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RESUMO 
 
Desde sua criação, o ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico – vem concentrando esforços substanciais 
para analisar a confiabilidade do SIN no que concerne aos aspectos relacionados com a segurança operativa. 
 
As perturbações de março de 1999 e de janeiro de 2002 corroboram as preocupações deste Operador quanto ao 
tema, mas apresentam entre si algumas diferenças que demonstram os frutos do trabalho já executado. Isto 
porque o segundo blecaute teve sua propagação contida, graças às ações previamente tomadas no sentido de 
restringir ao mínimo as áreas afetadas por distúrbios sistêmicos. 
O esforço realizado tem sido no sentido de aumentar a capacidade do SIN em suportar contingências extremas, 
usualmente provocadas por defeitos múltiplos, por defeitos singelos com desligamentos múltiplos ou por 
sucessivos desligamentos de elementos da transmissão. 
Deve-se ter em mente que os novos cenários que contemplam a reformulação dos setores elétricos com a 
utilização cada vez maior dos recursos do sistema, com a operação próxima aos limites, tendem a impactar a 
segurança operativa. Isto é consenso internacional, conforme se tem observado em fóruns como IEEE e CIGRÉ. 
Ademais, a privatização e a desverticalização de empresas, a introdução de novos agentes contribuem para uma 
perda na capacidade de gerir a segurança. 
Conseqüentemente, o ONS está empenhado em preservar a integridade do SIN por meio da implementação de 
medidas automáticas simples, confiáveis e seguras que levem em conta todas as possíveis contingências 
extremas pré-selecionadas. Estas medidas automáticas devem ser executadas prioritariamente por ações de 
controle clássico e, se inevitável, por ações de proteção. 
Face ao trabalho desenvolvido seja de reforço da rede, seja através de um conjunto de ações, que estamos 
denominando de Plano de Defesa, que vem sendo gradativamente executado, ocorreram perturbações que não 
trouxeram quaisquer problemas para o SIN, não tendo sido sequer percebidos pelos consumidores. 
O artigo tem por objetivo analisar cada uma destas perturbações e explicar, com base nos trabalhos já realizados, 
porque estas perturbações de elevado grau de profundidade, foram contidas e não trouxeram quaisquer cortes de 
carga ou outras conseqüências para o SIN. O trabalho enfoca as condições operativas do SIN no instante pré-falta 
em cada uma das perturbações, com uma análise dos principais pontos de controle de carregamento, tensão e 
geração. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Blecaute, Segurança operativa, Perturbação, Plano de Defesa 

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
Os sistemas elétricos são planejados dentro de determinados critérios que buscam um ponto de equilíbrio entre 
segurança e custos. O Sistema Interligado Nacional - SIN, como a maioria dos sistemas elétricos, é planejado 
tendo por base o critério (n-1), que significa que o mesmo estará apto a suportar qualquer contingência simples 
em sua malha de transmissão. Alterar este critério para (n-2), que permitiria ao sistema suportar toda e qualquer 
contingência múltipla, significaria um aumento significativo em termos de tarifa. 
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É bom destacar que, qualquer que seja o critério adotado, sempre será possível ocorrer uma contingência múltipla 
mais severa que o critério de planejamento considerado em outras vezes. Em outras palavras, não existe sistema 
imune a blecautes. 
Se verificarmos o que vem ocorrendo recentemente pelo mundo, chegaremos facilmente a esta conclusão, haja 
vista os blecautes verificados, como por exemplo: Canadá e Estados Unidos – 14.08.2003, Suécia e Dinamarca – 
23.09.2003, Itália – 28.09.2003, Líbia – 08.11.2003, Jordânia – Nov / 2003, Irã – 31.03.2003 e Londres – 
28.08.2003. 
O artigo “Cascading Failures: Survival x  Prevention” publicado no “The Electricity Journal”, em novembro de 2003, 
comenta que se os blecautes são tão difíceis de prever e prevenir como as ondas gigantes e terremotos, devemos 
então estar preparados para sobreviver aos mesmos. Desta forma, deve-se trabalhar arduamente no sentido de 
reduzir a probabilidade de ocorrência dos mesmos e, na eventual ocorrência dos mesmos, minimizar as 
conseqüências. 
Neste sentido é que estão sendo desenvolvidos / implantados, nos sistemas elétricos de diversos países, Planos 
de Defesa no sentido de torná-los mais robustos e aptos a enfrentar contingências múltiplas, ditas também como 
extremas. No Brasil, o Plano que vem sendo implantado pelo ONS é baseado em 3 vertentes: 
 

- Ações no sentido de reduzir o impacto dos distúrbios; 
- Ações no sentido de restringir a abrangência dos eventuais blecautes; 
- Ações no sentido de acelerar o processo de recomposição. 

