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eletricidade está assumindo cada vez 
mais a função de vetor principal de su-

primento das necessidades energéticas que as-
seguram o crescimento sustentado dos países e 
a competitividade de suas economias pelas suas 
características de confiabilidade, eficiência, dis-
ponibilidade, proteção ambiental além da rapi-
dez na recuperação de falhas e capacidade de 
transferência instantânea de grandes blocos de 
energia a grandes distâncias, propriedade que 
nenhuma outra forma ou fonte, atualmente em 
uso, possui.

Essa função deverá se manter e ampliar no 
futuro, no Brasil e no mundo, independentemen-
te dos tipos de energias primárias utilizadas, se-

Os apagões e O futurO 
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da eletricidade no Brasil
jam elas renováveis (hídricas, biomassa, eólicas, 
solar) ou não renováveis tradicionais (petróleo, 
carvão, gás, fissão nuclear) ou a serem desen-
volvidas (hidrogênio, fusão nuclear, energia dos 
mares etc.), pois para crescer 4% ou 5% ao 
ano o Brasil precisa instalar, transmitir e distri-
buir capacidade adicional de eletricidade num 
montante superior a 4 000 MW/ano sem contar 
com eventuais novas utilizações como é o caso 
da introdução dos carros elétricos, muito mais 
eficientes e menos poluentes (dependendo da 
fonte primária) que os atuais.

A sazonalidade e interruptibilidade das fon-
tes renováveis, a geração distribuída cuja parti-
cipação tende a aumentar no país (hídrica, eólica, 

solar, biomassa) e a deficiência de reservatórios 
para armazenamentos reais ou virtuais de ener-
gia, inclusive para as fontes não renováveis (gás 
natural), irão exigir, além de uma manutenção 
contínua e eficiente, com a tempestiva alocação 
dos recursos necessários, a incorporação de no-
vas tecnologias de sensoriamento, comunicação 
e controle em tempo real dos sistemas elétricos, 
cada vez mais complexos, eficazes e abrangentes.

Entre eles o GPS (Global Positioning System) 
hoje de uso corrente, a medição fasorial através 
das PMU (Phasor Measurement Units) – já utili-
zada no exterior1 e ora em estudos pelo Opera-
dor Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e Centro 
de Pesquisas de Energia Elétrica – Eletrobrás 
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terligado Nacional (SIN), um dos mais importan-
tes do mundo, operado pelo ONS –, que abran-
ge 1 004 linhas de transmissão, num total de 
mais de 90 000 km em alta e extra-alta tensão, 
203 000 MVA de capacidade de transformação 
nas subestações e 535 usinas geradoras que re-
presentam 83% da potência instalada e 96,6% 
da produção de eletricidade do país.

No dia 10/11/2009, uma terça feira chuvosa 
com temporais esparsos, raios de pequena e mé-
dia intensidade (Inpe), e ventos de moderados a 
fortes ao longo do percurso Itaipu-São Paulo, o 
SIN registrou uma demanda média de 51 239 MW, 
somadas as três regiões: Nordeste (8 228 MW), 
Sul (9 219 MW) e SE/CO (33 792 MW), com um 
pico de demanda de 58 000 MW, às 20h25, em 
boa parte atendida por Itaipu que funcionava 
próxima à plena carga desde as 19h15 (acima 
dos padrões de segurança elétrica N-2, segun-
do o relatório do ONS), justificando o sucessivo 
fechamento das comportas do vertedouro às 
19h30 para melhor aproveitamento da energia 
hídrica afluente. Naquele dia havia sido regis-
trado um desligamento automático da linha 
(02) – 765 kV - C.A.- Itaberá -Tijuco Preto às 
13h31, religada às 13h56 “após análise das pro-
teções atuadas”. Às 22h13 já com a demanda 
em queda e o Esquema Regional de Alívio de 
Carga (Erac) supostamente em funcionamento, 
coordenando o corte isonômico das cargas pe-

los agentes do SIN, ocorre, na mesma subesta-
ção de Itaberá (SP) o desligamento quase que 
simultâneo (3 ciclos, 3,7 ciclos, 6,2 ciclos) das 
três linhas de C.A. - 765 kV – Itaberá -Tijuco 
Preto  e inexplicavelmente – sob o aspecto sistê-
mico – também das duas linhas de C.C.- ±600 kV 
– Foz do Iguaçu - Ibiuna que num efeito do-
minó, propagaram o “apagão” por 18 estados 
acarretando a perda de geração de 24 436 MW 
(40% do sistema) incluindo Itaipu e as usinas 
nucleares de Angra entre outras.

