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condutores de energia das
Linhas de Transmissão de
Potência Natural Elevada 500kV.
Nesta imagem, o balancim
(arraia) guia seis cabos na
passagem através das roldanas.
Cada roldana é responsável
por um cabo condutor (saiba
mais na página 11)
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apresentação

O investimento contínuo em pesquisa, desenvolvimento e inovação é essencial para que
as empresas se mantenham competitivas e cresçam de modo contínuo e sustentável. Esta
é uma opinião unânime de todos os autores que estudam o assunto.
Apesar disso, no entanto, o investimento em P&D+I no Brasil ainda é muito tímido, uma
vez que a cultura da inovação não conseguiu ser absorvida, como se esperava, pelos diver
sos setores das empresas do país, a despeito dos diversos mecanismos oferecidos pelo go
verno e pela legislação, a fim de incentivar a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento.
Um estudo desenvolvido pelo Departamento de Economia da Universidade Federal do Pa
raná (UFPR), publicado na revista Economia Contemporânea, informa que, no período de
junho de 1996 a fevereiro de 2008, as exportações brasileiras de bens baseados em re
cursos naturais passaram de 40% para quase 50%, enquanto aquelas baseadas em tecno
logia passaram de 1,06% para 4,2%. É inegável que a participação da tecnologia nas
exportações – consequência do investimento em P&D+I – cresceu percentualmente de
forma significativa no período, mas não se pode ignorar o fato de o percentual em si ainda
ser extremamente baixo.
A partir de tais considerações, ressaltam-se a grande importância e a oportunidade do
lançamento desta Revista FURNAS de Pesquisa e Desenvolvimento. Ocorrendo este lança
mento logo, após a realização do PEDE FURNAS 2009 – 1º Seminário de Pesquisa e Desen
volvimento de FURNAS, almeja-se iniciar um processo de implantação e consolidação da
cultura de inovação na Empresa, divulgando os projetos realizados, as iniciativas toma
das, esclarecendo dúvidas e motivando os colaboradores de FURNAS em todas as áreas da
Empresa à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento.
Desse modo, FURNAS estará contribuindo com a sua presença em grande parte do terri
tório nacional e o consequente envolvimento de instituições de pesquisa de todo o país
em seus projetos de P&D, além de suas ações de responsabilidade social para o aumento
da cultura de inovação no Brasil, ajudando a mudar para melhor o quadro atual de peque
na participação da tecnologia nas exportações do país.
Mário Márcio R ogar
Diretor de Engenharia
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palavra do presidente

É com satisfação que apresento o primeiro número da Revista FURNAS de P&D, resultado
da dedicação dos especialistas que atuam na Assessoria de Suporte à Pesquisa e Desen
volvimento de nossa Empresa. Esta edição enfoca alguns projetos realizados em parceria
com centros de excelência em inovação e que foram apresentados no PEDE FURNAS 2009
– 1º Seminário de Pesquisa e Desenvolvimento de FURNAS.
Por falar em inovação, lembro que fazer algo como nunca tentado antes faz parte da his
tória e cultura de FURNAS. Foi assim na década de 50, quando o desafio era construir uma
das maiores hidrelétricas do mundo para suportar a demanda do parque industrial brasi
leiro. Mais tarde, na década de 70, coube a FURNAS buscar soluções inovadoras para im
plantar os circuitos de transmissão da energia produzida pela Usina de Itaipu.
Ao longo deste mais de meio século de existência, FURNAS tornou-se referência no setor
elétrico brasileiro e uma das que mais investe no desenvolvimento de novas tecnologias.
Desde que o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elé
trica (Aneel) foi criado, FURNAS aprovou, junto à instituição reguladora, cerca de 200
projetos, que totalizam investimentos de mais de R$ 120 milhões.
O crescente investimento em capacitação profissional, pesquisa e tecnologia é o supor
te de nossa excelência e a garantia do sucesso corporativo em todas as épocas, e também
no futuro. E este sucesso só se conquista, tenho convicção, com a dedicação, o esforço e
o profissionalismo de cada um que trabalha nesta Empresa.
Parabéns a todos.
Carlos Nadalutti Filho
Diretor-Presidente

R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •



o evento

O que rolou no PEDE FURNAS
de Pesquisa e Desenvolvimento
Palestras, mesas redondas, painéis e apresen
tações de projetos de diversas temáticas mo
vimentaram o Auditório de FURNAS Centrais
Elétricas S.A., no Rio de Janeiro, entre os dias
16 e 19 de março de 2009, durante o PEDE
FURNAS 2009 - 1º Seminário de Pesquisa e
Desenvolvimento de Furnas, realizado pela
Assessoria de Suporte a Pesquisa e Desenvol
vimento (APD.E) da empresa.
Durante os quatro dias do seminário, foi pos
sível ficar por dentro de tudo o que vem acon
tecendo no universo das pesquisas, desde
como montar e submeter um projeto à apro
vação da ANEEL, até como funciona a políti
ca de P&D no Sistema Elétrico. Tudo foi expli
cado para aqueles que pretendem entrar na
fila para o programa de pesquisa e desenvol
vimento com seus projetos e ideias, a fim de
aperfeiçoar cada vez mais o Sistema Elétrico
e gerar melhorias para a população.
Mas não parou por aí: palestras sobre concre
tos, metais pesados, correntes geomagnéti
cas, avaliação da qualidade ambiental dos
reservatórios, cuidados com os peixes, treina
mentos para técnicos e mais concretos para
lançamentos subaquáticos fizeram parte do
hall dos assuntos do primeiro dia, que contou
com a presença do Assistente da Diretoria de
Engenharia, Claudio Danusio de Almeida Sem
prine, representando o Diretor de Engenharia,
Mário Marcio Rogar; do Superintendente de
Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, Máxi
mo Luiz Pompermayer; e do Gerente do Depar
tameto de Gestão Tecnológica da Eletrobrás,
Luiz Claudio Silva Frade, durante a cerimônia
de abertura. Para a apresentação do evento
durante os quatro dias, David Pastore (apre
sentador da TVE) foi o convidado especial da
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Assessoria de Projetos e Ações para Melhoria
da Qualidade de Vida (APA.G) para ser o mes
tre de cerimônia do Seminário.
Ainda durante os quatro dias, os intervalos
estavam literalmente recheados de delícias
por conta do Bufett Crica Camargo, que, sem
dúvida, tomou conta de todas as atenções
durante o coffeebreak com seus quitutes. E
assim foram os quatro dias, repletos de proje
tos inéditos, originais e pioneiros, nos quais
FURNAS Centrais Elétricas S.A. esteve como
personagem principal.
A manhã do segundo dia foi marcada pelos
painéis que trataram assuntos como: Hidro
Clim: Desenvolvimento de tecnologia, proces
sos e metodologias de integração da gestão
dos recursos hídricos, potencial hidráulico e
clima – O caso das bacias dos Rios Tocantins e
Madeira; a aplicação das misturas betumino
sas como elemento impermeável em barragens
de terra e enrocamento; o desenvolvimento
de tecnologias para o monitoramento de plan
tas aquáticas; o estudo da influência do grau
de compactação do concreto, entre outros.
Um pouco antes do almoço, porém, o hall de
palestras contou com José Evangelista Araú
jo Neto, apresentando o tema: Otimização da
Gestão dos Ativos de Transmissão de FURNAS
Centrais Elétricas S.A.. Logo na primeira apre
sentação da tarde, o seminário teve a parti
cipação do representante do Instituto Na
cional da Propriedade Industrial (INPI), que
falou sobre o papel do INPI na articulação
do Sistema Nacional de Inovação, e foi com
quorum máximo que Araken Alves de Lima
(INPI) falou durante 30 minutos.
Na parte da tarde, a temperatura subiu com
palestras sobre a medição de temperatura à