2.0 - PRINCIPAIS PERTURBAÇÕES VERIFICADAS: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 
 
2.1 – Blecaute de 18.04.1984 às 16h34min 
• Sumário: Desligamento do transformador T11 da SE Jaguara 500 / 345 kV às 16h35min, que estava no limite de 

sobrecarga em função da necessidade de uma otimização energética entre as usinas do Paraná, Grande e 
Paranaíba, aliado a um crescimento de carga inesperado na região de São Paulo (baixa luminosidade). O 
segundo transformador (T12) desta SE é desligado às 16h43min e a partir daí ocorre um desligamento quase 
simultâneo de 7 elementos do sistema de transmissão. Ocorreram oscilações de potência entre as usinas do rio 
Paranaíba e o restante do sistema interligado Sul / Sudeste, provocando desligamentos em cascata. Com a  
injeção de potência excessiva nas redes de 345 kV e 440 kV para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 
verificaram-se quedas de tensão nestas áreas, ocasionando perdas de carga da ordem de 5520 MW. O sistema 
de 750 kV foi aberto evitando a propagação das oscilações do Sudeste para o Sul. 

 
2.2 – Blecaute de 18.08.1985 às 18h40min 
• Sumário: a partir de um curto-circuito fase-terra no circuito 2 da LT Marimbondo – Araraquara 500 kV, 

provocado por queimada sob a linha, houve uma atuação incorreta da proteção do circuito 1 abrindo 
simultaneamente os dois circuitos. Em função do  arranjo do barramento da SE Marimbondo, as linhas para 
Campinas e Poços de Caldas foram também desligadas. O ECE da SE Marimbondo, que deveria retirar 
máquinas desta usina, não operou devido a um ajuste inadequado de um relé. Isto provocou a abertura do 
transformador de Água Vermelha por sobrecarga, provocando abertura automática de diversas linhas de 
transmissão e geradores, formando várias ilhas no sistema e propagando a perturbação para a região Sul. 

 
2.3 – Blecaute de 26.03.1996 às 00h18min 
• Sumário: a partir de uma manobra incorreta de chave seccionadora da Usina de Furnas, houve a atuação 

acidental, decorrente de falha humana, da proteção diferencial daquele barramento, provocando o seu 
desligamento total. O desligamento provocou a saída simultânea de 7 linhas de transmissão de 345 kV, que por 
sua vez ocasionou o desligamento de linhas que interligam as usinas do rio Grande e Paranaíba, incluindo o 
transformador de Água Vermelha. A saída destes elementos separou do sistema interligado toda a malha de 
suprimento aos estados de Minas Gerais, Goiás e Brasília. A carga interrompida foi de 5804 MW. 

 
2.4 – Blecaute de 11.03.1999 às 22h16min 
•  Sumário: A partir de um curto-circuito monofásico na SE Bauru, houve a atuação das proteções remotas de 

linhas de transmissão e abertura da interligação de barras devido ao arranjo desta SE. Foram desligados 6 
circuitos que partem desta SE, iniciando um processo oscilatório que culminou com os desligamentos em 
cascata de diversos elementos. Entre eles podemos citar: tronco de 750 kV, isolando Itaipu do sistema Sul e 
Sudeste; linhas de 440 kV, isolando as usinas de Três Irmãos, Jupiá, Porto Primavera, Capivara e Taquaruçu, 
com um total de 2300 MW; linhas de 500 kV da região Sul, atuando os ECE desta região; elo CC, devido a 
colapso de tensão na área São Paulo; linhas de 500 e 345 kV de suprimento aos estados do Rio de Janeiro de 
Espírito Santo, interligação Norte / Sul . Apesar da demora no restabelecimento em determinados locais (4:20h 
no Rio e Espírito Santo), devido à gravidade da perturbação e aos incidentes ocorridos durante o processo de 
recomposição, pode-se considerar como satisfatória a atuação das equipes responsáveis pelo processo. 
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2.5 – Blecaute de 21.01.2002 às 13h34min 
•  Sumário: às 13h43min, do dia 21 de janeiro de 2002, ocorreu o rompimento de um dos quatro condutores, da 

