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5 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho buscou principalmente o desenvolvimento de uma metodologia 

de fechamento em anel entre dois alimentadores aéreos primários. O ponto 

principal é o desenvolvimento de um algoritmo de verificação das condições 

dos alimentadores e dos transformadores, para que possibilite a formação 

de anel fechado entre estes dois circuitos aéreos primários, considerando 

métodos simplificados que contemple esta nova configuração momentânea, 

incluindo o efeito da capacitância e do comprimento dos condutores do 

tronco dos AL’s. 

Além de uma metodologia desenvolvida para a formação de anel fechado 

entre dois alimentadores, este trabalho também apresentou propostas de 

algoritmos para outras possíveis configurações de paralelismo, que é 

fundamental e essencial na operação em tempo real para garantir um menor 

tempo de interrupção aos consumidores dos trechos a serem manobrados, 

inclusive para a diminuição dos índices de qualidade. Os algoritmos de 

formação de anel entre os AL’s são baseados principalmente nas 

configurações e condições de operação das LTA’s, TR’s, barras secundárias 

e, principalmente, dos AL’s. 

Foram também apresentadas neste trabalho proposições de fechamento em 

anel através de algoritmos simplificados, usando dados de dois AL’s, 

baseados em [4], de forma a facilitar a implementação dos arranjos de anel 

fechado, pois algumas destas ações podem causar a interrupção dos AL’s 

através do desligamento de seus disjuntores. 

A análise de resultados apresentados no capítulo 4 foi baseada, 

principalmente, em simulações de fluxo de carga em regime permanente e 

transitório através de algoritmos de cálculos e do programa ATP. 

Foram executadas manobras na rede aérea primária e extraídos os 

resultados reais. Estes resultados foram comparados com as simulações 
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realizadas no ATP, de acordo com os algoritmos simplificados. Veja através 

da tabela 5.1, montada com os dados dos gráficos 4.18 à 4.27 e 4.39, que 

existe uma diferença percentual considerável entre os valores dos 

carregamentos das duas ferramentas utilizadas, atribuída principalmente, 

aos dados fornecidos pelo Interplan, utilizados para carregar o aplicativo de 

simulação do ATP. 

 

 

Tabela 5.1 – Dados comparativos das medidas efetuadas pelo medidor Power e o 

simulador ATP. 

 

 

5.1 ALGORITMOS UTILIZADOS E ESTUDO DE CASO REAL 

 

 

Abaixo estão os algoritmos estudados, quanto à sua eficiência e 

aplicabilidade. 

 

 

 ALGORITMO DO TIPO I – AL’S SUPRIDOS PELO MESMO TR, MESMA ETD 

 

 

Como detalhado no capítulo 2, este tipo de configuração é muito comum. É 

utilizado por muitas concessionárias de energia elétrica devido à facilidade 

de fechamento de alimentadores em anel. Também devido às poucas 
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restrições apresentadas quando há a necessidade de manobras 

emergências temporárias de remanejamento de carga na rede aérea 

primária. 

O algoritmo para esta configuração é muito simples e requer poucas 

variáveis. A maior parte das condições necessárias para o fechamento em 

anel já estão sendo oferecidas pela condição normal de operação do 

sistema, facilitando as manobras e as tomadas de decisão pelo operador do 

despacho da distribuição, em tempo real. 

 

As principais variáveis que necessitam de serem consideradas são: 

- Dimensão, comprimento e carregamento dos alimentadores; 

- Distribuição e características das cargas dos alimentadores; 

- A somatória das cargas dos dois alimentadores deve ser igual ou menor 

que a capacidade total de um único alimentador; 

- Os RRA’s dos AL’s devem estar bloqueados, assegurando que no 

momento das manobras, se ocorrer algum defeito, o DJ do AL não 

religue, e; 

- Manobrar a CH VIS com bastão de abertura em carga (chave Loadbuster 

®). 

Atendidas estas condições, as manobras podem ser efetuadas com 

segurança. 