2009 - I Seminário
o de FURNAS
distância, através de termografia infraverme
lha, reprodução de peixes e comportamento de
concretos. Falou-se, ainda, da reação ácaliagregado em rochas carbonáticas e da avalia
ção do aporte de nutrientes e metais tóxicos.
O dia foi fechado com chave de ouro por conta
da apresentação do projeto sobre a primei
ra Linha de Transmissão do Mundo de Potên
cia Natural Elevada, com a palestra de Mar
cos Izyck.
Mais diversidade marcou a manhã do terceiro
dia por conta dos painéis sobre: simulação em
laboratório de novos materiais para estudo de
células hidrostáticas, tecnologia óptica para
medição de temperatura, desempenho de con
cretos fazendo emprego de adições de mine
rais, além da apresentação do GESAR – um
centro de pesquisas de ambientes aquáticos
e de desenvolvimento de simuladores numéri
cos da dinâmica de corpos hídricos e estudo
de agregados contendo sulfetos com vistas à
durabilidade das estruturas de concreto.
Após o almoço, a vez foi da Mesa-Redonda,
para troca de experiências entre os gerentes
de P&D (Pesquisa & Desenvolvimento). Sob
coordenação de Renato Norbert, da Assesso
ria de Suporte a Pesquisa e Desenvolvimento
(APD.E), os debates ali estabelecidos trans
correram de maneira produtiva e dinâmica.
Estiveram presentes: Alba Valéria Brandão
Canellas (Departamento de Engenharia Elétri
ca - DEC.E), André Carlos Prates Cimbleris (Su
perintendência de Gestão Ambiental - GA.E),
Anne Neiry de Mendonça Lopes (Departamen
to de Apoio e Controle Técnico - DCT.C), Cássio
Botelho Pereira Soares (Departamento de En
genharia Ambiental - DEA.E), Nicole Pagan
Hasparyk Andrade (Departamento de Apoio e
Controle Técnico - DCT.C), Paulo Sérgio Forma

gio (Departamento de Engenharia Ambiental
- DEA.E) e Renato Cabral Guimarães (Departa
mento de Apoio e Controle Técnico - DCT.C).
Ainda na parte da tarde, temas como: siste
ma de previsão do tempo; balanço de carbo
no nos reservatórios de FURNAS, e o efeito
estufa; durabilidade de concretos; desenvol
vimento de protocolo de certificação sanitá
ria, biossegurança e manejo sanitário; contro
le de qualidade de solos, controle de bactérias
nos reservatórios evitando doenças como cân
cer, infestação de mexilhões dourados, den
tre outros, fecharam o ciclo da quarta-feira.
No último dia, foi a vez de outras pesquisas
envolvendo concretos e suas camadas; barra
gens e novas tecnologias para hidrelétricas,
além do estudo de mais misturas para solos e
pesquisas sobre a corrosão de armadura indu
zida por íons cloreto e carbonatação, e sobre
o impacto da estocagem na expectativa de
vida útil de bateria VRLA. Sistemas de comuni
cação sem fio também constavam na lista dos
projetos, assim como: a avaliação e o monito
ramento da qualidade da água através de bio
indicadores vertebrados e o projeto e cons
trução de um calorímetro para a verificação
do fator solar de vidros e janelas.
A exposição de tantos projetos de indiscutível
relevância, durante o seminário, deixa claro
que a pesquisa é uma ferramenta fundamen
tal para gerar novas tecnologias voltadas pa
ra o setor elétrico, além de buscar soluções
inteligentes e economicamente viáveis. Fo
mentando a pesquisa, FURNAS mantém seu
compromisso com o desenvolvimento e o cres
cimento econômico, sempre levando em con
ta sua responsabilidade social e a necessida
de de preservação do meio ambiente. • •

Da esquerda para a
direita, fotos variadas
dos melhores momentos
do evento que mobilizou
FURNAS em março
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C LIMA ESPA C IAL

Avaliação dos Efeitos das Correntes Elétricas
Geomagneticamente Induzidas (GIC) em
Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica
Alexandre Pinhel Soares
Superintendência de Engenharia de Manutenção
Departamento de Equipamentos Eletroeletrônicos
Divisão de Equipamentos Eletroeletrônicos e Telecomunicações
E-mail: pinhel@furnas.com.br

Primeira pesquisa latinoamericana sobre os efeitos do
Sol nas Linhas de Transmissão
de Energia Elétrica
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A valiação dos E fei t os das C orren t es E l é t ricas
Geoma g ne t icamen t e I nduzidas ( G I C ) em S is t emas
de Transmissão de E ner g ia E l é t rica

••

Através de convênio firmado entre FURNAS e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Departamento de
Equipamentos Eletroeletrônicos gerou estudo sobre o fenômeno
conhecido como Corrente Geomagneticamente Induzida
(GIC - Geomagnetically Induced Current).
Essas correntes surgem na superfície devido
a variações do campo magnético da Terra, ten
do como causa colisões com plasma ejetado
pelo Sol. Todos os sistemas tecnológicos de
grande alcance geográfico e que empregam
materiais de baixa resistência elétrica, em con
tato com o solo, estão sujeitos aos seus efei
tos. Isso inclui cabos submarinos de comunica
ção, dutos metálicos para óleo e gás, ferrovias
e as linhas de transmissão de energia elétri
ca, objeto de interesse da pesquisa.
Na América Latina, esta é a primeira vez que
resultados concretos foram obtidos. As GICs
foram medidas nas linhas de transmissão
Itumbiara-São Simão e Pimenta-Barreiro,
de FURNAS Centrais Elétricas S.A., localizadas
nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
Baseado nos efeitos estudados nos países de
alta latitude no Hemisfério Norte (Canadá,
Finlândia, Rússia), a pesquisa realizada no

Bons Frutos
A parceria Furnas/INPE ainda vai render
mais frutos. Risto Pirjola e David Bote
ler virão ao Brasil em agosto e outubro,
respectivamente. O Dr. Pirjola dará uma
palestra no Congresso Internacional da
Sociedade Brasileira de Geofísica, em
Salvador, e o Dr. Boteler participará de
um workshop no INPE, com participação de Furnas. O famoso finlandês tam
bém deverá vir ao Rio de Janeiro para
um encontro técnico com empresas do
Setor Elétrico.