Segundo os dados do ONS, naquele momen-
to, as nove máquinas de 60c/s de Itaipu estavam 
com 88% da carga nominal enviando 5 560 MW 
a Ivaiporã e com a adição da transferência de 
energia proveniente da região Sul, Furnas trans-
mitia 6 669 MW a Tijuco Preto (SP) pelas três 
linhas em corrente alternada de 765 kV (usan-
do 54% da sua capacidade de transmissão)4. As 
nove máquinas de 50c/s operavam a 98% da 
carga nominal, transmitindo 800 MW ao Para-
guai e 5 400 MW ao Brasil pelas duas linhas em 
corrente contínua de ±600 kV (usando 77% da 
sua capacidade de transmissão)4 até Ibiúna (SP), 
portanto dentro dos limites de sua capacidade 
normal de operação. A súbita e dramática per-
da de carga simultânea de 18 das 20 máquinas 
de Itaipu (duas permanecem paradas em rodízio 
de manutenção), além das vibrações e eventuais 
solicitações dinâmicas das estruturas da casa 

(Cepel)2 – linhas de transmissão robustas e con-
fiáveis e redes de distribuição inteligentes (Smart 
Grids) que possam evitar ou minimizar os efeitos 
do “turismo” energético, custos crescentes, vola-
tilidade de preços, restrições e falhas no forne-
cimento de energia elétrica, sempre prejudiciais 
e indesejáveis, como as ocorridas em 2001 e no 
início de 2008 ou os “apagões” em cascata do 
tipo registrado recentemente (10/11/2009) que 
atingiu mais de 40% do país. Por outro lado, 
para o usuário são irrelevantes e cediças as com-
parações com o passado e o que efetivamente 
preocupa é que por falta de manutenção ou pro-
vidências adequadas e tempestivas os “apagões” 
continuem a se repetir no futuro próximo.

A energia produzida pela Usina Binacional de 
Itaipu, mais de 90 bilhões de kWh/ano, potência to-
tal de 14 000 MW (10 hidrogeradores de 700 MW – 
setor 60c/s - Brasil + 10 hidrogeradores de 700 MW 
– setor 50c/s - Paraguai) representa cerca de 20% 
de toda a energia elétrica consumida anualmente 
pelo Brasil e 95% da demanda do Paraguai. Ela é 
gerada em 18 000 volts e elevada na saída da 
usina para 500 000 volts, sendo transmitida no 
trecho inicial de menos de 10km por oito linhas 
trifásicas em corrente alternada (C.A.) - 500 kV 
(204 torres autoportantes num total linear de 
76 km – vão médio = 372 m) pertencentes à 
Itaipu Binacional3, respectivamente:
- quatro linhas - Itaipu - SE. Foz do Iguaçu 
que transportam a energia do setor em 60c/s de 
Itaipu (6 300 MW) transformada na subestação 
de Foz para 750 000 volts e transmitida ao Brasil, 
pelo sistema de Furnas por três linhas trifásicas, 
paralelas, em 765 kV – C.A.- corrente alternada 
- 60c/s, 900 km de extensão/cada, 5 968 torres, 
vão médio 452 m, capacidade de transporte de 
3 X 4 087 MW , subestações em Foz do Iguaçu (PR), 
Ivaiporã (PR), Itaberá (SP) e Tijuco Preto(SP);
- quatro linhas - Itaipu - SE. Foz do Iguaçu 
que transportam a energia do setor em 50c/s de 
Itaipu (6 300 MW), das quais duas passam pela 
SE. Margem Direita onde uma parte é transfor-
mada em 220 kV para abastecer o Paraguai e o 
restante juntamente com a energia transpor-
tada pelas outras duas linhas é convertido em 
corrente contínua para ser transmitida ao Brasil 
pelos dois bipolos  em C.C. ±600 kV, capacida-
de de transporte de 2 X 3 492 MW4, que correm 
paralelos, à direita e à esquerda do corredor das 
linhas de 765 kV, interligando as estações con-
versoras de Foz do Iguaçu (PR) e Ibiúna (SP), 
num total de 1 612 km, 3 535 torres, vão médio 
de 456 metros.

