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RESUMO 

Este trabalho mostra o impacto que a crise energética causa sobre o agente do setor elétrico, principalmente 
quando inserido entre regiões do sistema interligado nacional. 
 
O artigo menciona as providências tomadas para superar a crise energética ocorrida em 2006, no Sul do Brasil. 
Cabe ressaltar que diversos agentes do setor elétrico atuaram para superar as restrições elétricas; porém, devido 
à complexidade do assunto, o enfoque deste trabalho foi limitado ao sistema localizado no Paraná. 
 
Adicionalmente, há sinalizações de que os ganhos com a otimização energética são superiores aos custos da 
solução estrutural, para eliminar as restrições elétricas.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Crise Energética, Restrições Elétricas, Operação 

1.0 - INTRODUÇÃO 

O planejamento elétrico da operação de um sistema elétrico de transmissão normalmente é um trabalho 
complexo, principalmente em um sistema de grandes dimensões. Porém, as dificuldades e os desafios aumentam 
para o agente de transmissão inserido entre duas regiões com comportamentos energéticos distintos.  

Durante a ocorrência da crise energética na região Sul, em 2006, diversos equipamentos e instalações do sistema 
elétrico de transmissão entre as regiões sul e sudeste foram expostas a condições de carregamentos extremos.  

À medida que a crise energética na região Sul ia se agravando __ para evitar o racionamento de energia __ também 
era aumentado o nível de recebimento de energia pela região e, conseqüentemente, surgiam as restrições 
elétricas que, dentro dos limites técnicos e riscos aceitáveis, foram sendo gradualmente analisadas e eliminadas. 
Foi adotada contínua reavaliação das capacidades dos diversos equipamentos de transmissão restritivos, 
agilizada a instalação e reavaliação de vários sistemas especiais de proteção para evitar sobrecargas 
inadmissíveis em equipamentos de transmissão; procedeu-se à alteração da configuração operativa do sistema 
elétrico de transmissão para algumas áreas, onde necessário e possível, foram substituídos equipamentos de 
transmissão; negociou-se a transferência de carga para outro agente fora da região e, num caso extremo, até 
buscou-se o recebimento de energia através do serviço auxiliar da usina de Itaipu.  
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Além de todas essas providências, cabe ressaltar que, em algumas situações, ainda foram assumidos riscos 
controlados e aceitáveis de danos em equipamentos dos agentes e, também, riscos de perturbações regionais 
que poderiam levar a problemas no atendimento de consumidores e demais usuários do sistema de transmissão.  

As análises para identificar as restrições elétricas e alternativas necessárias para eliminá-las ou amenizá-las, bem 
como para implementar e operacionalizar todas as providências adotadas, exigiram a participação de vários 
profissionais das diversas áreas da Empresa, tais como estudos elétricos, centro de operação do sistema, 
engenharia de manutenção e operação, área de estudos de proteção e engenharia de construção, além da 
interação entre os diversos agentes do setor elétrico. Essas atividades extras provocaram alterações na rotina de 
trabalho dos profissionais envolvidos, afetando, alterando e comprometendo, de forma significativa, em alguns 
períodos, as atividades de planejamento da operação elétrica, da operação do sistema, da manutenção, da 
execução das obras de expansão e também influindo na assunção de custos não previstos nos orçamentos das 
áreas.  

Apesar de diversos agentes do setor elétrico estarem sendo envolvidos para aumentar os limites de intercâmbio, 
em maior ou menor grau de participação, as empresas que têm interligação direta com as regiões Sul e Sudeste 
têm os maiores ônus, uma vez que seus equipamentos são os que sofrem as maiores conseqüências elétricas.  
Atualmente, esses ônus extras estão recaindo principalmente sobre os agentes cujos equipamentos de 
transmissão sofrem as conseqüências elétricas, resultante das crises energéticas, apesar de todos os demais 
agentes estarem sendo beneficiados. 

Essas ações operacionais nem sempre são sentidas por alguns agentes, principalmente as distribuidoras, que 
seriam as maiores prejudicadas caso a capacidade de armazenamento dos reservatórios atingisse o limite de 
segurança operacional. Entretanto, os agentes de distribuição pagam elevados custos pelas gerações térmicas 
adicionais, que por sua vez são repassados aos seus consumidores. 