O gerente Alexandre
Pinhel destaca a
importância do estudo
do Clima Espacial
no Hemisfério Sul

A valiação dos E fei t os das C orren t es E l é t ricas
Geoma g ne t icamen t e I nduzidas ( G I C ) em S is t emas
de Transmissão de E ner g ia E l é t rica

••

Brasil indicou que as correntes encontradas
aqui são de pequena magnitude, não deven
do causar falhas em equipamentos ou per
turbações no fornecimento de energia elétri
ca. A pesquisa recomenda, entretanto, que
seja feito acompanhamento do fenômeno pe
lo menos até o término do período de máxima
atividade solar, cujo ápice ocorrerá em 2012.
A pesquisa contou com a valiosa orientação
de alguns dos maiores pesquisadores do mun
do no assunto, dentre eles os canadenses Da
vid Boteler e Larisa Trichtchenko, e os finlan
deses Risto Pirjola e Ari Viljanen. • •

Presente e futuro
O Setor Elétrico, através de Furnas, está
se preparando para o acompanhamen
to dos efeitos do Sol durante a máxima
atividade que ocorrerá em 2011-2012
Até agora, tudo indica que as GIC’s não
causarão explosões ou incêndios nos
sistemas de transmissão de energia elé
trica brasileiros. Parece que estamos
pouco expostos aos efeitos que essas
correntes podem causar.

P ingue - P ongue
Questionado a respeito dos resultados obtidos por essa pesquisa, o gerente do
projeto, Alexandre Pinhel, esclarece alguns detalhes:
P&D • As GICs que podem acontecer no Brasil são motivo
para grandes preocupações?
AP • As medições realizadas durante a intensa atividade geomagnética de novembro de
2004, em conjunto com a investigação de possíveis correlações com falhas no Sistema
Elétrico, indicam até o momento que as GIC’s que venham a ocorrer no Brasil são de pe
quena magnitude e produzem efeitos pouco preocupantes.
P&D • As medições continuam sendo feitas?
AP • As medições dos campos magnéticos foram temporariamente suspensas, porém as
medições de corrente nos transformadores a partir dos instrumentos desenvolvidos na
pesquisa irão permanecer ativas e deverão ser disponibilizadas em tempo real pelo INPE
na Internet, como parte do programa mundial de acompanhamento do Clima Espacial.
Cabe ressaltar que, pela primeira vez no mundo, será possível visualizar pela Internet toda
a cadeia de eventos desde a atividade solar até seus efeitos no Sistema Elétrico.
P&D • Até quando deve ser feito este acompanhamento?
AP • Esse acompanhamento deve perdurar até a passagem do período de máxima atividade
solar (2012), quando há maior probabilidade de ocorrência de tempestades solares.
P&D • A partir dos resultados obtidos com este estudo,
é possível alguma conclusão definitiva?
AP • Apesar do que foi apresentado, ainda é muito cedo para se emitir um parecer de
finitivo sobre o assunto, uma vez que somente um curto período de grande atividade
solar pôde ser observado.



• • R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o

ENER G IA E MEIO AM B IENTE

Otimização de Linha de Transmissão nãoConvencional de Alta Capacidade em 500 kv
Jorge Amon Filho
Superintendência de Planejamento
Departamento de Planejamento de Transmissão
Divisão de Estudos de Equipamentos
E-mail: jorgamon@furnas.com.br

Energia em dobro,
economia em alta e meio
ambiente em paz
R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •



O t imização de L inha de Transmissão não - C onvencional
de A l t a C apacidade em 5 0 0 k v
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Redução de custos, aumento
de produtividade e redução de
impactos ambientais. O tripé
que atualmente tem norteado
as relações econômicas em
todos os setores, também
é a diretriz que norteia o setor
elétrico brasileiro. Seguindo
essa tendência, Furnas Centrais
Elétricas desenvolveu o projeto
“Otimização de Linha de
Transmissão Não-Convencional
de Alta Capacidade em 500 kV”.
O objetivo é desenvolver e testar uma nova
concepção de linha de transmissão de alta
capacidade, um projeto único no mundo. Seu
uso visa otimizar o sistema, transmitindo gran
des blocos de energia, de forma mais econômi
ca e competitiva, além de atender às atuais
premissas de preservação do meio ambiente.
Denominado como Linha de Potência Natural
Elevada – LPNE (HSIL em inglês), este sistema é considerado não-convencional por pos
suir uma potência muito maior do que a usual.
Na verdade, duas vezes maior. Isso porque es
te tipo de linha utiliza seis condutores por
fase, enquanto as convencionais já utilizaram no máximo cinco. Essa estrutura é uma
ótima alternativa num momento em que se
pretende aproveitar – e transmitir com rapi
dez – a energia que pode ser produzida em
regiões com recursos hidráulicos abundantes, porém distantes dos principais centros
de consumo.
Vários projetos anteriores utilizando concep
ções tradicionais, com o objetivo de se conse
guir otimização de linhas de transmissão, já fo
ram feitos por FURNAS e por outras empresas
congêneres. Foram obtidos resultados signifi
cativos. Jorge Amon Filho, do Departamento
10
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de Planejamento de Transmissão de FURNAS
- DPT. E - e gerente do projeto, explica o dife
rencial dos anteriores para o presente projeto.
“O atual contemplou a pesquisa e o desenvol
vimento de soluções não-convencionais de
concepção e de aspectos construtivos para li
nha de transmissão, com capacidade de trans
porte de grandes montantes de energia para
centros de consumo cada vez mais distantes
das regiões com recursos hidráulicos abun
dantes. E isso de forma que se unissem as
premissas básicas de confiabilidade, redução
de custos e atendimento a restrições ambien
tais”, informa.
O projeto teve um custo de R$ 6.430.612,82,
aprovado pela ANEEL, e incluiu a construção
de uma linha experimental de 2,5 km, em
tamanho real e energizada em 12/04/2009,
para observação do comportamento dinâmi
co do feixe assimétrico de seis condutores,
em condições reais. O local escolhido para a
construção da Linha de Transmissão experimental foi um trecho da antiga LT em 500 kV
Angra/Adrianópolis, que se encontrava desa
tivada.
Até o momento, os resultados da pesquisa
P&D de FURNAS com Linhas de Potência Natu
ral Elevada – LPNE, compacta e com feixes ex
pandidos, se mostraram muito promissores
com os testes já realizados. Os ensaios elé
tricos comprovaram o desempenho previsto
nos cálculos, com resultados altamente satis
fatórios. Os estudos de manutenção em linha
viva, bem como as simulações de lançamen
to do feixe de seis condutores, mostraramse também viáveis e exequíveis.
Com este projeto de pesquisa, FURNAS espe
ra contribuir de forma decisiva para o avanço
do conhecimento da tecnologia de transmis
são de grandes blocos de potência a longas
distâncias, bem como para a recapacitação
de corredores de transmissão existentes que
se encontrem congestionados. • •