Esse conjunto de cinco linhas construídas e 
mantidas por Furnas fazem parte do Sistema In-

Linha de transmissão de Itaipu
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10 hidrogeradores de 640 MW, altura de queda 
de 194 m (Itaipu 20 x 700 MW – queda 196 m), 
barragem de concreto em arco tipo gravidade, 
comprimento 1 066 m, nível de operação 220 m 
(Itaipu – 7 750 m – concreto/enrocamento/ter-
ra, nível operacional 220 m), reservatório com 
superfície de 621 km², volume de 31 km³, em-
puxo da água sobre a barragem de cerca de 30 
milhões de toneladas, 60% neutralizados pelo 
peso próprio da barragem e 40% transmitidos 
às fundações subjacentes (Itaipu: superfície do 
reservatório 1 350 km², armazenamento 29 km³, 
barragem principal de concreto estrutural vaza-
do). O sumário do relatório sobre o desastre da 
usina Sayano–Shushenskaya informa que “o aci-
dente foi causado pelas vibrações da turbina nº 2 
que levaram à ruptura por fadiga da estrutura 
de suporte do rotor e inclusive da própria tampa 
da mesma. Descobriu-se que no momento do 
acidente faltavam seis porcas dos parafusos de 
fixação da tampa da turbina  e depois da ocor-
rência, dos 49 parafusos analisados, 41 apresen-

de força, provocou o acionamento dos respec-
tivos esquemas automáticos de proteção e me-
canismos de operação para sustar o gigantesco 
caudal de cerca de 12 000 m³/s de água que 
passava pelas turbinas nesse instante e evitar “o 
stress adicional térmico, mecânico e elétrico dos 
equipamentos” que “em particular, causam um 
stress significativo nos geradores”1 cujo funcio-
namento foi restabelecido às 22h25, embora o 
religamento dos vários subsistemas do SIN tenha 
se prolongado até o dia seguinte e o retorno de 
Angra, mais de 48 horas depois.

Sem buscar estabelecer paralelos, dada a 
grande diferença dos critérios de manutenção 
e tecnologias envolvidas, favoráveis à Itaipu, 
vale lembrar a catástrofe recente com usina 
russa Sayano-Shushenskaya, ocorrido no dia 17 
de agosto de 2009, (8h13AM – hora local) que 
provocou a inundação de sua casa de máquinas 
com a morte e ferimentos em grande número de 
funcionários. Trata-se da mais importante hidre-
létrica da Rússia e a sexta maior do mundo, com 

tavam trincas e em oito deles, a área danificada 
por fadiga atingia 90% da secção transversal”. 
“No dia do acidente a turbina 2 funcionava como 
regulador do despacho de carga da usina. Às 
8h12 a carga da turbina 2 foi reduzida pela atu-
ação de um regulador automático da mesma e 
passou a trabalhar numa faixa de potência não 
recomendável para altura de queda daquele 
dia. Imediatamente depois, os parafusos que fi-
xavam a tampa da turbina 2 se romperam”. Sob 
a pressão da água (cerca de 20 atmosferas) a 
turbina incluindo tampa, rotor e partes superio-
res foram ejetados da caixa espiral destruindo 
os equipamentos, inundando a casa de máqui-
nas e afogando seus operadores, num dos mais 
graves acidentes com usinas hidrelétricas que 
se tem notícia, resultado, segundo o comentá-
rio de especialistas, da falta de manutenção e 
do grau de deterioração atual de grande parte 
da infraestrutura russa remanescente do anti-
go regime soviético. 

Para assegurar a continuidade das opera-
ções com o alto grau de confiabilidade que a ca-
racteriza, e evitar problemas como os relatados 
acima, a usina de Itaipu, segundo informação 
da própria empresa, trabalha na elaboração de 
um Plano de Atualização Tecnológica (PAT) para 
modernização das instalações existentes, cujo 
primeiro passo foi a instalação do sistema “Su-
pervisory Control and Data Acquisition” (Scada), 
que começou a operar em dezembro de 2003.