2.0 - CRISE ENERGÉTICA NA REGIÃO SUL, ARMAZENAMENTO NAS DEMAIS REGIÕES E AS 
RESTRIÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO 

 
Para uma melhor visualização dos desdobramentos provocados pela crise energética na região Sul serão 
apresentadas as situações dos volumes de armazenamento nos reservatórios do sistema interligado nacional, os 
níveis de recebimento pelo Sul praticado e as principais restrições elétricas encontradas. 

2.1   Situação dos Reservatório da Região Sul x Recebimento pelo Sul 
  
O longo período de seca ocorrido na região Sul, em 2006, associado à indisponibilidade de gás para as gerações 
térmicas, à indisponibilidade de importação de energia da Argentina, à crise energética no Uruguai e às restrições 
elétricas limitando o nível de recebimento pelo Sul contribuíram para que a região Sul passasse por uma situação 
energética crítica. 
 
O fato de a capacidade de geração das usinas hidráulicas da região sul do Brasil serem muito voláteis __ pois as 
principais usinas hidrelétricas instaladas naquela região possuem reservatórios com baixa capacidade de 
armazenamento __ também contribuiu para o rápido agravamento da situação energética na região. 
 
Diante dessa situação, medidas urgentes foram tomadas para evitar que os reservatórios da região Sul atingissem 
um nível de volume de armazenamento mínimo que impossibilitasse a manutenção da operação de um número 
mínimo de unidades geradoras sincronizadas e que garantisse a operação segura do sistema de transmissão da 
região Sul. 
 
A crise energética na região Sul foi superada pelo benefício proporcionado pela operação do sistema interligado 
nacional, através do suprimento de boa parcela das suas cargas, pelo recebimento de energia das outras regiões. 
O nível de recebimento pelo Sul praticado só foi possível com a superação das restrições elétricas, através das 
diversas medidas adotadas na operação.  
 
A figura 1 mostra a situação dos níveis de armazenamentos dos reservatórios das usinas hidrelétricas da região 
Sul. A figura 2 mostra os níveis de recebimentos pela região Sul que foram praticados. 
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   FIGURA 1 – Volume de armazenamento da região Sul      FIGURA 2 – Recebimento pelo Sul 

2.2 Carga Verificada na Região Sul 
 
A demanda de carga (MW) verificada na região Sul é mostrada na figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3 – Carga da região Sul 

2.3   Situação dos Reservatório nas Regiões Sudeste – Norte - Nordeste 
  
Pela análise dos níveis de armazenamento verificados nos reservatórios das usinas hidrelétricas do sistema 
interligado nacional, em 2006, podemos observar que ainda há espaço para melhorar a capacidade de 
intercâmbio entre as regiões desse sistema e para explorar a otimização da sua capacidade energética.  
 
A figura 4 mostra a situação dos reservatórios das regiões Sudeste, Norte e Nordeste do sistema interligado 
nacional, em 2006. 
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FIGURA 4 – Volume de armazenamento no Sudeste, Norte e Nordeste 

2.4   Restrições Elétricas Verificadas no Sistema de Transmissão no Estado do Paraná 
   
Nos últimos anos foram construídas obras importantes reforçando o sistema de transmissão que interligam as 
regiões Sul e Sudeste, porém os reforços ocorreram principalmente no sistema de 765 kV e 525 kV. Cabe 
ressaltar que, apesar deste sistema de transmissão ser o principal caminho para o intercâmbio energético, uma 
parcela significativa do fluxo de potência passa pelo sistema de transmissão com tensão igual ou inferior a 230 kV, 
que apresentaram diversos pontos de restrição elétrica, dificultando a exploração do intercâmbio energético entre 
os sistemas sul e sudeste.  
 
Apresentam-se a seguir as principais restrições elétricas verificadas no sistema de transmissão localizadas no 
estado do Paraná, que limitavam o recebimento pelo sul: 
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a. Indisponibilidade de um dos bancos de autotransformadores 765/525 kV – 1650 MVA da SE Ivaiporã;  

b. Limite de carregamento do banco de autotransformadores 525/230 kV – 600 MVA da SE Bateias; 

c. Limite de carregamento do banco de autotransformadores 525/230 kV – 600 MVA da SE Cascavel Oeste; 

d. Limite de carregamento da LT 230 kV Apucarana – Londrina; 

e. Limite de carregamento da LT 230 kV Cascavel – Cascavel Oeste;  

f. Limite de carregamento da LT 230 kV Cascavel – Salto Osório; 

g. Limite de carregamento da LT 230 kV Cascavel – Foz do Chopim; 

h. Limite de carregamento da LT 230 kV Foz do Chopim – Salto Osório; 

i. Limite de carregamento da LT 230 kV Chavantes - Figueira; 

j. Limite de carregamento da LT 230 kV Bateias – Campo Comprido, circuitos 1, 2 e 3; 

k. Limite de carregamento das LT 138 kV do noroeste do Paraná; 