 

 

 ALGORITMO DO TIPO II – AL’S SUPRIDOS POR TR’S DIFERENTES, MESMA 

ETD 

 

 

Para esta configuração, além dos cuidados adotados na configuração 



Conclusões e Propostas de Novos Trabalhos 125 

Capítulo 5 

anterior, outras medidas necessitam serem tomadas, pois o seu grau de 

complexidade é elevado. Poucas empresas de energia elétrica no mundo 

utilizam este tipo de configuração, mesmo que momentaneamente para 

atender manobras na rede aérea. O maior empecilho para a execução 

destas manobras se dá devido ao grande número de alimentadores que se 

interligam através de CH VIS nas ruas onde circulam e, também, de grande 

parte dos transformadores dentro das ETD’s serem de capacidades 

diferenciadas. 

Esta configuração foi realizada com sucesso nos AL’s citados no capítulo 3, 

dentro de um contexto simples na rede aérea de distribuição. Os resultados 

apresentados no capítulo 4 foram totalmente satisfatórios e contemplaram 

todas as CH VIS destes dois AL‘s. 

O algoritmo para esta configuração é mais elaborado e complexo, pois 

envolve um número maior de variáveis e equipamentos. De princípio são 

dois TR’s paralelizados e necessitam de alguns cuidados antecipados para 

viabilizar as manobras nos AL’s. 

As variáveis que necessitam de serem consideradas nesta configuração, 

além das variáveis da configuração anterior, são: 

- Diferença de capacidade, de carregamento, impedância e características 

das cargas dos TR’s; 

- Nível de tensão e posicionamento dos seletores de taps dos TR’s; 

Como este tipo de configuração foi o explorado neste trabalho, todas estas 

medidas foram tomadas e as manobras foram executadas com segurança, 

obtendo sucesso nos resultados alcançados. 
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 ALGORITMO DO TIPO III – AL’S SUPRIDOS POR ETD’S DIFERENTES 

 

 

Estas propostas de fechamento em anel entre AL’s de ETD’s diferentes 

foram testadas através de um método de simulação implementado no ATP. 

Além das medidas de tensão e corrente adquiridas através do fluxo de 

potência, também foram simuladas as tensões e correntes transitórias no 

instante do fechamento e abertura das CH VIS. 

O algoritmo que usa dados dos dois AL’s e TR’s e também das duas ETD’s 

mostrou resultados positivos, porém como não foi estudado com detalhes 

neste trabalho, admitimos haver um percentual de erro na ordem de 10%. 

Como nos casos anteriores, esta configuração também possui restrições de 

manobras e são de alta complexidade, muito mais elevada que no caso 

anterior. 

 

 

 ESTUDO DO CASO REAL 

 

 

As manobras executadas para o fechamento em anel do AL1 com o AL2 

foram executadas com sucesso na rede aérea primária de distribuição. O 

sistema elétrico de potência é dividido por períodos de carga, período de 

carga leve, carga média e carga pesada, com segue: 

 

 

Tabela 5.2 – Classificação dos períodos de carga do sistema elétrico de potência. 
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Utilizou-se o horário de menor carregamento dentro do sistema elétrico de 

potência para se efetuar os testes, ou seja, foram realizados no período de 

carga leve, pois no caso de defeito em um dos AL’s no momento das 

manobras a repercussão negativa seria minimizada. 

Foram cinco manobras de fechamento e abertura de anel entre os AL’s 1 e 2 

através das CH VIS, todas realizadas com êxito. O estudo desse caso 

confirmou os resultados obtidos nas simulações dos algoritmos 

simplificados, ou seja, a boa precisão do algoritmo de fechamento em anel 

foi confirmada com os testes reais realizados em campo em tempo real. 

Verificou-se que o AL1, de maior extensão, forneceu carga ao AL2, de 

menor extensão, e o efeito também como esperado, foi semelhante com os 

níveis de tensão dos transformadores, ou seja, verificou-se que o TR1 teve 

uma leve elevação da tensão e o TR2 uma pequena queda de tensão, 

lembrando que os comutadores de taps de tensão estavam bloqueados. 