Estão previstos: a conclusão da análise do 
estado dos equipamentos da usina (Condition 
Assessment), a conclusão da definição de mo-
dernização, extensão de vida útil e priorização, 
a conclusão do PAT e o início da contratação 
dos equipamentos e serviços que demandarão 
recursos substanciais a serem fornecidos tem-
pestivamente pela empresa binacional e que 
não poderão ser comprometidos pela eventual 
pressão por maior distribuição de dividendos por 
parte de seus sócios sob pena de ser afetada a 
segurança e vida útil da usina. 

As causas da “queda” (desligamento elétrico) 
das três linhas de 765 kV de Itaipu que suposta-
mente deram origem ao colapso do sistema, ini-
cialmente atribuído pelas Autoridades a ventos 
de tamanho desconhecido e depois, a chuvas e 
descargas atmosféricas múltiplas e simultâneas 
sobre as torres (figura 1), permanecem sob in-
vestigação e os relatórios divulgados pelas enti-
dades competentes: ONS5 (16/12/2009), Furnas 
e Cepel não são conclusivos ao apontar para 
duas possibilidades: “descargas atmosféricas e/
ou redução da efetividade dos isoladores”. Isto 
demonstra a necessidade de um plano coerente 

Figura 1 - Silhueta de torre da Linha de 765 kV
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de investigações destas e das várias hipóteses 
aventadas e de medidas efetivas e não apenas 
paliativas, de saneamento de eventuais defi-
ciências, associadas a uma constante manu-
tenção e atualização tecnológica dos equipa-
mentos e procedimentos de rede para evitar a 
obsolescência do sistema e garantir confiabili-
dade no suprimento de energia reclamado pela 
sociedade e pelo país. 

Na questão de confiabilidade, o elo seguinte 
da cadeia que envolve produção, transformação 
e transporte da energia de Itaipu até São Pau-
lo, reside nas linhas e subestações ao longo do 
percurso, que, como vimos, é formado por dois 
setores: as oito linhas e subestações de 500 kV 
até Foz pertencentes a Itaipu e as cinco linhas, 
subestações e estações conversoras até São 
Paulo (Tijuco Preto e Ibiúna) pertencentes a 
Furnas. As linhas de transmissão normalmente 
são projetadas para garantir o suprimento de 
energia com continuidade sob as mais diferentes 
condições atmosféricas e operacionais com um 
nível mínimo de falhas/ano, uma suportabilida-
de adequada aos esforços mecânicos atuantes 
sobre as torres e fundações, oriundos da ação 
dos ventos, do peso próprio das torres, cabos 
e acessórios ou do rompimento de cabos. Pos-
suem também dois cabos pára-raios e sistemas 
de fio terra ao longo de todo o percurso, além 
de um isolamento apropriado para assegurar o 
funcionamento da linha na tensão e frequência 
nominais e também, suportar ou escoar as so-
bretensões e correntes transitórias causadas por 
raios ou surtos de manobra (similares aos golpes 
de ariete nas instalações hidráulicas) provocados 
por energização e religamento de linhas, inter-
rupções por falhas ou quedas de torres, rejeição 
de cargas, desligamentos acidentais etc. Esses 
surtos podem causar a perfuração dos isolado-
res ou descargas disruptivas como ilustrado nas 
figuras 2, 3 e 4 (teste elétrico de uma cadeia de 
isoladores de seis elementos), seja rompendo a 

capacidade dielétrica do ar com arcos de potên-
cia (figura 2) seja contornando a linha de fuga 
do isolador (flashover) (figura 3) e provocando 
o curto circuito fase-terra. A figura 4 mostra o 
andamento temporal da tensão medida durante 
uma descarga sobre essa cadeia de isoladores.