 

3.0 - PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA SUPERAR AS RESTRIÇÕES ELÉTRICAS 
 
As restrições elétricas, que limitavam o recebimento de energia pela região sul, exigiam análises e a busca pelas 
melhores alternativas a serem adotadas. Esse processo ocorreu de forma contínua, pois quando uma restrição 
elétrica era superada, ao aumentar o nível de intercâmbio, surgia um novo desafio para superar a próxima 
restrição elétrica. 

Apresentam-se a seguir os principais procedimentos e providências tomadas para superar as restrições elétricas.   
 
3.1   Reavaliação dos Limites de Carregamentos dos Equipamentos de Transmissão 
 
Uma das medidas adotadas para superar as restrições elétricas foi reavaliar os limites de carregamentos dos 
equipamentos de transmissão restritivos. Cada situação era analisada individualmente. 
 
Estão apresentados, a seguir, os critérios e os procedimentos adotados pela Copel relativos à reavaliação dos 
limites da capacidade de carregamentos dos equipamentos de transmissão. 

3.1.1 Critérios Adotados para Definir os Limites de Carregamentos Admissíveis em Equipamentos de 
Transmissão 

 
Os critérios utilizados para determinar os níveis máximos de carregamentos admissíveis foram definidos 
respeitando-se algumas premissas básicas, entre as quais a norma NBR 5422/1985 e os critérios da Copel que 
levam em consideração a preservação da segurança humana contra terceiros, além da preservação da 
integridade dos equipamentos de transmissão. 
 
Devido ao agravamento da crise energética na região Sul, em algumas situações a Copel passou a assumir 
alguns riscos controlados de eventuais danos, redução da vida útil dos seus equipamentos e eventuais problemas 
regionais em seu sistema, visando contribuir no sentido de evitar um racionamento de energia. Essa posição foi 
adotada tendo em vista que as consequências de um eventual racionamentos de energia seriam piores para os 
consumidores e para os agentes do setor elétrico.  
 
Estão apresentadas, a seguir, as normas e os critérios adotados na determinação dos níveis de carregamentos 
máximos admitidos nos equipamentos de transmissão: 
 
a. A norma NBR 5422/1985, relativa a distâncias mínimas do condutor ao solo ou aos obstáculos em condições de 

emergência, estabelece que: 
- Deverá ser limitado para períodos de emergências de duração de até 4 dias e desde que o somatório de tais 
períodos não ultrapasse 5% do tempo anual de operação de linha.  

 
b. Critérios em vigor na Copel:  
 

- Os limites de carregamento de linhas de transmissão para condição normal e de emergência foram calculados 
com base na temperatura máxima admissível nos cabos, em função das condições reais da linhas, obtidas de 
levantamento de campo. 
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- Os limites de carregamento para transformadores foram calculados levando em consideração as características 
dos transformadores existentes na Companhia, os equipamentos auxiliares dos transformadores, a curva de 
carga do sistema Copel e as condições ambientais do Estado do Paraná. 

3.1.2 Monitoramento e Avaliação em Tempo Real das Condições dos Equipamentos Submetidos a 
Carregamentos Extremos. 

 
3.2    Implantação de Sistemas Especiais de Proteção 
 
Visando superar as restrições elétricas e viabilizar o aumento do nível de recebimento de energia pela região Sul,  
foram implantados diversos sistemas especiais de proteção.  

3.2.1 Critérios e Premissas Adotados para a Concepção e Implantação de Sistemas Especiais de Proteção 
 
As seguintes premissas foram adotadas na concepção e instalação de sistemas especiais de proteção: 
 
a. Deverá atender situações em que há necessidade de atuação rápida e confiável para preservar a integridade 
dos equipamentos de transmissão e a segurança humana contra terceiros. 
 
b. O seu funcionamento não deverá depender da atuação humana. 
 
c. Possuir uma filosofia e lógica de funcionamento simples. 
 
d. Ser um sistema fácil de ser implantado e de baixo custo.   
 
e. Possuir ajuste flexível, fácil de ser implementado e de manutenção simples. 