fase Azul, da LT 440 kV Ilha Solteira – Araraquara circuito 2, a cerca de 1 km do terminal de Ilha Solteira, 
estabelecendo um curto-circuito monofásico na mesma. A falta resultante, de caráter permanente, foi eliminada 
por atuação das proteções de distância Principal e Alternada, em primeira zona, no terminal de Ilha Solteira, em 
3,5 ciclos (58 ms), e atuação do esquema de teleproteção, por aceleração de zona, da proteção Principal, no 
terminal de Araraquara, em 7 ciclos (125 ms). 
Também ocorreu, na ocasião, o desligamento automático do terminal de Ilha Solteira, da LT 440 kV Ilha Solteira 
– Araraquara circuito 1. Este desligamento se deu pela atuação não seletiva da proteção Primária de distância, 
deste terminal, em primeira zona, cerca de 7,5 ciclos (135 ms) após o início do defeito no outro circuito. 
Decorrido o tempo morto de 500 ms, houve iniciação do esquema de religamento automático da LT 440 kV Ilha 
Solteira – Araraquara circuito 2, sem sucesso, com o terminal líder de Ilha Solteira energizando a mesma ainda 
sob defeito, ocorrendo nova atuação das mesmas proteções Principal e Alternada, deste terminal, desligando 
definitivamente a linha. Em seqüência a estes desligamentos, iniciou-se um processo oscilatório no SIN, que 
resultou no colapso do mesmo. 

 
2.6 – Conseqüências das Perturbações 
O quadro a seguir sumariza estas perturbações quanto às conseqüências das mesmas: 
 

Perturbação 
(Data) Causa Estados 

Afetados 
MW 

Interrompido 
Tempo Total 

Recomposição 
(Min) 

Severidade 
(Sistema 
minuto) 

18.04.84 Perda dupla de circuito 500 kV 6 15762 160 97 

18.08.85 Atuação acidental do esquema de 
isolação forçada do elo CC, em Ibiúna 10 7793 74 22 

26.03.96 Diferencial da barra – UHE Furnas 9 5746 100 16 

11.03.99 Perda de trecho barra na SE Bauru, com 
o desligamento de 6 circuitos de 440 kV 11 24900 260 117 

21.02.02 Perda dupla circuito 440 kV 11 23766 254 106 
 

3.0 - RECENTES PERTURBAÇÕES VERIFICADAS, SEM CONSEQUÊNCIAS PARA O SIN 
 
3.1 - Perturbação do dia 06.07.2003 às 23h53min envolvendo a SE Itaberá 
 
a) Situação do sistema antes da perturbação:  
No momento anterior à ocorrência, o SIN se encontrava nas seguintes condições de operação: 
 
- Potência elo CC = 4471 MW - Fluxo SE – NE (S.Mesa – Rio das Éguas) = 655 MW
- Recebimento pelo Sudeste = 3418 MW - LT 500 kV Ibiúna – Bateias C1 – desligado 
- Recebimento pelo Sul = 1961 MW - Itaipu 60 Hz = 5490 MW ( 9 unidades) 
- Fluxo Miracema – Colinas – 696 MW  