Finalmente, de forma geral, pode-se concluir que a precisão dos algoritmos 

de fechamento em anel está ligada diretamente ao detalhamento dos 

modelos utilizados na representação da rede. De acordo com a mudança do 

tipo de configuração, há a necessidade de um maior detalhamento da rede, 

esse maior detalhamento não constitui impedimento à implementação dos 

algoritmos mais complexos, porém há também a possibilidade de 

transformá-lo em um algoritmo simples, com poucas variáveis, mas de forma 

a garantir um nível aceitável de precisão. 
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5.2 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Os estudos realizados abrem perspectivas para novos desenvolvimentos 

nessa área, sendo tabeladas e listadas a seguir algumas propostas, 

incluindo o aperfeiçoamento de algoritmos de fechamento em anel propostos 

neste trabalho: 

 

 

Tabela 5.3 – Possibilidades de fechamento em anel entre dois AL’s. 

 

 Fechamento de anel entre alimentadores de uma mesma ETD, porém 

alimentados por transformadores diferentes, de diferentes capacidades. 

 Fechamento de anel entre alimentadores de uma mesma ETD, 

alimentados por transformadores diferentes, de mesma capacidade, 

porém conectados em LTA’s diferentes. 

 Fechamento em anel através de alimentadores supridos por TR’s de 

mesma capacidade, em diferentes ETD’s, conectadas na mesma LTA. 
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 Fechamento em anel através de alimentadores supridos por TR’s de 

mesma capacidade, em diferentes ETD’s, conectadas em LTA’s 

opostas. 

 Fechamento em anel através de alimentadores supridos por TR’s de 

mesma capacidade, em diferentes ETD’s, conectadas em diferentes 

LTA’s1¹ (não opostas), de uma mesma S/E. 

 Fechamento em anel através de alimentadores supridos por TR’s de 

diferentes capacidades, em diferentes ETD’s supridas pela mesma LTA. 

 Fechamento em anel através de alimentadores supridos por TR’s de 

diferentes capacidades, em diferentes ETD’s e LTA’s supridos pela 

mesma S/E. 

 Fechamento em anel através de alimentadores supridos por TR’s de 

mesma capacidade, em diferentes ETD’s, supridas por diferentes S/E’s. 

 Fechamento em anel através de alimentadores supridos por TR’s de 

diferentes capacidades, em diferentes ETD’s, supridas por diferentes 

S/E’s. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

¹  LTA’s diferentes quer dizer que não são linhas opostas (paralelas), e que podem estar 

conectadas em barras diferentes na S/E. 
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Dados dos Equipamentos 

Estudados 

 

 

A.1 ALIMENTADORES 

 

 

Os dois alimentadores, AL1 e AL2, operam na configuração radial quando 

em condições normais, ou seja, cada alimentador possui uma única fonte de 

alimentação. Esta condição permite um maior controle das grandezas 

elétricas, bem como facilita a operação e as análises das anomalias em 

tempo real. 

 

 

Figura A.1 – Diagrama elétrico do AL1. 
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Figura A.2 – Diagrama elétrico do AL2. 

 

Os dois alimentadores, AL1 e AL2, quando fechados em anel através das 

chaves seccionadoras de vis-à-vis passam a assumir configurações 

distintas. Cada fechamento muda o sentido e o módulo do fluxo de carga 

através dos condutores troncos dos alimentadores. Esta condição muda 

significativamente a filosofia de operação, porém como o fechamento em 

anel é efetuado em caráter emergencial e não para operar por um longo 

período de tempo, as implicações de operação são diminuídas e 

controladas. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 
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(e) 

Figura A.3 – Nova configuração elétrica dos AL’s 1 e 2 devido fechamento das CH VIS: (a) – 

CH1; (b) – CH2; (c) – CH3; (d) – CH4; (e) – CH5. 

 

 

Quando um alimentador é colocado em operação, vários fatores devem ser 

considerados, como a sua localização geográfica, os alimentadores e 

subestações adjacentes e, principalmente, com quem este circuito fará vis-à-

vis. 

Os níveis de tensão e corrente entre os alimentadores, bem como a 

distribuição de carga entre as fases devem ser cuidadosamente analisadas e 

distribuídas. 

Abaixo, estão algumas informações particulares dos alimentadores 

estudados, veja que há algumas semelhanças entre eles. 
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(a) 

 

 

(b) 

Tabela A.1 – Dados operacionais dos alimentadores: (a) – AL1; (b) – AL2. 