3.2.2  Sistemas Especiais de Proteção Instalados pela Copel 
 
Os sistemas especiais de proteção foram concebidos para superar as restrições elétricas e viabilizar, assim, o 
aumento de recebimento de energia pela região Sul através de alterações na configuração do sistema elétrico de 
transmissão.  
 
Foram instalados pela Copel os seguintes sistemas especiais de proteção: 
 
a. Subestação Bateias: 

Lógica para abrir a LT 525 kV Areia – Bateias ou Ibiuna – Bateias, circuitos 1 e 2, quando da abertura da LT 
525 kV Bateias – Curitiba e sobrecarga na LT 230 kV Bateias – Campo Comprido, circuitos 1, 2 e 3. 
 
Lógica para abrir a LT 230 kV Bateias – Campo Comprido, circuito 3, quando da abertura da LT 230 kV 
Bateias – Campo Comprido, circuitos 1 e 2 e sobrecarga na LT 230 kV Bateias – Campo Comprido, circuito 3. 

 
b. Subestação Campo Comprido: 

Lógica para abrir a LT 230 kV Campo Comprido – Umbará, circuitos 1 e 2, quando da abertura da LT 525 kV  
Bateias – Curitiba e sobrecarga na LT 230 kV Bateias – Campo Comprido, circuitos 1, 2 e 3. 

 
c. Subestação Cidade Industrial de Curitiba: 

Lógica para abrir a LT 230 kV Cidade Industrial de Curitiba – Gralha Azul, quando da abertura da LT 525 kV 
Bateias – Curitiba e abertura da LT 230 kV Campo Comprido – Umbará, circuitos 1 e 2, pela atuação do 
sistema especial de proteção de Campo Comprido. 

 
d. Subestação Apucarana: 

Lógica para abrir a LT 230 kV Apucarana – Figueira para eliminar sobrecarga na LT 230 kV Apucarana - 
Londrina. 

 
e. Subestação Cascavel Oeste: 

Lógica para abrir o circuito remanescente, quando da abertura de um dos circuitos da LT 230 kV Cascavel – 
Cascavel Oeste. 

 
3.3  Alterações na Configuração do Sistema Elétrico de Transmissão 
 
Para superar restrições elétricas e elevar o nível de recebimento pelo Sul, foram adotadas as seguinte alterações 
de configurações na fronteira entre os sistemas de transmissão das regiões Sul e Sudeste: 
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a.   Radialização de duas unidades geradoras da UHE Rosana, conectadas no sistema de 138 kV, para a região 
Sul. 

b.  Radialização de duas unidades geradoras da UHE Chavantes, conectadas no sistema de 230 kV, para a 
região Sul. 

c.  Transferência de cargas das subestações Andirá e Santo Antonio da Platina, pertencentes à Copel  e 
atendidas pelo sistema de 138 kV, para o sistema da CTEEP. 

4.0 - IMPACTO DA CRISE ENERGÉTICA SOBRE AS ÁREAS ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E FINANCEIRA 
 
A crise energética associada à busca emergencial para superar as restrições elétricas impôs interferências 
significativas na rotina de trabalho da Empresa, sob os pontos de vista administrativo, técnico e financeiro.  
 
No resumo a seguir cita-se como as atividades emergenciais e não previstas tem afetado a Empresa. 
 
4.1  Impacto administrativo 
 
Um dos grandes impactos na questão administrativa é a habilidade necessária para gerenciar o estresse que a 
situação provoca sobre os profissionais envolvidos nas atividades emergenciais, pois são pressionados e 
cobrados, tanto para solucionar as atividades emergenciais, quanto para solucionar as suas atividades normais de 
trabalho.  
 
Outro fator estressante é a pressão, em algumas situações, para tomar decisões que se sobrepõem os aspectos  
estritamente técnicos.  
 
4.2  Impacto nas atividades técnicas 
 
Um grande impacto é o comprometimento na conclusão de obras programadas, pelos seguintes motivos: 
 
a. Ao alterar as prioridades das atividades dos profissionais envolvidos na elaboração dos estudos elétricos, 

proteção, projetos elétricos, automação, comissionamento de obras, etc, principalmente das obras programadas 
e em execução, também são comprometidos os serviços que dependem das suas conclusões para dar 
continuidade nas demais etapas do trabalho.   

 
b. Para executar alguns serviços emergenciais, tais como a instalação de sistemas especiais de proteção e a troca 

de equipamentos de transmissão foram necessários utilizar diversos profissionais que estavam envolvidos com 
a construção e comissionamento de obras da Copel.   