 
b) Descrição sucinta da perturbação 
A perturbação teve início às 23h59min, do dia 06.07.2003, com a incidência de um curto-circuito monofásico, 
provocado por descarga atmosférica evolutivo para bifásico-terra na LT 750 kV Itaberá – Ivaiporã C1, próximo ao 
terminal da SE Itaberá,  sendo o mesmo corretamente eliminado em 50 ms, com a abertura automática da linha, 
por atuação de suas proteções Principal e Alternada, em ambos os terminais. 
No período de eliminação deste curto-circuito pelo terminal de Ivaiporã, houve também a atuação da proteção de 
sobrecorrente instantânea (função “stub bus”), do “bay” do Reator RT01, 330 Mvar, “shunt” ao barramento da SE 
Itaberá, desligando o mesmo. 
Cerca de 5 ms após esta eliminação, ocorreu um novo curto-circuito, desta vez monofásico, ainda em decorrência 
da série de descargas atmosféricas que ocorriam na região de Itaberá, envolvendo a fase Vermelha (fase A) e a 
terra da LT 750 kV Itaberá – Ivaiporã C2, o qual, da mesma forma que o anterior, foi rapidamente eliminado, em 
60 ms, com a abertura automática da LT por atuação das proteções Principal e Alternada, detectoras de faltas 
desbalanceadas em sub e sobrealcance, associadas aos esquemas de teleproteção em ambos os terminais. 
Ainda durante o período transcorrido para a eliminação do defeito no C2, acima citado, ocorreu um terceiro curto-
circuito na região da SE Itaberá, novamente monofásico, envolvendo a fase Branca (fase B), com provável 
localização no barramento 12B – 750 kV, tendo em vista ter ocorrido a atuação do relé de bloqueio associado à 
proteção diferencial da citada barra, na SE Itaberá, abrindo assim todos os disjuntores associados à mesma. 
Após a abertura dos disjuntores associados à barra 12B, notou-se ainda nos oscilogramas analisados a existência 
de corrente residual na LT 750 kV Itaberá – Ivaiporã C3, levando a atuar a proteção de sobrecorrente residual, 
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unidade instantânea, do Reator “shunt” desta linha, no terminal de Itaberá, a qual comandou o desligamento da 
mesma localmente e enviou sinal de transferência de disparo para abertura do terminal de Ivaiporã. 
Assim, com o desligamento automático desta LT, caracterizou-se a perda do terceiro e último circuito entre Itaberá 
e Ivaiporã, configurando a abertura do tronco de 750 kV e de todos os disjuntores da SE Itaberá, a qual ficou 
apenas com tensão de retorno proveniente da SE Tijuco Preto, pelos 3 circuitos existentes em 750 kV. 
 
c) Conseqüências para o SIN: 
Apesar da severidade da perturbação, que culminou com a abertura do tronco de 750 kV entre Ivaiporã e T.Preto, 
com a abertura do tronco de 750 kV, houve, como previsto, a correta atuação da lógica 8 dos ECE deste tronco, 
comandando o desligamento das UG’s 10, 14, 15, 17 e 18, da UHE Itaipu – 60 Hz, rejeitando um total de 2940 
MW de geração para o SIN. 
Os curtos-circuitos ocorridos no tronco de 750 kV provocaram falha de comutação no elo de corrente contínua, 
provocando redução transitória da potência transmitida pelo elo, sem maiores conseqüências. 
Com a atuação do esquema do corte de geração em Itaipu 60 Hz, os sistemas Sul e Sudeste permaneceram 
interligados pelo Norte do Paraná, em 230 kV e pela LT 500 kV Ibiúna – Bateias C2, único dos dois circuitos 
existentes em operação, o qual inicialmente apresentava um fluxo de 247 MW de Sudeste para Sul e, quando da 
abertura do tronco de 750 kV, teve este fluxo invertido e elevado para 867 MW. O circuito 1 encontrava-se 
desligado desde às 22h16min, por conveniência operativa. 
Houve variação transitória do fluxo na Interligação Norte-Sudeste / Centro Oeste, que passou de 542 MW para 97 
MW (sempre no sentido SE/CO para N). A freqüência do SIN variou de 60,00 Hz para 59,19 Hz, sem 
conseqüências adicionais para o mesmo. 
 
3.2 - Análise da Perturbação do dia 16.09.2003 às 03h13min, envolvendo o tronco de 750 kV 
 
a) Situação do Sistema antes da perturbação : 
No momento antes da ocorrência, o SIN se encontrava nas seguintes condições de operação: 
 

- Fluxo para o Sudeste (FSE) = 3457 MW. 
- Recebimento pelo Sudeste = 3418 MW 
- Fluxo LT 500 kV Bateias – Ibiúna = 247 MW 
- Recebimento pelo Sul = 1890 MW 
- Potência no elo cc = 4471 MW (medido em Ibiúna) 
- Tensão no barramento 500 kV – UHE Itaipu = 502 kV 
- Tensão em Ivaiporã (medida nos capacitores série das LT Ivaiporã – F.Iguaçu) = 786,4 kV (102,8%) 
- Tensão em Ivaiporã (medida nos capacitores série das LT Ivaiporã – Itaberá) = 745,8 kV (97,5%) 
- Fluxo LT Miracema – Colinas = 696 MW, medido em Miracema 
- Fluxo LT S.Mesa – Rio das Éguas = 655 MW, medido em S.Mesa 
- Geração Itaipu 60 Hz = 5400 MW 
- Carga: Sistema Sul = 5212 MW, Sistema Sudeste / Centro Oeste + Enersul = 21319 MW. 