 

 

CONDUTORES 

 

 

Os condutores padronizados para uso nas redes de distribuição aérea da 

Eletropaulo são os seguintes: 

 Cabo de alumínio nu (CA), nas bitolas: 

 1/0 AWG; 3/0 AWG; 336,4 MCM; 556,4 MCM; 

 Cabo de alumínio nu, com alma de aço (CAA), nas bitolas: 

 1/0 AWG; 3/0 AWG; 336,4 MCM; 556,4 MCM; 
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 Cabo pré-reunido de alumínio, isolado em XLPE ou EPR, formação 

triplex com cabo mensageiro, na bitola 240 mm²; 

 Cabo de alumínio coberto, Rede Spacer (Rede Compacta), nas 

bitolas: 

 70 mm²; 185 mm²; 300 mm²; 

 

Normalmente são utilizados os condutores nus de alumínio, sem alma de 

aço, sendo os demais utilizados em situações especiais. Os AL’s 1 e 2 

possuem os seguintes cabos condutores: 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Tabela A.2 – Dados dos condutores elétricos: (a) – AL1; (b) – AL2. 
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A.2 ESTAÇÃO TRANSFORMADORA DISTRIBUIÇÃO (ETD) 

 

 

A Subestação escolhida para os testes e ensaios foi a Estação 

Transformadora de Distribuição Moóca (ETD MOO) da AES Eletropaulo, 

localizada na região metropolitana de São Paulo. Esta ETD é alimentada 

pela Estação Transformadora de Transmissão Miguel Reale (ETT MRE), de 

responsabilidade operativa da Companhia de Transmissão de Energia 

Elétrica Paulista (CTEEP), através dos Ramais MOO 1 e 2 de 88 kV. 

 

 

Figura A.4 – Diagrama Unifilar da ETD MOO. 

 

Na ocasião das verificações a ETD MOO encontrava-se na seguinte 

configuração: 

- Ramal 2 de 88 kV ligado em carga; 

- Barra superior de 88 kV em carga; 

- TR – 1 de 88/13,8 kV alimentando a barra 1 de 13,8 kV e seus circuitos. 

- TR – 2 de 88/13,8 kV alimentando a barra 2 de 13,8 kV e seus circuitos. 
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Figura A.5 – Configuração da ETD MOO. 
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A.3 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA (TR) 

 

 

 

 

Foto A.1 – Transformadores 1 e 2 da ETD MOO. 

 

 

Tabela A.3 – Dados técnicos dos TR’s 1 e 2 da ETD MOO. 



Dados dos Alimentadores Estudados  139 

Apêndice A 

A.4 DISJUNTORES DOS ALIMENTADORES (DJ) 

 

 

Fabricados pela Siemens, os disjuntores são do tipo tripolares a vácuo, 

apropriados para uso em instalações de manobra abrigadas em média 

tensão. Trabalham com base no princípio de extinção de arco no vácuo e se 

distinguem pela elevada economia operacional. 

A combinação de uma geometria de contatos especiais com material 

desenvolvido especialmente para este tipo de disjuntor permite o emprego 

universal do mesmo. 

Estes disjuntores são particularmente apropriados para uso em sistemas 

com linhas aéreas sujeitas a freqüentes descargas atmosféricas, para 

manobra de grandes motores e capacitores. Quando pequenas correntes 

indutivas são interrompidas surgem apenas sobretensões reduzidas. 

O disjuntor a vácuo é composto por três câmaras de interrupção a vácuo, 

suportes das câmaras de interrupção e pelo mecanismo de operação. A 

forma delgada das câmaras de interrupção a vácuo permite a instalação do 

disjuntor em painéis já existentes. 

 

 

Tabela A.4 – Dados técnicos dos DJ’s dos AL’s 1e 2 da ETD MOO. 
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Foto A.2 – Detalhes dos disjuntores utilizado nos AL’s 1 e 2 da ETD MOO. 