 
Outro problema é que as atividades de rotina dos profissionais envolvidos nas atividades emergenciais __ as quais  
não são executadas durante quase todo o período da crise __ simplesmente permanecem acumuladas. 
 
A outra grande questão é não deixar enraizar a cultura de que a eliminação das restrições elétricas __ que limitam 
os intercâmbios energético entre as regiões ou restringem a otimização energética __ são problemas de natureza 
da operação e, portanto, atribuída a ela a solução para tais problemas. Essas restrições devem ser solucionadas 
preventivamente pelo planejamento da expansão do sistema elétrico de transmissão. 
 
4.3  Impacto nos custos financeiros da empresa 
 
Provavelmente o custo da energia ou da geração térmica adicional deve ser o preço mais caro que os agentes do 
setor elétrico pagam, quando o seu sistema elétrico de transmissão não permite otimizar a capacidade energética 
existente entre as regiões. 
 
Para a instalação de sistemas especiais de proteção e a troca de equipamentos de transmissão, de forma 
emergencial, foram necessários realocar as equipes de profissionais que estavam executando obras da Copel, 
inclusive de obra que já estava sendo penalizada pela ANEEL, por atraso na sua conclusão. Atrasos em algumas 
obras implicam em receita que a empresa deixa de receber ou deixa de cumprir compromissos assumidos com 
consumidores. 
 
Além dos custos acima, ainda existem os custos de mão-de-obra, das instalações e/ou substituições de 
equipamentos, entre outros, que resultam em valores elevados.    

5.0 - REFLEXÃO SOBRE O PROGRAMA DE EXPANSÃO DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, SUAS 
RESTRIÇÕES ELÉTRICAS E AS SOLUÇÕES OPERACIONAIS ADOTADAS 

 
Nessa etapa do trabalho são mostradas algumas constatações que merecem reflexão relativamente às atuais 
restrições elétricas existentes entre os sistemas Sul e Sudeste e que têm limitado os intercâmbios regionais.  
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5.1  Principais Obras Construídas no Estado do Paraná, entre os Anos de 2000 a 2006, Reforçando a 
Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste  

 
Nos últimos anos foram construídas importantes obras reforçando o sistema elétrico de transmissão que interligam 
as regiões Sul e Sudeste, proporcionando um grande ganho para o setor elétrico e conseqüentemente para a 
sociedade. Entretanto, durante a crise energética de 2006 na região Sul evidenciou-se a existência de diversas 
restrições elétricas no sistema de 230 kV, sinalizando o descompasso existente entre os reforços  ocorridos no 
sistema com tensão igual ou superior a 525 kV e o sistema com tensão igual ou inferior a 230 kV, conforme 
podemos observar a seguir: 
 
a. Obras executadas, no período de 2000 a 2006, no sistema elétrico de transmisssão com tensão igual ou 

superior a 525 kV: 
 
3º BTF 765/525 kV – 1650 MVA da SE Ivaiporã; 
2º BTF 525/230 kV – 600 MVA da SE Bateias; 
2º BTF 525/230 kV – 600 MVA da SE Cascavel Oeste;  
LT 500 kV Bateias – Ibiuna, Circuitos 1 e 2; 
LT 525 kV Cascavel Oeste - Ivaiporã; 
LT 525 kV Ivaiporã – Salto Santiago, Circuito 2; 
LT 525 kV Ivaiporã – Londrina, Circuito 2; 
LT 525 kV Assis – Londrina 
 
b. Obras executadas, no período de 2000 a 2006, no sistema elétrico de transmissão com tensão igual ou inferior 

a 230 kV:   
 
LT 230 kV Bateias – Jaguariaiva 
Seccionamento da LT 230 kV Assis – Maringá, em Londrina 
 
 
5.2 Reflexão em Relação ao Programa de Expansão das Obras de Transmissão  
 
Nas situações em que ocorrem as crises energéticas em uma região, normalmente surgem as restrições elétricas 
que, caso não existissem, poderiam evitar ou amenizar as crises. Assim, tais questões merecem reflexão e  
análise mais criteriosa:  
 
a. Na determinação do planejamento da expansão do sistema elétrico de transmissão, além da necessidade de 

avaliar e solucionar os problemas sob o ponto de vista elétrico, há necessidade de considerar nas análises os 
ganhos financeiros que essas obras podem proporcionar na otimização energética.  

 
b. Há necessidade de analisar se os custos das expansões para eliminar as restrições elétricas, os quais impõem 

limitações no intercâmbio energético, não são menores do que os ganhos proporcionados pelos benefícios 
energéticos, pelos custos adicionais de gerações térmicas, ou pior, o custo de um racionamento de energia.   