 
b) Descrição sucinta da ocorrência: 
A perturbação teve início com uma falha monofásica na LT 750 kV Itaberá – Ivaiporã C2, envolvendo a fase A e a 
terra, provocada por descarga atmosférica, eliminada por atuação das proteções Principais e Alternadas, 
associadas aos esquemas de teleproteção da linha, em ambos os terminais. 
Houve atuação do esquema de religamento automático, com a linha sendo energizada pelo terminal “Líder” de 
Itaberá, após transcorrido o tempo morto do esquema de religamento para falhas monofásicas. Não houve 
sucesso no religamento e a linha desligou novamente por atuação das mesmas proteções neste terminal. 
Cerca de 5 ms após a abertura do terminal de Itaberá da LT 750 kV Itaberá – Ivaiporã C2, ocorreu um novo curto-
circuito monofásico, também provocado por descarga atmosférica, envolvendo a fase C, evoluindo para bifásico-
terra (A/C-terra), na LT 750 kV Itaberá – Ivaiporã C1, eliminado por atuação das proteções Principais e Alternadas, 
em ambos os terminais. Não houve atuação do esquema de religamento automático, pois a falha evoluiu para 
bifásica-terra, e não há previsão para religamento para falhas entre fases no sistema de transmissão de 750 kV. 
Simultaneamente à falha ocorrida na LT 750 kV Itaberá – Ivaiporã C1, ocorreu o desligamento automático da LT 
750 kV Itaberá – Tijuco Preto C1, por atuações incorretas das proteções / teleproteções Principais e Alternadas 
em ambos os terminais. 
Cerca de 31 ms após a tentativa de religamento automático, sem sucesso, da LT 750 kV Itaberá – Ivaiporã C2, 
ocorreu o desligamento automático da LT 750 kV Itaberá – Tijuco Preto C2, no terminal de Itaberá  por recepção 
de sinal de transferência de disparo do terminal de Tijuco Preto, em função da atuação incorreta da unidade de trip 
direto, (I0 – KI1)T, detectora de faltas desbalanceadas da proteção Principal. 
Durante esta perturbação ocorreu o desligamento das unidades geradoras UG 10 e UG 18 da UHE Itaipu – 60 Hz, 
por atuação da Lógica 15 dos ECE do tronco de 750 kV, após ser caracterizada a perda dupla das LTs 750 kV 
Itaberá – Ivaiporã C1 e C2. 
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Ocorreu também o desligamento automático da LT 500 kV Campinas – Cachoeira Paulista, por atuação incorreta 
da 1ª zona da unidade de medida de distância para falhas entre fases da proteção Principal no terminal de 
Campinas e por recepção de sinal de transferência de disparo no terminal de Cachoeira Paulista. 
 
c) Conseqüências para o SIN: 
Apesar da severidade da perturbação, que culminou com a perda simultânea dos 6 circuitos de 750 kV ligados à 
SE Itaberá, a partir de uma seqüência de curtos-circuitos, o SIN manteve a sua integridade. Os Sistemas Sul e 
Sudeste permaneceram interligados. Não houve qualquer problema com as demais interligações regionais e com 
isto a variação de freqüência foi mínima, atingindo 59,19Hz. 
-  Não houve interrupção de carga no SIN. 
-  As oscilações eletromecânicas verificadas foram rapidamente amortecidas. 
-  A atuação da lógica 15 dos esquemas de controle associados ao tronco de 750 kV desligaram 2 unidades 

geradoras em Itaipu 60 Hz (perda dupla de circuitos entre Itaberá e Ivaiporã). Isto possibilitou controlar o fluxo 
Sul / Sudeste pelos circuitos remanescentes desta interligação e evitar a sua abertura. 