 

 

EXTINÇÃO DO ARCO VOLTÁICO 

 

 

Quando os contatos se separam, uma descarga em forma de vapor metálico 

é estabelecida pela corrente a ser interrompida, a qual flui através deste 

plasma até a próxima passagem por zero. O arco é então extinto e o vapor 

metálico condutivo condensa sobre superfícies metálicas em poucos 

microssegundos, restabelecendo rapidamente a rigidez dielétrica entre os 

contatos. 

Para manutenção da descarga em forma de vapor metálico é necessária 

uma determinada corrente mínima. Correntes que não atinjam este nível são 

cortadas antes da passagem pelo zero. A corrente de corte deve ser limitada 

aos valores mínimos possíveis, para evitar sobretensões inadmissíveis ao se 

desligar circuitos indutivos. 

O rápido restabelecimento da rigidez dielétrica entre contatos possibilita a 

extinção segura do arco, mesmo quando a separação de contatos ocorre 

imediatamente antes da passagem da corrente pelo zero. 

O arco que se forma nos disjuntores a vácuo não é resfriado. O plasma de 

vapor metálico é altamente condutivo. Disto resulta uma tensão de arco 

excepcionalmente baixa com valores entre 20 e 200 V. Por este motivo, e 
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devido à pequena duração do arco, a energia dispersada no local de 

extinção é muito reduzida. Isto explica a elevada expectativa de vida elétrica 

dos contatos. 

 

 

 

 

Figura A.6 – Detalhes construtivos dos contatos do DJ e contração do arco em movimento. 
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A.5 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

 

 

Os sistemas elétricos possuem sistemas de proteção que são ajustados 

para operar o mais rápido possível, porém a atuação coordenada dos relés 

de proteção e disjuntores pode levar à permanência do curto-circuito por 

alguns ciclos. Além disso, como os sistemas de proteção estão sujeitos a 

falhas, os equipamentos que compõem a rede devem ser dimensionados 

para suportar correntes elevadas, até que um dispositivo de proteção de 

retaguarda acione o disjuntor [13]. 

Nas redes primárias de distribuição, a fim de se obter a necessária 

confiabilidade para uma determinada configuração de rede, é necessário 

locar e especificar dispositivos, que na ocorrência de qualquer anormalidade 

possa garantir a proteção dos equipamentos, bem como a continuidade no 

fornecimento de energia para a maior parte dos consumidores. 

Nos AL’s 1 e 2, objeto de estudo deste trabalho, utiliza-se relés de 

sobrecorrente. Este dispositivo tem a finalidade de supervisionar as 

correntes elétricas do alimentador, acionando seu respectivo disjuntor 

quando esta corrente ultrapassar um valor pré-fixado. 

 

DISJUNTOR

R

ALIMENTADOR

BARRAMENTO

 

Figura A.7 – Diagrama de proteção unifilar de um alimentador. 
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Os disjuntores que protegem estes AL’s são comandados por três relés de 

sobrecorrente, sendo dois de fase e um de neutro, havendo também um relé 

de religamento automático (RRA). 

DISJUNTOR

ALIMENTADOR

BARRAMENTO

50/51 50/51

50/51N

 

Figura A.8 – Diagrama de proteção trifilar de um alimentador. 

 

 

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO – RELÉ CDG 23 

 

 

O relé de proteção é um dispositivo destinado a detectar anormalidades no 

sistema elétrico, atuando diretamente sobre um equipamento ou um sistema, 

retirando de operação os equipamentos ou componentes envolvidos com a 

anormalidade, acionando circuitos de alarme quando necessário. Por outro 

lado, também pode ser o elemento que, satisfeitas certas condições de 

anormalidades, irá dar a permissão para a energização de um equipamento 

ou de um sistema [18]. Tem por finalidade: 

- medir grandezas atuantes; 

- comparar valores medidos com os valores ajustados; 

- atuar (ou não) em função dos resultados comparados; 

- acionar a operação de disjuntores ou relés auxiliares, e, 

- sinalizar sua atuação via indicador de operação visual e/ou sonoro. 
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O relé consiste basicamente de um elemento de operação (bobina) e um 

jogo de contatos. O elemento de operação recebe a informação de corrente 

e/ou tensão através dos transformadores de instrumentos (TP’s/TC’s), 

compara a grandeza medida com um ajuste pré-estabelecido e transforma o 

resultado num movimento dos contatos, se necessário. No caso de um 

equipamento em situação de defeito, os contatos do relé mudam de posição 

desencadeando o processo para isolação do elemento em curto, 

interrompendo o fluxo de corrente para aquele elemento. Normalmente o 

relé possui uma forma visual de indicar sua operação [18]. 