Segundo estudos e ensaios reportados na 
bibliografia (L.Paris6, EEI7) a suportabilidade 
dielétrica aos surtos de manobra de polaridade 
positiva é pouco afetada pelas condições at-
mosféricas ou pela chuva ao passo que a supor-
tabilidade aos surtos de polaridade negativa ou 
à frequência industrial (60c/s) pode reduzir-se 
de 25% a 30% em função do volume de chuvas 
e isso é levado em conta no dimensionamento 
do isolamento da linha e também dos isolado-
res de pedestal (IP) das subestações. Por outro 
lado, embora dentro das normas, os IPs da SE. 
de Itaberá apresentavam trincas e sinais de cen-
telhamento de origem desconhecida8 na parte 
inferior dos mesmos que poderiam ocasionar 
“redução de sua efetividade” e aparentemente 
teriam sofrido “flashover”5 em virtude de raios 
que teriam atingido as torres próximas à subes-
tação superando a barreira protetora dos pára-
raios de entrada da mesma.

Nos casos de sobretensões de origem at-
mosférica a confiabilidade, medida em número 
de falhas por 100 km/ano, é uma função pro-
babilística que depende de vários fatores: nível 
isocerâunico da região (quantidade, potência de 
raios/ano), altura das torres, ângulo de cober-
tura dos para-raios, resistência de aterramento 
etc. Sobre esse tema as normas alemãs9 dizem 
textualmente: “§ 31- 2 – O valor da tensão de 
impulso que o elemento aterrado da instalação 
recebe quando a corrente de descarga o percor-
re, depende: - 2.1 da forma de onda da corrente 
de descarga (frente de onda e duração total); 
do valor de crista da corrente de descarga; das 
condições de aterramento, isto é, do método de 
aterramento empregado e de sua resistência de 

dispersão a impulsos”. “4. Para o aterramento 
contra descargas atmosféricas dos suportes de 
linhas aéreas, valem as seguintes prescrições: 
- 4.1 Uma vez que as correntes de impulso se 
propagam, no caso de descargas atmosféricas, 
como ondas de sobrecorrente, o paralelismo das 
resistências de dispersão de suportes vizinhos, 
obtido através do cabo de terra nas linhas pro-
vidas do mesmo, ainda não é plenamente efi-
ciente nos primeiros microssegundos decisivos 
após a queda do raio. Neste caso, torna-se 
decisivo o aterramento individual dos suportes 
aos quais a impedância do cabo de terra se en-
contra ligada em paralelo”. “- 4.2 d) Para linhas 
aéreas com cabos de terra, a resistência de dis-
persão deve ser medida isolando-se os cabos 
de terra do suporte”.

Um fator relevante a ser considerado na 
verificação da suportabilidade dos isoladores 
às tensões normais de operação é a hipótese 
da contaminação superficial dos mesmos10 pelo 
acúmulo de partículas que normalmente são de 
origem industrial ou marítima, mas no caso, tam-
bém podem derivar de atividades agrícolas nas 
regiões atravessadas, como queimadas, pulveri-
zações de defensivos ou ainda de construções, 
poeira, cimento etc. Sua ação nociva se mani-
festa principalmente durante períodos de chuvas 
fracas com a criação de zonas secas e úmidas e 
pontos “quentes” que provocam centelhamento 
e pode ser minimizada nas manutenções de roti-
na com: limpeza manual, limpeza com linha viva, 
engraxamento dos isoladores, eventual aumento 
do isolamento e evidentemente, substituição das 
peças danificadas.

O ONS e Furnas estabeleceram, após as ocor-
rências do “apagão”, uma série de providências 
emergenciais de curto e médio prazo que vão 
desde a aplicação de “booster sheds11”, graxas de 
silicone e revestimento de silicone vulcanizado 
(RTV12) sobre os isoladores de pedestal das su-
bestações (IP) – até que seja efetuada a troca 

Figura 2 - Rompendo a capacidade dielétrica 
do ar com arcos de potência

Figura 3 - Contornando a linha de fuga do 
isolador (flashover)

Figura 4 - Andamento temporal da tensão 
medida durante uma descarga sobre a cadeia 
de isoladores
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dos mesmos – a estudos para aperfeiçoamento 
dos critérios de segurança de expansão, manu-
tenção e operação do SIN, análise de transitórios 
e sistemas especiais de proteção para evitar a 
propagação das falhas com novos “ilhamentos” 
de partes do SIN, agilização da recomposição de 
cargas e outras providências técnicas indispensá-
veis recomendadas por vários especialistas, com 
prazos que vão até maio de 2010 que, se agora 
forem cumpridos, deverão diminuir as preocupa-
ções existentes sobre a confiabilidade do sistema 
elétrico nacional e em especial de Itaipu. 