 
3.3 - Perturbação do dia 09.12.2003 às 17h39min envolvendo a SE Bauru 440 kV 
 
a) Situação do Sistema antes da perturbação: 
No momento anterior à perturbação, o SIN operava nas seguintes condições de operação: 
 
- Os 10 circuitos de 440 kV, conectados à SE Bauru estavam operando com carregamento da ordem de 600 MVA. 
- A geração da área de operação do COS-SP era da ordem de 8000 MW e a carga da área São Paulo era de 
14549 MW. O despacho de Itaipu 60 Hz era de 6057 MW.  
 
b) Descrição sucinta da ocorrência: 
A perturbação teve início na SE Bauru, durante a realização de manobras de normalização da mesma, após a 
realização de serviços de manutenção programada no reator RE-6 ( 180 MVAr ) e trecho da barra I de 440 kV. 
É importante mencionar que para a realização destes serviços foram abertos os disjuntores 24-1 e 24-6 de 440 kV 
e a seccionadora 266. Foi também aberto um “jumper” na fase vermelha, de ligação entre as seccionadoras 266 e 
26,8 e colocado um aterramento móvel na fase vermelha. 
A FIGURA 1 traduz a configuração da SE Bauru 440 kV momentos antes da perturbação. 
Durante a manobra de normalização, não houve a abertura da seccionadora 268, condição necessária para 
manutenção do aterramento móvel no “jumper” aberto da fase vermelha, face à previsão de continuidade dos 
serviços no dia seguinte. 
Ao comandar o fechamento do disjuntor 24-6 ocorreu um curto-circuito envolvendo a fase vermelha e a terra. 
Como a proteção adaptativa de barras de 440 kV estava bloqueada, em função de alarme de falha de 
comunicação da fibra ótica de um “bay”, a falta foi eliminada através dos seguintes desligamentos automáticos: LT 
440 kV Bauru – Cabreúva C2, LT 440 kV Assis – Bauru, LT 440 kV Araraquara – Bauru, LT 440 kV Bauru , – Jupiá 
C1 e C2, LT 440 kV Bauru – I.Solteira C2, LT 440 kV Bauru – Embu C2, LT 440 kV Bauru – I.Solteira C1, LT 440 
kV Bauru – Cabreúva C1, Transformador TR1 – 440 / 138 kV, Transformador TR2 – 440 / 138 kV e LT 440 kV 
Bauru – Embu Guaçu C1. 
 
À exceção da LT 440 kV Bauru – Embuguaçu C1,  todas as demais LT de 440 kV foram abertas pelas respectivas 
proteções da distância, temporizadas em segunda zona. 
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c) Conseqüências para o SIN: 
Embora a perturbação tenha provocado o desligamento de 10 circuitos de 440 kV ligados à SE Bauru, não foram 
verificadas conseqüências para o SIN. As oscilações eletromecânicas verificadas foram bem amortecidas. Houve 
atuação correta do SEP implantado na SE Assis 440 kV, que controla o fluxo na transformação 440 / 230 kV, 
evitando o seu desligamento pela proteção de sobrecarga. Este SEP atua no sentido de cortar geração nas usinas 
de Paranapanema ligados à rede de 440 kV.  
  
3.4 - Análise da Perturbação do dia 26.09.2004 às 05h38min envolvendo a SE Jaguara 
 
a) Situação do Sistema antes da perturbação: 
No momento anterior a perturbação, o Sistema Interligado Nacional, na região afetada, apresentava as seguintes 
condições de operação: 
 

- UHE – SE Jaguará – Fluxos ATR – 11, 12 E 13 – 500 / 345 kV – (356 + j56) MVA 
- Fluxo LT:    - LT 500 kV  S.Simão – Jaguará – 614 MW, LT 500 kV  Jaguará – B.Despacho 3 – C1 e C2 – 