Para exemplificar este tipo de proteção eletromecânica, é apresentado o relé 

de disco de indução, cujo funcionamento foi esquematizado na fig. A.10 (a). 

 

      

                                            (a)                                                       (b) 

Figura A.9 – Relé de sobrecorrente CDG com disco de indução: (a) - Esquema de 

funcionamento; (b) – Detalhes. 

 

O disco da fig. A.9, ao girar leva consigo o eixo acoplado ao contato móvel, 

que obriga os dois contatos a se encontrarem, dando continuidade ao 

circuito onde está a bobina de abertura do disjuntor. 

Como se sabe, cada tipo de equipamento dentro do sistema de potência, 
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como linha de transmissão, transformador, barramento, circuitos 

alimentadores, etc, necessita de um determinado tipo de proteção, como 

direcional, diferencial, sobrecorrente, entre outras. A análise abordada neste 

trabalho se limita em um alimentador dentro de uma rede aérea primária de 

distribuição.  

Os relés dos AL’s necessitam de ajustes adequados para atuarem 

corretamente protegendo os equipamentos dentro de sua filosofia de 

operação e desligamento. Portanto, estes relés de proteção foram ajustados 

conforme tabela abaixo. 

 

 

Tabela A.5 – Dados de ajuste dos relés CDG dos AL’s 1 e 2 na ETD. 
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A.6 POSTES E ACESSÓRIOS 

 

 

Os postes podem ser classificados na rede convencional segundo duas 
categorias: altura e capacidade máxima de esforço horizontal, conforme 
segue: 

 

 

 

       

Figura A.10 – Estruturas básicas classe 15 kV. 

 

 

AFASTAMENTOS MÍNIMOS PADRÃO ABNT 

 

 

Os afastamentos mínimos indicados a seguir (tabelas e desenhos), devem 

ser obedecidos em todas as estruturas, podendo ser aumentados 

convenientemente, dependendo das condições de manutenção e operação 

da rede. 
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Tabela A.6 – Distâncias permitidas entre condutores de um mesmo circuito. 
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A.7 SECCIONADORAS DE VIS-À-VIS 

 

 

Através de chaves, do tipo faca (400/630A monopolares) ou seccionadora 

tripolar (600A), os troncos de um circuito primário podem ser subdivididos, 

delimitando-se conjuntos de consumidores a qual se denominam blocos de 

carga. 

Atuando-se nestas chaves de manobra, os blocos podem ser transferidos 

para alimentadores distintos, garantindo-se a continuidade do serviço no 

caso de desligamento de trecho do alimentador por ocorrência de defeitos 

ou para manutenção. Mesmo no caso em que a Subestação esteja 

desenergizada, podem-se minimizar as interrupções de fornecimento 

transferindo-se blocos de carga para circuitos de outra Subestação. Além 

disso, os pontos de seccionamento permitem o alívio de carga em circuitos 

sobrecarregados, mediante o remanejamento de blocos. 

Portanto, é interessante que se tenha um grande número de trechos 

manobráveis, o que aumenta a flexibilidade do sistema. 

Abaixo, encontram-se os dados técnicos das seccionadoras unipolares de 

vis-à-vis: 

• Tensão nominal (valor eficaz): 15 kV 

• Freqüência: 60 Hz 

• Corrente nominal (valor eficaz): 200 – 400 – 630 A* 

• Corrente nominal de curta duração durante um segundo (valor eficaz): 25 

kA 

• Valor de crista da corrente suportável: 62,5 kA 

• Tensão suportável nominal de impulso atmosférico (valor de crista): 

 o Aterra e entre pólos: 110 kV 

 o Através dos contatos abertos: 125 kV 
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• Tensão nominal a freqüência industrial, a seco e sob chuva por 1 minuto 
(Vef): 

 o Aterra e entre pólos: 34 kV 

 o Através dos contatos abertos: 38 kV 

 

* O valor da corrente nominal será definido no escopo do fornecimento 

 

 

CONDIÇÕES PARA SECCIONAMENTO 

 

 

É necessária a chave faca na saída da subestação, em cada circuito e 

locada antes de ser atendido o primeiro consumidor; 

Os vis-à-vis entre alimentadores devem conter ao menos dois pontos de 

seccionamento: o primeiro é localizado no inicio dos alimentadores e outro, 

mais adiante, para permitir a interligação entre alimentadores e Subestações 

distintas. 