Caberiam ainda como medidas preventivas 
adicionais: 1) execução de uma campanha de 
medições e eventual melhoramento dos ater-
ramentos das estruturas, principalmente na 
aproximação das subestações; 2) verificação 
da hipótese da possível contaminação dos iso-
ladores e execução de ensaios sobre as cadeias 
de suspensão das linhas para avaliação de sua 
atual suportabilidade aos surtos; 3) verificação 
da possibilidade de introduzir a operação de re-
ligamentos monofásicos rápidos que segundo 
alguns estudiosos13 poderiam eliminar cerca de 
80% dos curtos-circuitos originados de descar-
gas atmosféricas e boa parte dos resultantes de 
queimadas ao longo das linhas de transmissão.

Paralelamente a Aneel colocou recentemen-
te, em audiência pública, proposta de resolução 
que autoriza o Plano de Modernização de Insta-
lações de Interesse Sistêmico – PMIS 2009-2012. 
O PMIS prevê reforços em instalações integran-
tes da rede básica e das demais instalações de 
transmissão, bem como melhorias e revitaliza-
ções pelas concessionárias de transmissão, dis-
tribuição e geração. As obras estão relacionadas 
à proteção e controle, recomposição do sistema, 
substituição e/ou instalação de equipamentos e 
sistemas de registro de perturbações. No caso 
específico das linhas de Itaipu, o relatório de 
Furnas4 de 2007 já preconizava: “o aperfeiçoa-
mento do monitoramento dos ventos e dos es-
forços sofridos nas estruturas (...) pontos de me-
lhoria de projeto que podem vir a trazer maior 
estabilidade, principalmente para as estruturas 
estaiadas (...) que em muitos casos se encontram 
inclusive em situações inseguras de acesso para 
manutenção (...). e por outro lado a melhoria 
dos localizadores de falha em sistemas de alta 
tensão (...) LFA no sistema CA e LFL no sistema 
CC (...) cuja margem de erro fica em torno de ± 
5 km”. Furnas informa que realizou reforços em 
mais de 3 400 torres das linhas de transmissão 
que ligam a Subestação de Foz do Iguaçu, no 
Paraná, à Subestação de Tijuco-Preto em Mogi 
das Cruzes, investindo nos quatro anos (2005 a 

2008) mais de 1 bilhão de reais e em 2009, 468 
milhões de reais em reforços e manutenção. 

CONCLUSÕES
Não obstante o acima exposto verifica-se 

que o mais importante eixo energético do país, 
o sistema de Itaipu, ainda apresenta vulnerabi-
lidades que não são pontuais nem se restrin-
gem às linhas propriamente ditas ou a eventos 
singulares, mas progressivamente repercutem 
nas subestações ao longo do percurso e na pró-
pria usina, exigindo respostas coerentes, con-
cretas e imediatas por parte das autoridades 
e respectivas concessionárias para saná-las e 
repor o sistema em condições normais de pleno 
funcionamento. Este é um fator crítico para a 
contínua e necessária modernização do sistema 
elétrico brasileiro e para assegurar o suprimen-
to adequado das futuras demandas energéticas 
do país envolvendo coordenação de esforços 
e aspectos técnicos (estudos, planejamento, 
monitoramento, revisão de normas), adminis-
trativos (divisão de tarefas e competências) e 
econômicos (alocação de recursos e divisão de 
custos) para a efetiva implementação das reco-
mendações e reformas necessárias por parte de 
todos os agentes envolvidos. No Estados Uni-

dos, após o “apagão” de 9/11/1965 que afetou 
grandes áreas do nordeste do país, foi formado 
o The North American Electric Reliability Coun-
cil (NERC - Conselho Norte-americano de Con-
fiabilidade Elétrica) com o objetivo de promo-
ver a coordenação e confiabilidade dos grandes 
sistemas elétricos do país, algo que poderia ser 
feito aqui, atribuindo poderes impositivos a um 
conselho ad-hoc, formado dentro dos quadros 
vigentes, com essas funções específicas. Coe-
rente com os seus objetivos de participar das 
discussões dos grandes temas de importância 
para o país e da promoção do desenvolvimento 
e do progresso da engenharia brasileira, o Insti-
tuto de Engenharia, como o fez no passado, fará 
realizar, proximamente, um seminário, aberto a 
todos os interessados, com o intuito de lançar 
um olhar sobre a evolução da eletricidade no 
Brasil, colaborando no diagnóstico dos proble-
mas atuais do setor elétrico e na elaboração de 
propostas para preveni-los no futuro.
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Notas
1“Usando a diferença angular dos Fasores Sincronizados para 