2 x 615 MW, LT 500 kV  N.Ponte – Jaguará – 245 kV, LT 345 kV  Furnas – Pimenta – 532 MW 
- Geração:  - S.Simão – 965 MW, Emborcação – 176 MW, Jaguara – 237 MW e Itumbiara – 230 MW 

 
b) Descrição sucinta da ocorrência: 
A perturbação teve início às 05h38min, do dia 26.09.2004, com o desligamento automático da LT 345 kV Jaguara 
– Volta Grande, devido à ocorrência de uma falha interna, envolvendo a fase Vermelha e a terra, por causa não 
identificada, tendo sido eliminada pela atuação correta das proteções de distância, em 1ª zona, no terminal de 
Volta Grande, em 163 ms, e de sobrecorrente direcional residual, no terminal de Jaguará, em 174 ms. 
Após 765 ms, houve tentativa de religamento automático da LT sem sucesso, através do terminal de Jaguara, com 
nova atuação correta da proteção de distância, em 1ª zona, em 131 ms, devido ao ressurgimento do defeito 
quando da energização da linha. 
Após 4329 ms houve a abertura do terminal de Luis Carlos Barreto da LT 345 kV Jaguara – Luis Carlos Barreto, 
por atuação correta da proteção de sobrecorrente direcional residual, provocada por desbalanço de corrente em 
função de anormalidade na chave seccionadora 5P2 – 345 kV na SE Jaguara. Esse terminal (Lider) permaneceu 
aberto, devido à presença de tensão proveniente da SE Jaguara, impedindo a atuação do esquema de 
religamento automático. 
Cerca de 4266 ms depois do evento anterior, estabeleceu-se um curto-circuito bifásico envolvendo a barra nº 2 de 
345 kV e a chave seccionadora 5P2 da SE Jaguara, com recusa de atuação da proteção diferencial dessa barra, 
tendo a falha sido eliminada por atuações corretas das proteções de retaguarda remotas dos seguintes 
componentes: 
 

- LT 345 kV Jaguara – Pimenta C1 e C2. 

 
FIGURA 1 – Configuração da SE Bauru antes da ocorrência 
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- UG 1 e 2 da UHE Jaguará. 
- Transformador elevador T3, 13,8 – 345kV, associado às UG 3 e 4, da UHE Jaguara. 
- Autotransformador 500 / 345 – 13,8 kV T11, na SE Jaguara. 
- Autotransformador 500 / 345 – 13,8 kV T12, na SE Jaguara. 
- LT 138 kV Jaguara – Mascarenhas de Moraes, em M.Moraes. 

 
Adicionalmente, ocorreram os desligamentos remotos da LT 500 kV Jaguara – São Simão por atuação da 
proteção de sobrecorrente direcional, unidade de seqüência negativa, em tempo de 2ª zona, da LT Bom Despacho 
3 – Jaguará C1 e C2, por atuação da proteção de distância, em 3ª zona, e da LT Jaguara – Nova Ponte por 
recepção de TDD. 
Cerca de 3500 ms depois, houve a atuação correta do ECE da SE Pimenta, resultando na abertura do disjuntor de 
Interligação de Barra de 345 kV, para eliminar sobrecarga na LT 345 kV Furnas – Pimenta. 
Durante o evento, ocorreu o desligamento automático da LT 345 kV Barbacena 2 – Lafaiete, por atuação incorreta 
da proteção Secundária de distância, em 2º  zona, no terminal da SE Lafaiete, devido a queima de fusível do TP 
da faze Azul (fase B da CEMIG) dessa proteção, com envio de TDD para o terminal de Barbacena 2. 
Às 05h46min ocorreu ainda o desligamento automático da LT 230 kV Mascarenhas – Governador Valadares 2, por 
atuação da proteção de sobrecorrente direcional de fase, no terminal de Mascarenhas. 
 
c) Conseqüências para o SIN: 
Apesar do desligamento de toda a SE Jaguará, o SIN manteve sua integridade, tendo as oscilações 
eletromecânicas verificadas sido rapidamente amortecidas. 

- Houve redução natural de carga da ordem de 560 MW, por variação de tensão. 
- Não houve interrupção de carga (desligamento forçado). 
- A freqüência do SIN variou instantaneamente de 60,00 para 60,07 Hz 
- Verificou-se a atuação correta do ECE da SE Pimenta 345 kV. 

4.0 - COMPARAÇÃO ENTRE AS RECENTES PERTURBAÇÕES E AS ANTERIORES 
• As perturbações verificadas recentemente apresentaram uma característica bem marcante em relação às 

verificadas no passado : o amortecimento das oscilações eletromecânicas. O Sistema Interligado Brasileiro 
nos últimos 2 anos melhorou sensivelmente a sua capacidade de amortecer as oscilações eletromecânicas 
decorrentes de uma perturbação. Isto pode ser explicado pelo reforço da rede de transmissão e 
principalmente pelo trabalho desenvolvido no sentido de otimizar os ajustes dos geradores das usinas com 
capacidade superior a 100 MW.  