Os blocos de carga formados pelo seccionamento devem, sempre que 

possível, ter uma demanda máxima que não ultrapasse 25% da capacidade 

(térmica) de transporte do alimentador. 

 

CHAVE FACA 

 

 

A Chave Faca é um dispositivo destinado a manobrar e seccionar circuito 

primário de distribuição. Não possui dispositivo para abertura em carga, 

portanto são operadas com interruptor de carga (LoadBuster – LB). A seguir, 

é apresentada a montagem de uma chave faca na posição vertical. 
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As chaves faca são instaladas em pontos estratégicos visando: 

• Seccionar a rede para minimizar os efeitos das interrupções programadas 

ou não programadas; 

• Estabelecer corte visível em equipamentos como religadores, 

seccionalizadores, chaves a óleo etc.; 

• Estabelecer "by pass" em equipamentos como reguladores de tensão, 

religadores, etc.  

 

 

Figura A.11 – Detalhes da montagem de chave faca na posição vertical. 
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A.8 BASTÃO DE MANOBRA LOADBUSTER 

 

 

Fabricado pela S&C Eletric do Brasil, o bastão de manobra Loadbuster é 

utilizado para abertura em carga de chaves seccionadoras, chaves fusíveis e 

fusíveis de potência. Ela permite manobrar equipamentos em até 34,5kV e 

600A nominais ou em até 900A máximos. O LB pode ser utilizado mesmo 

em tempo chuvoso, desde que o equipamento esteja completamente limpo. 

O equipamento a ser manobrado com o bastão LB necessita possuir um 

anel circular fixo, para que o equipamento possa ser encaixado 

adequadamente. 

O LB funciona por mola e prevê uma passagem de corrente entre o contato 

superior e o anel de puxamento do cartucho da chave fusível ou 

seccionadora. 

A haste ao ser puxada carrega a mola e abre a chave. Quando a mola 

estiver submetida a uma tensão pré-determinada (aproximadamente a meio 

caminho do tubo), ela se solta e puxa para cima o contato móvel e o engate, 

abrindo o circuito e estabelecendo um espaço que será a câmara de 

extinção do arco. O arco é extinto por gazes desionizantes, produzidos pelos 

materiais do engate e do alinhador. 

 

         

 

Foto A. 3 – Detalhes do bastão de manobra LoadBuster (LB). 
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Apêndice B 

 

 

Dados das Manobras de 

09/10/2007 

 

 

Como descrito no tópico 4.6 do capítulo 4, as últimas manobras de 

fechamento em anel nos AL’s 1 e 2 foram executadas na madrugada do dia 

09/10/2007 e tiveram uma seqüência de acordo com tabela B.1. 

Os dados extraídos dos instrumentos da ETD, bem como os colhidos na tela 

do SSC, podem ser consultados na tabela B.2. 

 

 

Tabela B.1 – Seqüência das manobras nas CH VIS – Manobras de 09/10/2007. 
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Tabela B.2 – Grandezas elétricas extraídas nos instrumentos da ETD, bem como na tela do 

SSC, de acordo com os passos da tabela 4.7. 
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(a) 

 

 

(b) 

Gráfico B.1 – Taxa Média da Distorção Harmônica Total (THD): (a) – AL1; (b) – AL2. 
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(a) 

 

 

(b) 

Gráfico B.2 – Distorções Harmônicas Totais da Tensão e Corrente nas 3 fases: (a) – AL1; 

(b) – AL2. 
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(a) 

 

 

(b) 

Gráfico B.3 – Desequilíbrio Trifásico da Tensão: (a) – AL1; (b) – AL2. 
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