Foto: André Camilo

P ingue - P ongue
Um pingue-pongue cheio de energia com o gerente do projeto, Jorge Amon, deixa
claro as vantagens e os resultados desta pesquisa.
P&D • Além da construção da Linha Experimental, que outros fatores
mereceram investimento durante a execução do projeto?
JA • O custo do projeto, com um valor de R$ 6.430.612,82, aprovado pela ANEEL, abran
geu não somente a construção da linha experimental, mas também outros itens, tais
como estudo, projeto, ensaios, desenvolvimento de técnicas e ferramentas para manuten
ção em linha viva, etc. Outros parâmetros que influenciam no custo de uma linha de
transmissão real, tais como o comprimento da linha, a topografia irregular do terreno e
a eventual dificuldade de acesso para a instalação dos canteiros de obra, não podem ser
simplesmente mensurados com exatidão apenas levando em conta o que foi verificado
nesta linha experimental.
P&D • A partir dessa construção experimental, é possível medir a economia que
significará o uso otimizado da Linha de Transmissão não-convencional?
JA • Pode-se dizer que uma linha de transmissão real com as características desse pro
jeto de P & D, na tensão de 500 kV, teria seu custo situado entre 20% a 60% a mais, porém
com o dobro da capacidade de transmissão de energia do que uma linha convencional
de 500 kV.

Jorge Amon explica
como as linhas
de transmissão
de alta capacidade
podem beneficiar
o meio ambiente

P&D • Que benefícios o projeto traz para o meio ambiente?
JA • A solução acarreta menor impacto ambiental, já que a construção de uma linha uti
lizando essa tecnologia permite o transporte de um determinado montante de energia
correspondente ao de duas linhas convencionais, requerendo uma faixa de servidão in
ferior à que seria necessária para as duas linhas convencionais. E mais: para o aproveita
mento das faixas de servidão já congestionadas, esta solução admite a aplicação da téc
nica de repotencialização (aumento da capacidade de transmissão) de linhas existentes,
como alternativa à construção de novas linhas nos locais em que as restrições ambientais se mostram mais severas.
P&D • Que vantagens o projeto oferece para a população, de modo geral?
JA • O custo da linha por capacidade de potência é menor que as linhas convencionais,
o que proporciona uma tarifa menor para a população.
P&D • Qual o próximo passo do projeto?
JA • Uma vez concluída a construção da LT que se encontra em andamento, estão pre
vistas medições em campo, que permitirão a verificação do desempenho tanto elétrico
da estrutura exigida para o funcionamento quanto de esforços dinâmicos. Estão previstas, também, simulações de práticas inovadoras de manutenção em linha viva, propiciando uma nova base de conhecimento que poderá ser utilizada em futuros projetos.

R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •
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H IDRÁULI C A

Vibração Induzida por Escoamentos
sobre Estruturas
Edgar Fernando Trierweiller Neto
Superintendência de Engenharia
Departamento de Engenharia Elétrica
Laboratório de Hidráulica Experimental e Recursos Hídricos
E-mail: edtrier@gmail.com

Na vibração da segurança
12

• • R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o

V ibração I nduzida por E scoamen t os sobre E s t ru t uras

••

O projeto de pesquisa e desenvolvimento intitulado Vibração
Induzida por Escoamento sobre Estruturas investigou o
efeito da passagem de água em torno de estruturas imersas
que entram em vibração por efeito do contato com o fluxo
em alta velocidade. Esta agitação pode provocar, com o passar
do tempo, defeitos e rupturas em peças de, por exemplo,
usinas hidrelétricas, e deve ser evitada para reduzir
os elevados custos de manutenção e conserto dessas obras.
O trabalho foi realizado em um laboratório de
FURNAS Centrais Elétricas S.A., que utilizou
modelos com dimensões menores do que as
peças reais para avaliar como ocorreria o fe
nômeno da vibração em uma obra real e quais
seriam as formas recomendadas para reduzir
seus efeitos indesejados.
Orçado em 400 mil reais, em valores do ano
de 2002, o projeto beneficia tanto os funcio
nários de FURNAS, quanto a população de
uma maneira geral, já que ambos passam a
ter acesso ao aprendizado sobre os fenôme
nos estudados, com a incorporação de téc
nicas de trabalho e projeto dos técnicos res
ponsáveis pelo aproveitamento dos recursos
hídricos de nosso país, além da formação de
recursos humanos nos níveis técnico e superior. • •

Retorno do projeto - Prevenção e Segurança
Conhecimento científico para a comunidade acadêmica e formação de pessoal para o
mercado de trabalho fazem parte da contrapartida do projeto que gera economia de re
cursos para a sociedade como um todo, principalmente, em relação a projetos otimizados
de estruturas feitos pelas empresas concessionárias de serviços.

Um dos pesquisadores,
Edgar Fernando,
enumera as vantagens
do projeto para
a sociedade

Em relação ao nível em que o projeto foi desenvolvido, visando o que os centros de in
vestigação chamam de Pesquisa Básica, não é possível medir o valor em dinheiro do re
torno a FURNAS. A médio e longo prazo, por outro lado, principalmente se houver conti
nuidade do projeto com a aplicação a uma situação real de interesse da empresa, tal como
estudar no laboratório um modelo em escala menor de uma comporta que estiver sendo
projetada, por exemplo, seria possível otimizar este projeto específico e prolongar sua
vida útil. Desta forma, os recursos financeiros a serem empregados na construção e manu
tenção de um trabalho como este podem ser minimizados consideravelmente.

R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •
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P ingue - P ongue
Para entender melhor o projeto, a equipe da revista P&D entrevistou um dos responsáveis pelo trabalho, o professor Luiz Endres (UFRGS).
P&D • Mas, do que se trata realmente este projeto?
LE • Os projetos de pesquisa e desenvolvimento do tipo aqui descrito são trabalhos
nos quais entidades do setor industrial (FURNAS) interagem com o setor de pesquisa
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS), investindo na busca por soluções
de problemas estratégicos e formação de recursos humanos. Neste caso, a questão é
verificar a viabilidade de estudos em modelo reduzido do fenômeno da vibração indu
zida por escoamentos.
Visão geral do projeto
de Vibração Induzida
por Escoamento sobre
Estruturas