• Não havendo separação dos sistemas (abertura das principais interligações regionais) reduz-se 
significativamente as conseqüências das perturbações. 

• As análises das perturbações anteriores recomendavam a implantação de Sistemas Especiais de Proteção 
(SEP), como meio de minimizá-los. As perturbações mais recentes não levaram a blecautes, entre outras 
razões, por atuação corretas de SEP previamente implantados. 

• Nova sistemática para estudos de desligamentos programados, visando minimização de riscos. 
• Apesar da severidade das recentes perturbações não foram verificados desligamentos de geradores. 

5.0 - EXEMPLOS DE TRABALHOS JÁ REALIZADOS / EM ANDAMENTO PARA AGREGAR MAIOR 
SEGURANÇA ELÉTRICA AO SIN. 
• Estabelecimento de requisitos mínimos para conexão à Rede Básica (Procedimentos de Rede). 

Aperfeiçoamento permanente no que se refere à proteção e controle das instalações em geral.  Para 
geradores hidrelétricos, termoelétricos e eólicos são definidos os requisitos de operação em regime de sub e 
sobrefrequência, participação em SEP, geração / absorção reativos, desempenho durante curto-circuito, 
requisitos para o sistema de excitação, requisitos de equipamento e desempenho para o sistema de excitação 
e para o regulador de tensão, requisitos de estrutura e desempenho para o Sinal Adicional  Estabilizante 
(PSS), requisitos associado à regulação primária e secundária da freqüência. 

• Otimização dos ajustes dos controladores (regulador de tensão, PSS, regulador de velocidade) dos geradores 
das principais usinas conectadas ao SIN. 

• Concepção e implantação de Sistemas Especiais de Proteção. 
• Concepção e implantação de Proteção para Perda de Sincronismo – PPS, nas interligações regionais. 
• Estabelecimento de um conjunto de ensaios para levantamento dos modelos reais dos controladores das 

novas usinas, a serem realizados durante o período de comissionamento dos geradores. 
• Implantação de esquemas de ilhamento de médias e pequenas usinas hidrelétricas, por subfrequência, com 

carga local. 
• Identificação de pontos de cruzamento de circuitos com proposta de soluções de engenharia. 
• Identificação das instalações estratégicas para o SIN. 
• Melhorias intrínsecas de instalações (arranjos de barramentos, proteção, troca de vãos). 
• Análise da necessidade de reforços no sistema de transmissão sob a ótica de seguranças elétrica. 
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• Análise e diagnóstico das proteções dos circuitos com tensão maior ou igual a 345 kV, identificando 
necessidades de modernização. 

• Concepção/implantação de uma rede de oscilografia de curta duração e de monitoramento de longa duração. 
• Definição de estratégias para operação do SIN, quando de indisponibilidade de grandes blocos de geração. 
• Análise de critérios para determinação de despachos defensivos para situações de conforto energético ou 

durante fragilidades no sistema de transmissão. 
• Revisão permanente do processo de recomposição  face a alterações topológicas da rede. 

6.0 - CONCLUSÕES 
• Cada blecaute tem nos ensinado algo novo sobre o desempenho dos sistemas. Todo evento tem propiciado 

um processo de aprendizado, que aponta as fragilidades e carências. Pode-se afirmar que não há 
possibilidade de garantir absoluta confiabilidade aos sistemas de potência. Grandes distúrbios vão continuar a 
acontecer no futuro, pois não há sistemas absolutamente confiáveis. 

• Não obstante, cabe aos responsáveis pela gestão do sistema tomar uma série de medidas cautelares visando 
a maior segurança possível. Estas medidas é que compõem os chamados Planos de Defesa ou Planos de 
Segurança que estão em fase de desenvolvimento / implantação em diversos países. Existe um trabalho da 
CIGRÉ, publicado este ano, que aborda de forma detalhada este assunto. 

• No Brasil o Plano de Defesa em fase de desenvolvimento já vem apresentando bons resultados em termos de 
Segurança Elétrica. Já foi possível controlar-se distúrbios severos, sem conseqüências para os consumidores. 
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