Proteção e Controle de Áreas abrangentes do Sistema” – Ar-

mando Guzman, Greg Zweigle e outros – SEL, Inc – CFE – Mé-

xico – Informe GPC - 23 apresentado no XIX SNPTEE – 14 

a 17/10/2007 – publicado na revista EletroEvolução-CIGRÉ-

Brasil – nº 55 – 06/2009.
2http://www.cepel.br/cepel_noticias/noticia.php?id=227
3“Avaliação das linhas de Itaipu e reflexos no plano de atendi-

mento emergencial” – G.M.Yamamura e outros - CIGRÉ – XIII 

ERIAC – Puerto Iguazu (AR) – 24 a 28/05/2009.
4“Plano de atendimento a emergências com queda de torres em 

linhas de transmissão – Medidas corretivas e preventivas” – Alec-

sandro Brolo Oliveira – FURNAS – XIX SNPTEE – 14 a 17/10/2007.
5“Perturbação no Sistema Interligado Nacional – SIN no dia 

10/11/2009 à 22h13” – ONS – Operador Nacional do Sistema 

Elétrico – Audiência Pública - Brasília – 16/12/2009.
6Luigi Paris, professor emérito da Universidade de Pisa, con-

sultor, participou: do projeto 1 000 kV em Suvereto (It), do 

desenvolvimento das torres tipo “chaînette”, de projetos de 

linhas de  transmissão para longas distâncias (África-Europa) 

e grandes travessias. Esteve no Brasil a convite do Grupo 

Sade e apresentou nos anos 1970, no Instituto de Engenharia, 

projeto para armazenamento por bombeamento por reversão 

(pumped storage) das águas da Represa Billings turbinadas na 

Usina de Cubatão, entre outros.
7EEI – Edison Electric Institute – USA - Project EEI-GE – EHV 

Transmission Line Reference Book.

8Poderia ser resultado de centelhamentos anteriores por sur-

tos, efeito “corona” ou um  “envelhecimento” da porcelana 

por eletrólise cf. “Investigating aging of high voltage cera-

mics” – G.N.Maslennikova & others – Springer – New York.
9“Vorschriften für den Bau von Starkstrom – Freileitungen“ – 

Normas VDE 0210/5.62 – M.A.Marcato, Tradução autorizada 

pela VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker e VDE – Ver-

lag Gmbh – 1 Berlin 12 (Charlottenburg).
10O “Electrical Engineering Handbook” – R.C.Dorf – CRC 

Press - anota que as causas mais frequentes de falhas veri-

ficadas e em consequência, os parâmetros determinantes no 

dimensionamento do nível de isolamento das linhas de trans-

missão variam com o aumento das voltagens respectivas. 

Tipicamente, para linhas de 115 kV a 230 kV seriam fatores 

determinantes: a incidência de raios e a contaminação super-

ficial; para 345 kV: descargas atmosféricas, sobretensões de 

manobra ou poluição; já para as linhas de 500 kV e 765 kV os 

parâmetros essenciais seriam as sobretensões de manobra e a 

contaminação superficial dos isoladores.
11“Chapéu chinês” de polímero tipo Raichem (Tyco) ou simi-

lar. Sua efetividade é limitada apenas aos isoladores de pe-

destal (IP) das subestações contra o efeito “cascata” durante 

chuvas torrenciais sem ventos laterais, mas podem ser menos 

eficientes no caso de contaminação dos isoladores e chuva 

branda por inibir a lavagem natural dos mesmos.
12RTV – Room temperature vulcanizing (vulcanização a frio).
13Prof. Carlos Portela.