P&D • Como é desenvolvido?
LE • São estabelecidos convênios de trabalho entre as instituições, contendo propostas
de trabalho e os resultados esperados durante seus prazos de duração.
P&D • Como ele funciona?
LE • As equipes técnicas e administrativas das instituições envolvidas propõem planos
de trabalho conjuntos e os correspondentes orçamentos. No caso do estudo sobre vibrações, foi construída uma instalação no laboratório do Instituto de Pesquisas Hidráu
licas (IPH/UFRGS), em Porto Alegre, equipada com instrumental necessário para medição
da movimentação de componentes (acelerações e vibrações) e das características dos
escoamentos testados que foram os responsáveis pela agitação das estruturas, que é a
vibração induzida pelo escoamento.
P&D • Para que serve?
LE • Estudando de maneira sistemática os fenômenos de interesse, é possível conhecer
melhor as causas e consequências envolvidas na vibração de estruturas e organizar este
aprendizado em novas técnicas e recomendações de projeto a serem empregadas nos
novos empreendimentos e na manutenção dos existentes. Além disso, os estudantes da
Universidade envolvidos são preparados na área de trabalho para, depois de formados,
atuarem no mercado de trabalho.
P&D • Quem ele beneficia?
LE • Os técnicos das empresas, que utilizam os resultados de novos critérios de projeto;
as instituições de pesquisa, que atualizam suas infra-estruturas e conhecimentos técni
cos; e a sociedade, que utiliza os conhecimentos gerados para preservação de recursos
e conforto em seu dia a dia.
P&D • Que tipo de ajustes ainda estão sendo feitos?
LE • O projeto sobre vibrações desenvolveu-se entre 2002 e 2004 e, até o momento, não
teve continuidade, oficialmente falando. No entanto, outros projetos de pesquisa esta
belecidos entre o IPH e FURNAS, atualmente em andamento, tais como estudo de Eclu
sas de Navegação e Processos Geomecânicos em Bacias de Dissipação, beneficiam-se
diretamente de resultados anteriormente obtidos.
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H IDREL É TRI C AS

Experimentação e modelagem de caixas
espirais de concreto armado fibroso
Moacir Alexandre Souza de Andrade
Superintendência de Empreendimentos de Geração
Departamento de Apoio e Controle Técnico
Laboratório de Concreto
E-mail: masa@furnas.com.br

Originalidade através das
fibras de aço – menor densidade,
maiores benefícios
R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •
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E xperimen t ação e modela g em de caixas espirais
de concre t o armado fibroso
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O gerente Moacir
Andrade durante a
sua apresentação, fala
sobre a originalidade
do seu projeto na
aplicação do aço

As estruturas de concreto que compõem as barragens são
constituídas de uma taxa de armadura bastante densa, de forma
a garantir o máximo e mais seguro desempenho de suas funções.
Projeto de pesquisa único no Brasil, realizado por FURNAS
em conjunto com a COPPE e a UFG (Universidade Federal
de Goiás), tem como objetivo diminuir esta taxa de armadura,
substituindo parte do material usualmente utilizado –
como barras de armadura – por outros de igual desempenho,
porém cujo uso resulta em benefícios como redução de custo
e do tempo de finalização da obra.
Para isso foram desenvolvidos e caracteriza
dos materiais de alto desempenho, produzi
dos a partir de concretos auto-adensáveis, re
forçados com altos índices de fibras de aço.
O uso de tais fibras como reforço na estrutura
gera mudanças nas propriedades mecânicas
do concreto. Isso permite a redução da taxa
de armadura do material, o que, consequen
temente, gera diminuição na mão de obra e
rapidez na execução da construção, podendo-se antecipar a geração de uma usina hi
drelétrica.
Moacir Andrade e Romildo Toledo, gerente e
coordenador do projeto, respectivamente, in
titulado Experimentação e Modelagem de Cai
xas Espirais de Concreto Armado Fibroso, ex
plicam alguns dos benefícios proporcionados:
“Considerando que o tempo de mão de obra
para a colocação da armadura seja reduzido
para um mês, por exemplo, e estando esta
atividade no caminho crítico do cronograma
da obra, a antecipação da geração de energia
representará uma redução importante no cus
to global da usina hidrelétrica”.
Iniciado em 2003, o projeto tem um custo de
R$ 7,5 milhões, incluindo o custo de diversos equipamentos, como uma máquina de
ensaios mecânicos de mil toneladas de capa
cidade, que será a maior da América Latina.
Em seu processo de experimentação, o projeto utilizou o termômetro BTRHEOM, um so
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fisticado equipamento que permite medir as
características de fluidez do material, para
determinar as características geológicas dos
concretos utilizados nas barragens. Também
foram feitos os testes tradicionais de capaci
dade operacional.
Uma ampla caracterização foi realizada nos
concretos fibrosos, incluindo a determinação
das suas propriedades mecânicas na compres
são, flexão, tração direta e cisalhamento,
além das suas propriedades térmicas, tais co
mo elevação adiabática de temperatura, ca
lor específico, difusividade térmica e coefi
ciente de dilatação, e de deformação lenta
(fluência e retração). O conhecimento de tais
propriedades é de fundamental importância
para a criação de projetos de estruturas com
plexas, como casa de força e vertedouros de
usinas hidrelétricas.
Foram também realizados ensaios em elemen
tos estruturais de concreto armado, substi-

tuindo-se até 40-50% da armadura contínua
pelo reforço de fibras de aço. O uso do siste
ma de reforço híbrido, formado por fibras e
barras, mostrou-se bastante promissor, o que
poderá permitir a substituição de parte das
barras de aço sem perda de segurança. • •

Foto do projeto
de Experimentação e
Modelagem de Caixas
Espirais de Concreto
Armado Fibroso

P ingue - P ongue
Durante um rápido bate-papo com um dos pesquisadores do projeto das fibras de
aço, Moacir Andrade, é possível perceber a importância desta pesquisa tanto para
Furnas quanto para a população de um modo geral. Confira:
P&D • O projeto gerou alguma patente? O que foi obtido de retorno para a empresa?
MA • O projeto não gerou patente, mas foi o responsável pelo desenvolvimento de novas
tecnologias, aperfeiçoou a formação de recursos humanos e agregou mais conhecimento
para a engenharia nacional.
P&D • Que benefícios ele pode trazer para o dia a dia, tanto para os funcionários
de Furnas quanto para a população num modo geral?
MA • O projeto vai proporcionar a redução dos custos da geração de energia, o que é im
portante para a empresa, seus funcionários e para a população brasileira.
P&D • O que este projeto trará de retorno para Furnas?
MA • Considerando que o tempo de mão de obra para a colocação da armadura seja re
duzido, por exemplo, para um mês, e estando esta atividade no caminho crítico do crono
grama da obra, a antecipação da geração de energia representará uma redução importan
te no custo global da UHE (Usina Hidrelétrica).