 
 
5.3  Custo de Geração Térmica Adicional x Custo de Linhas de Transmissão  
 
Em uma avaliação de forma simplificada, há fortes indicios de que os investimentos para eliminar as restrições 
elétricas, que limitam a otimização energética entre as regiões, são inferiores aos ganhos financeiros 
proporcionados pela otimização da capacidade energética do sistema interligado nacional. 
 
Apenas para dar um simples exemplo, encontra-se, a seguir, a comparação entre o custo da geração térmica 
adicional e o custo para a construção de linha de transmissão:  
 
a. Custo de geração térmica:  Considerando um valor de R$ 120/MWh 
 
b. Custo de linhas de transmissão: Considerando um valor de R$ 250 mil/km para linhas em 230 kV  
 
A geração térmica adicional de 400MWh, durante um mês, resulta num custo de R$ 34.560.000,00, o que equivale 
à construção de 138km de linhas em 230 kV. 
 
5.4  Reflexão em Relação à Instalação de Sistemas Especiais de Proteção para Aumentar o Intercâmbio entre 

Regiões  
 
Diversos sistemas especiais de proteção estão em operação para viabilizar os  elevados intercâmbios energéticos 
entre as regiões. Em alguns casos, tal situação é desconfortável para os profissionais envolvidos com a operação 
do sistema interligado nacional e merece uma reflexão pelos profissionais responsáveis pela operação e pelo 
planejamento da expansão do sistema de transmissão, pelos seguintes motivos:   
 
a. Alguns sistemas especiais de proteção eliminam as sobrecargas em equipamentos através da abertura de 

diversos equipamentos de transmissão, fragilizando, assim, o sistema elétrico de transmissão. O excesso de 
confiança nos sistemas especiais de proteção pode ser perigoso, pois em situações de grandes perturbações a 
sua atuação poderá contribuir para deteriorar ainda mais as condições de operação do sistema interligado 
nacional.   
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b. Uma eventual falha na atuação do sistema especial de proteção poderá provocar danos em equipamentos de 

transmissão e contribuir para agravar ainda mais a restrição elétrica e piorar a situação de uma eventual crise 
energética. Nessa situação, o agente que já está assumindo todo o ônus para instalar os sistemas especiais de 
proteção, beneficiando os demais agentes do sistema interligado nacional, ainda estará sujeito a ser penalizado 
pelas suas consequências.  

6.0 - CONCLUSÕES 

Este trabalho ilustra como os agentes do setor elétrico quando submetidos a crises, neste caso eletro-energético, 
podem superar grandes desafios e evitar conseqüências desastrosas para os próprios agentes e para a 
sociedade.  

Por outro lado, há a necessidade de uma reflexão sobre a responsabilidade e as exigências impostas aos agentes 
inseridos entre duas regiões com comportamentos energéticos distintos, principalmente sob o ponto de vista de 
riscos assumidos e possíveis conseqüências, variando desde danos em equipamentos, cortes de carga dos seus 
consumidores e outras penalidades, caso ocorra alguma conseqüência mais séria ao submeter seus 
equipamentos e instalações a carregamentos em níveis acima das suas capacidades normais.   

É possível que os custos para eliminar as restrições elétricas, numa primeira etapa, e os custos operacionais 
futuros, acima do normal, decorrentes de uma aceleração da perda de vida útil, devam ser analisados e 
remunerados de forma diferenciada para que essas transmissoras continuem a desempenhar seu papel dentro do 
sistema interligado nacional de forma segura e com remuneração condizente com as exigências impostas por 
situações energéticas adversas.   
 
Todo o estresse que os profissionais foram submetidos para contornar os problemas operacionais e para superar 
a crise eletroenergética poderiam ter sido evitado de forma preventiva. Ao levarmos em consideração todos os 
custos financeiros resultantes, do envolvimento de um grande número de profissionais, das análises das restrições 
elétricas e das soluções alternativas, da concepção à instalação dos sistemas especiais de proteção, da 
substituição dos equipamentos de transmissão, da avaliação à perda de vida útil dos equipamentos, da avaliação 
e os riscos envolvidos, da geração térmica adicional, etc, podem estar resultando em um custo superior à solução 
estrutural das restrições elétricas que poderiam ser executadas de forma preventiva e planejada. 
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