rede de interligação.

Para fins de aplicação em estudos de planejamento e dimensionamento de interligações
entre submercados, a máxima capacidade de transferencia associada a uma dada
configuração do sistema de geração e transmissão deve ser caracterizada pelos limites
de transferência de potência em carga pesada, intermediária e leve e pelo limite de
transferência de energia, para cada direção de fluxo visualizada. o limite de transferência
de potência é definido para cada condição de carga como o maior valor de fluxo (em MW)
que pode ser transportado pela rede de interligação, respeitados os limites técnicos e
operacionais do sistema de geração e transmissão.

Na determinação dos limites de transferência de potência associados a cada condição de
carga considerada, deverão ser aplicados testes compatíveis com o especificado no item
6.2 Critérios para Avaliação do Desempenho Elétrico deste documento, procurando-se
utilizar ao máximo recursos de controle de freqüência, de tensão e de fluxo propiciados
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por equipamentos de geração e transmissão, respeitando -se, não obstante, os limites
técnicos  e operacionais dos equipamentos e instalações.

A partir dos testes especificados, parametrizados pelo nível de fluxo na interligação, será
determinado o limite de transferência de potência, assim considerado o máximo valor de
fluxo de regime permanente pré-falta que não viola nenhum critério de desempenho
elétrico.

Assim, em  caso de instabilidade transitória, deverá ser determinada a máxima
transferência de potência que não conduz os sistemas interligados à perda de
sincronismo, cada direção de fluxo considerado. Caso os estudos de estabilidade sob
pequenas perturbações indique a existência de oscilações de potência pouco
amortecidas, ou mesmo com amortecimento negativo, deverão ser determinadas medidas
que tornem o sistema estável, sem que haja redução no valor da capacidade de
transferência, conforme determinada pela análise em regime permanente.

Nas avaliações de curto, prazo, e sempre que os estudos de regime permanente ou não
permanente à freqüência industrial o indicarem deverão ser conduzidos estudos
complementares de  sobretensões, de fechamento de anel ou de rejeição radial de carga
e de fonte, com vistas a determinar a necessidade de equipamentos adicionais e/ou
redução dos limites de transferência estabelecidos.

Nos casos de interligações estabelecidas através de um único circuito, em que a abertura
deste circuito implica na separação dos subsistemas, o critério básico de planejamento,
no que tange ao regime não-permanente à freqüência industrial, é que o sistema
interligado deverá ser estável para curtos-circuitos monofásicos, considerando-se
religamento  monopolar com sucesso.

Nestes casos recomenda-se proceder-se a uma avaliação do impacto para situação de
defeito permanente, perante a qual resultará religamento sem sucesso e conseqüente
abertura tripolar da interligação. Nesta situação, caso necessário, admitir-se-ão medidas
corretivas, no sentido de restringir a extensão do distúrbio, procurando-se manter a
integridade do sistema e de seus componentes. Caso a análise do religamento sem
sucesso indique níveis de severidade considerados insuportáveis pelo sistema deverá ser
reexaminado o limite de transferência de potência pelo elo e/ou reconsiderada a
alternativa sob exame.

Uma vez determinados os limites de transferência de potência, pode-se obter o limite de
transferência de energia definido como o valor da soma dos limites de transferência de
potência estabelecidos para as condições de carga pesada, intermediária e leve,
ponderados pela duração relativa (base 24 horas) de cada patamar de carga.

Caso se visualizem reduções substanciais e prolongadas da capacidade de transferência
de potência (por exemplo: manutenção programada de unidades geradoras que reduzam
a reserva girante do sistema interligado), causadas por indisponibilidade permanentes
(forçadas ou por manutenção)  de qualquer componente do sistema interligado dever-se-á
reavaliar o limite de transferência de energia. Neste caso, o novo limite de transferência
de energia será dado pelo valor da soma da capacidade plena e das capacidades
reduzidas de transferência de energia, ponderadas pelas respectivas durações médias.
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9.7. Dimensionamento Elétrico

A partir dos requisitos energéticos e dos despachos de geração associados, o CTET,
caso se confirme a insuficiência da configuração de referência, deverá formular e analisar
alternativas de reforço da rede básica, no sentido de permitir o escoamento dos fluxos
desejáveis sob a ótica de otimização da operação energética.

Para tanto, o CTET deverá propor um novo cronograma de obras de transmissão, obtido
preferencialmente através da antecipação de equipamentos ou de linhas e procurando
atender aos requisitos definidos pelo grupo energético. Cada obra antecipada ou incluída
deverá ter seu custo discriminado e sua contribuição para o aumento da capacidade de
intercâmbio estimada.

Na avaliação do desempenho elétrico das alternativas de reforço ao sistema de
transmissão, deverão ser observados os critérios básicos para dimensionamento de
interligações regionais (item 6 deste documento). Caso existam várias alternativas de
reforço da rede de interligação, estas deverão ser custeadas, eliminando-se as mais
onerosas ou aquelas que não atendam plenamente aos requisitos energéticos.

Para cada alternativa selecionada, deverá ser determinada a máxima capacidade de
transferência de energia.

Ainda nesta etapa e, dependendo da amplitude do volume de investimentos em
transmissão necessários ao atendimento aos requisitos energéticos (tomando como base
a configuração de referência), deveriam ser formulados; e avaliados “dimensionamentos
intermediários", situados entre o básico e o máximo, através da retirada ou atraso de
equipamentos de maior relação estimada custo/beneficio.

Estes dimensionamentos intermediários deverão, por sua vez, ter sua capacidade máxima
de transferência avaliada e seus valores fornecidos ao grupo energético Para avaliação
dos benefícios energéticos associados.

9.8. Avaliação dos Ajustes Possíveis no Plano Indicativo de Expansão da
Geração

Com base nos resultados dos estudos de dimensionamento elétrico, o CTDO deverá
reavaliar os níveis de intercâmbio, visando a otimização dos recursos energéticos. Como
resultado desta avaliação, tem-se os possíveis ajustes no plano indicativo de expansão da
geração.

9.9.  Análise Custo-Beneficio



Critérios e Procedimentos para Dimensionamento de Interligações  entre Submercados 20

Procede-se então, a comparação entre os benefícios e custos incrementais associados às
diversas alternativas de reforço do sistema de transmissão, tomando como base os
valores determinados para a configuração de referência. O objetivo final desta etapa é
determinar o dimensionamento adequado da rede de interligação, qual seja, aquele que
representa um compromisso ótimo entre os custos incorridos e a expectativa de
benefícios auferidos.

Como custos, deverão ser computados as antecipações e os investimentos em
instalações e equipamentos bem como os eventuais aumentos de perdas no sistema de
transmissão.

Como benefícios, deverão ser contabilizados as variações para menos, em relação à
alternativa de referencia, do consumo de combustível em centrais termelétricas, bem
como eventuais reduções de perdas e postergações de obras.

Como a ocorrência de determinadas condições hidrológicas é aleatória, o valor de
consumo do combustível a ser utilizado nas análises custo-benefício deverá ser baseado
no valor esperado (médio) obtido das diversas condições hidrológicas registradas no
histórico. De forma análoga, o cômputo das perdas deve levar em consideração a
distribuição aleatória dos fluxos de intercâmbio associados às diversas condições
hidrológicas analisadas.
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