R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •
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NOVOS MATERIAIS

Aplicação de Misturas Betuminosas como
Elemento Impermeável de Terra e Enrocamento
Renato Cabral Guimarães
Superintendência de Empreendimentos de Geração
Departamento de Apoio e Controle Técnico
Laboratório de Solos
E-mail: renatocg@furnas.com.br

Água, barragens e suas
misturas econômicas
18
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A construção de barragens
em locais onde as condições
climáticas e geológicas e a
indisponibilidade de materiais
naturais impermeabilizantes ou
restrições ambientais de ordem
legal limitam a utilização
de soluções tradicionais, torna
necessária a busca de novas
alternativas que sejam técnica
e economicamente viáveis.
Na Europa, uma prática corrente e de eficácia comprovada é a utilização de materiais
betuminosos como elemento impermeabilizante do maciço. Caracterizada por conta de
uma melhor absorção de recalques diferencia
dos, sem a formação de trincas, além de ter
execução simplificada, a utilização de mate
riais betuminosos é uma solução tecnicamen
te atrativa. Para entrar no hall dos países do
primeiro mundo, visando, sobretudo, quali
dade e economia para a população, o Brasil,
através da equipe do Laboratório de Solos do
Departamento de Apoio e Controle Técnico
(DCT.C) de FURNAS Centrais Elétricas S.A., se
diado em Aparecida de Goiânia, encetou, em
2001, os estudos com o intuito de iniciar uma
pesquisa para verificar a aplicação de mistu
ras betuminosas em barragens de solos e en
rocamentos. A ideia cresceu, foi submetida à
análise da Aneel em 2002 e foi solidificada
em 2003, quando o projeto obteve aprovação.
O projeto estava previsto para acontecer e
apresentar resultados em um prazo de 30 me
ses, cumprido com excelência, tendo a conclu
são da pesquisa no ano de 2005.
Um dos resultados efetivos, além do desenvol
vimento do projeto e de novas metodologias
pela equipe baseadas nos estudos já existen
tes de CBUQ para aplicação em barragens, foi
a capacitação do Laboratório de Mecânica dos

Solos do DCT.C para a realização de estudos
com misturas betuminosas para aplicação em
barragens. Essa capacitação possibilitou a rea
lização de ensaios dos materiais (misturas be
tuminosas do tipo CBUQ – Concreto Betumi
noso Usinado a Quente), que serão utilizados
no projeto da UHE Foz do Chapecó, no Rio Uru
guai, entre os municípios de Águas de Chape
có (SC) e Alpestre (RS), e terá uma potência
instalada de 855 MW. Esta será a primeira bar
ragem hidrelétrica com núcleo asfáltico cons
truída no país, prevendo-se que a mesma con
te com um núcleo de CBUQ de 48 metros. A
previsão para sua construção é de apenas qua

Renato Cabral
é entrevistado após
a palestra na qual
apresentou os segredos
das misturas que
geram economia

tro meses. • •
R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •
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As Barragens no Mundo
A crescente demanda de água para o abastecimento doméstico, irrigação ou geração
elétrica tem levado a um aumento significativo no número de projetos e na construção
de novas barragens em todo o mundo. A escolha da seção típica de um barramento depen
de, dentre outros fatores, do tipo de fundação, do tipo de vale e da disponibilidade de
materiais adequados, além da quantidade disponível para a execução da obra.
O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, possui uma variedade enorme de con
dições de fundação, clima e tipos de solos possibilitando, assim, a análise de diferentes
opções de projeto que venham ser econômica e tecnicamente viáveis. O uso de misturas
betuminosas em barragens é, desde a década de 30, uma prática corrente em muitos
países europeus, principalmente na Alemanha, Noruega e Itália. A mistura que tem sido
utilizada é um concreto betuminoso aplicado externamente, na face de montante, ou co
mo núcleo interno de barragens, podendo estas ser de terra, ou de enrocamento.
A Alemanha é uma das pioneiras na utilização de misturas asfálticas como elemento im
permeabilizante de barragens onde, desde a década de 30, foram construídas as primeiras barragens com face de montante de concreto betuminoso. A eficiência da aplicação
destas lajes serviu de incentivo para o projeto e construção de diversas outras barragens
do tipo na Alemanha e no mundo.
A Noruega se destaca na construção de barragens com núcleo de concreto asfáltico, co
nhecidas no meio técnico como barragens ACC (Asphalt Concrete Core). Nesse país, até
1970, basicamente eram construídas apenas barragens de enrocamento com o núcleo
argiloso central. Entretanto, estes materiais se tornaram cada vez mais escassos nos
pátios noruegueses, sendo então a opção de uma barragem ACC adotada pela primeira
vez em 1978. Desde então, até o ano de 1993, cinco das seis grandes barragens cons
truídas na Noruega foram deste tipo. A maior das barragens é a Storglomvatn Dam, com
um núcleo de 125m de altura, sendo o mais alto núcleo de concreto asfáltico construí
do no mundo.
O bom comportamento dos barramentos fez com que outros países, fora da Europa, de
senvolvessem tal tecnologia. Até o ano de 2002, existiam 13 barragens deste tipo já
construídas na China.

Pesquisa pioneira
Além dos resultados efetivos relacionados à durabilidade dos solos, gerando qualidade
e economia para a empresa e da capacitação de laboratórios, como o da Universidade
de Brasília, vale ressaltar que o projeto não parou por aí. Ele superou as expectativas,
já que, através desta pesquisa, a equipe mostrou, além de criatividade, inovação. O
Brasil, mais uma vez, é pioneiro quando o assunto é aplicação de materiais e arranjo dos
mesmos, já que é a primeira vez no país que este tipo de mistura estudada é desenvolvi
da para tal finalidade, alcançando excelentes resultados.
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PREVISÃO DO TEMPO

Sistema de Previsão Numérica
de Tempo de FURNAS: Histórico, Situação
Atual e Futuro
Daniele Rodrigues Ornelas de Lima
Superintendência de Comercialização
Departamento de Comercialização de Energia
e Planejamento Energético da Operação
Divisão de Hidrologia
E-mail: dornelas@furnas.com.br

Tempo preciso:
Segurança e economia
R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •

21

S is t ema de P revisão N um é rica de Tempo de F U R N A S :
H is t ó rico , S i t uação A t ual e F u t uro
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O avanço nos modelos de previsão do tempo tem gerado
evidentes melhorias na qualidade das previsões que recebemos
em nosso dia a dia. Mas, o que é exatamente esse Sistema
de Previsão Numérica de Tempo de Furnas? Para responder
a esta pergunta, a gerente do projeto, Daniele Ornelas, aproveita
o ensejo e lança outra pergunta para aquelas pessoas que
não perdem a hora da previsão do tempo na tevê: “Será que
vai chover no final de semana?”.
Para responder a esta e outras questões que
rondam o cotidiano de todo mundo, Daniele
explica que os meteorologistas necessitam
reunir diversas informações e, entre elas, di
versos dados utilizados para a elaboração das
previsões do tempo: “Além de várias informa
ções, nos últimos 20 anos cresceu bastante o
uso dos chamados modelos de previsão numé
rica de tempo. Estes modelos, então, têm co
mo objetivo prever as condições de tempo
para alguns dias à frente”, explica, comple
mentando: “Este sistema funciona com um
conjunto de equações matemáticas que re
presentam os processos físicos que ocorrem
na atmosfera: formação de nuvens, de chuva,
variações na temperatura, etc”.
O Sistema de Previsão Numérica de Tempo de
FURNAS é composto por diversos programas
de computação – sendo o principal, um mode
lo de previsão numérica de tempo –, que são
executados, diariamente, de forma automática.
As previsões são utilizadas por diversas áreas
da Empresa, que necessitam de conhecimen
to das condições de tempo para realização
de seus trabalhos. E torna-se um suporte im
portante, tanto no que diz respeito à opera
ção hidráulica das usinas hidrelétricas da
empresa quanto para a organização e o traba
lho das equipes de manutenção em equipa
mentos, linhas de transmissão e subestações.
Também é bastante útil para a preparação
de eventos esportivos e culturais ao ar li
vre. O uso das previsões meteorológicas nes
22
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 atividades tem como objetivo minimizar
sas
custos e trabalhar com mais segurança e efi
ciência.
Uma necessidade inerente a este modelo de
previsão é que, para prever o tempo no futu

Aperfeiçoando
as previsões
Furnas tem em andamento um terceiro
projeto, nesta linha de pesquisa do uso
de modelagem numérica da atmosfera,
para buscar uma melhoria na qualidade
das previsões de tempo. Este novo pro
jeto tem algumas linhas científicas bas
tante modernas e pouco aplicadas no
país, como a chamada previsão por con
junto ou Ensemble: em vez de usar uma
única previsão gerada pelo modelo, usase um conjunto de previsões. Esta téc
nica surgiu como uma tentativa de au
mentar o prazo de validade da previsão
de tempo.
Outro objetivo é buscar melhorias no
estado inicial da atmosfera, incluindo
dados observados reais nas informações
obtidas diariamente no NCEP. Com isso,
a tendência é a migração para um novo
modelo de previsão numérica do tempo
de última geração, buscando também
o aprimoramento das metodologias de
previsão de eventos de tempo severo.

Danielle Ornelas fala
sobre as equações
matemáticas que
possibilitam a previsão
do tempo

Tempo X Clima
Tempo e clima não são sinônimos, mas certamente se complementam. Tempo pode ser
definido, de modo simplista, como as condições meteorológicas instantâneas até um
período máximo de 15 dias, e pode variar de um dia para outro ou mesmo de uma hora
para outra.
A repetição de certos padrões em um período regular de tempo forma o clima. O qual
tem um sentido médio, abrangendo um conjunto de condições meteorológicas, como
temperatura, chuva e ventos, e suas variações ao longo dos anos, durante um longo in
tervalo de tempo. Segundo definição da Organização Mundial de Meteorologia, o período
clássico para uma análise climática é de 30 anos. Assim, é correto dizer “a previsão de
tempo para hoje é...”, e errado, “a previsão de clima para hoje é...”.

ro, precisamos informar ao sistema como es
tá o tempo no presente. Atualmente, essas
informações são adquiridas diariamente no
centro americano National Centers for Environ
mental Prediction (NCEP). A partir do registro
dessas informações – das condições de tempo no presente (estado inicial) –, milhares de
contas são feitas para se determinar de forma
aproximada as condições meteorológicas num
tempo futuro. O resultado? Mapas de tempera
tura, vento, chuva, umidade relativa, dentre
outras informações fundamentais para cada

todas estas informações, junto a várias ou-

região de interesse. O meteorologista analisa

pe de Meteorologia de FURNAS. • •

tras (imagens de satélite, dados de estações
meteorológicas, entre outros), e elabora a pre
visão de tempo, normalmente divulgada no
Furnasnet.
Com dois projetos finalizados, foi instalado e
adaptado um conjunto de programas de com
putação, incluindo um modelo matemático,
que, somado às outras informações disponí
veis, resultou em uma melhoria significativa
das previsões de tempo elaboradas pela equi

R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •
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TE C NOLO G IA

Determinações de Tensões em Estrutura de
Concreto – A célula Triaxial Modelo Furnas
João Luiz Armelin
Superintendência de Empreendimentos de Geração
Departamento de Apoio e Controle Técnico
Laboratório de Solos
E-mail: armelin@furnas.com.br

Primeira Célula Triaxial
do Brasil é de FURNAS
24
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Estruturas de concreto, como
barragens, podem ter sua
resistência comprometida
por conta de níveis de tensão
determinados por patologias
do próprio concreto ou
por alterações nas condições
hidrogeológicas existentes
na fundação e nas
ombreiras. Por conta destes
acontecimentos, o projeto
desenvolvido por FURNAS
criou um dispositivo para a
determinação dos níveis de
tensão, instalado em maciços
rochosos e estruturas de
concreto, ou seja, as tensões
in situ. Esse parâmetro é
fundamental para os projetos
de obras subterrâneas, tendo
em vista as perturbações
que se verificam no estado
de tensões por conta de
escavações de galerias, túneis
e câmaras.

Destaque para Patentes
Além dos benefícios reais, o projeto, in
diretamente, gerou a patente do pres
siômetro (Patente BRPI0604003), em
nome de FURNAS. O pressiômetro é um
dispositivo desenvolvido para deter
minar tensões in situ, tanto em maci
ços rochosos quanto em estruturas de
concreto.

O gerente João Luiz
Armelin fala sobre
o ineditismo de seu
projeto e da patente
que foi gerada

O projeto Célula Triaxial Modelo FURNAS é
uma melhoria do modelo desenvolvido no La
boratório Nacional de Engenharia Civil, LNEC,
de Lisboa, Portugal, e seu desenvolvimento
totalizou um custo de R$ 315.772,40. Aper
feiçoado no Laboratório de Mecânica das Rochas, do Departamento de Apoio e Controle
Técnico, DCT.C de FURNAS Centrais Elétricas
S.A., situado em Aparecida de Goiânia, GO,
o projeto obtém como resultados concretos
para o nosso dia a dia maior segurança e re
dução de custos em escavações subterrâneas,
além de agregar know how a FURNAS, única
executora desse tipo de ensaio no País.
R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •
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Qualidade e Segurança
Abaixo, uma foto do
equipamento utilizado
no projeto

Maior segurança, inclusive para o pessoal, qualidade e economia em obras de escavação subterrânea, além de agregar know how a FURNAS, única executora desse tipo de
ensaio no País.

Os benefícios deste projeto são muitos, vis
to que, nas estruturas de concreto, algumas
patologias podem dar origem a mecanismos
de expansão, com o consequente desenvolvi
mento de tensões internas. Um dos principais
mecanismos geradores de expansão é a rea
ção álcali-agregado. Os géis formados nessa
reação, quando em contato com a água, ex
pandem-se devido à grande quantidade de
água absorvida, e a pressão hidráulica de
senvolvida pode ser suficiente para causar
expansão e fissuração do concreto. A deter
minação dessas tensões possibilita a orientação de medidas mitigadoras e de reabilitação das estruturas.
O projeto procurou verificar a eficiência da
técnica, desenvolvendo um equipamento que
possui maior sensibilidade, e o aprimoramen
to da qualidade dos dados adquiridos, por
meio de novo módulo de aquisição de dados
e do aperfeiçoamento da interpretação dos
resultados. A otimização dos custos também
foi considerada adotando-se equipamentos
padronizados, disponíveis no mercado.
João Luiz Armelin, do Laboratório de Mecâni
ca das Rochas, explica que o dispositivo é um
tubo cilíndrico de resina epóxi, no qual são
colados sensores de deformação em direções
adequadas. “Esse tubo é colado à rocha ou ao
concreto em um furo de sondagem. Como o
tubo é fino e bastante deformável, à medida
que a rocha ou o concreto é perfurado nova
mente, esse material se deforma e essas de
formações são medidas pelos sensores cola
dos ao tubo, o que nos permite determinar as
tensões in situ”, informa. • •
26
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TEMPERATURA

Temperatura Óptica para Medição
de Multiponto de Temperatura em Filtros
de Harmônicos
Paulo Roberto Mandello
Superintendência de Engenharia de Manutenção
Centro Técnico de Ensaios e Medições
E-mail: mandello@furnas.com.br

Medição da temperatura
por fibra óptica: a tecnologia
ao lado da segurança
e da economia
R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •

27

Tempera t ura Óp t ica para M edição de M ul t ipon t o
de Tempera t ura em F il t ros de H arm ô nicos

••

Um fator de grande importância para as empresas de energia
elétrica é a temperatura, pelo fato de os isoladores, os condutores
de cobre, o ferro do núcleo dos transformadores, o óleo do
isolador e os equipamentos das subestações serem demasiadamente
sensíveis a ela. Por conta desta sensibilidade, a temperatura
deve ser controlada rigorosamente o tempo todo.

Marcelo Werneck é
um dos pesquisadores
do projeto

Em conjunto com especialistas do Instituto
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pes
quisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), o Centro
Técnico de Ensaios e Medições (CTE.O), de
FURNAS Centrais Elétricas S.A., desenvolveu
um projeto que busca, através de tecnologia
óptica, a medição de multiponto de tempe
ratura em equipamentos elétricos energiza
dos. Os pesquisadores deste projeto, inserido
no programa de Pesquisa e Desenvolvimento

(P&D) de FURNAS, ciclo 2002/2003, desenvol
veram um sensor com capacidade de medir
temperaturas de maneira estratégica, instala
do na Subestação de Ibiúna - SP, por um custo aproximado de R$ 374 mil, a fim de gerar
mais economia e, sobretudo, segurança para
as instalações da Empresa.
Apesar da existência de soluções convencio
nais que servem para monitorar a temperatura dos sensores, os dispositivos utilizados
nestes processos não podem ser usados pró
ximos ou em contato com altas tensões. Al
gumas partes importantes simplesmente não
podem ser monitoradas, como, por exemplo,
os condutores de cobre. Por este motivo, os
sensores de fibra óptica oferecem muitas van
tagens sobre sensores convencionais, tais co
mo a isolação e a passividade elétrica, ou se
ja, não necessitam de energia elétrica no local
em que estão instalados.
Segundo o gerente do projeto de FURNAS,
Paulo Roberto Mandello, foi desenvolvido um
sensor com quatro pontos de medidas em lo
calizações que foram consideradas estraté
gicas.”O equipamento é composto de fibra
óptica e um elemento sensor de rubi. A fibra
é resistente a altas temperaturas e o rubi tem
como característica principal variar a sua fluo
rescência em função do gradiente térmico”,
explica, complementando que o ineditismo
do projeto é fantástico: “A luz fluorescente
emitida pelo rubi é acoplada na fibra óptica
e se propaga até um equipamento que faz o
processamento dos sinais, de forma a se ob
ter, em tempo real, a temperatura de cada um
dos quatro pontos medidos”. • •

Paulo Roberto
Mandello, mostra, no
seu laptop, a interface
do programa de controle
de temperatura

P ingue - P ongue
No pingue-pongue com Marcelo Werneck e Paulo Roberto Mandello, você fica por
dentro dos benefícios do projeto.
P&D • Existe projeto parecido com esse no mundo?
MW • Em lugar nenhum do mundo foi desenvolvido um projeto como esse. Ele é inova
dor, tanto pelo tipo da fibra óptica utilizada (fibra óptica plástica) quanto pela tecnolo
gia. Ninguém nunca utilizou isso na área de Energia. Por isso esse projeto já rendeu dois
papers internacionais e uma tese de Mestrado na COPPE.
P&D • O que este trabalho proporcionará para a empresa?
MW • O projeto irá monitorar a temperatura em locais nunca antes possíveis e, dessa
forma, proporcionará maior confiabilidade dos equipamentos das SEs (subestações),
UHEs (usinas hidrelétricas) e LTs (linhas de transmissão). Além disso, como se trata de
tecnologia nacional, esta se torna mais barata, inclusive para substituir a tecnologia
convencional. Atualmente, o sistema se encontra em perfeito funcionamento, com seus
dados sendo envidados periodicamente ao LIF para estudo. Como até hoje ninguém tinha
monitorado temperaturas de um filtro, não há como comparar com nada. Estamos ainda
estudando os sinais e aprendendo muito.
P&D • Qual o retorno para a população?
PR • Além das pesquisas inerentes ao projeto, o que não deixa de ser uma contribuição
para a população, este trabalho também traz uma garantia de maior segurança para todo
o sistema elétrico, proporcionando, desta forma, altos benefícios para a indústria e para
todos que utilizam a energia elétrica.

R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •
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Termovisão

Desenvolvimento de Metodologias para a
Determinação da Influência de Fatores Físicos
sobre as Medições de Temperatura à Distância
usando Termografia Infravermelha
Laerte dos Santos
Superintendência de Engenharia de Manutenção
Centro Técnico de Ensaios e Medições
E-mail: laertesa@furnas.com.br

Enxergando o invisível
para evitar falhas no Sistema
Elétrico
30
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Desde meados da década de 60, o uso da Termografia
Infravermelha tem se mostrado um forte aliado para a prevenção
de falhas nos sistemas elétricos de potência. A aplicação
deste método tem muitas vantagens, pois torna possível realizar
as inspeções com os equipamentos em operação e a uma
distância segura, além de, principalmente, evitar interrupções
inesperadas no sistema justamente por conta da capacidade
de prevenir falhas.
No entanto, a influência de diversos fatores
físicos presentes em uma inspeção pode dis
torcer fortemente os resultados alcançados,
comprometendo, assim, a linha de ação desen
volvida para solucionar o problema detecta
do. Diante disso, FURNAS CENTRAI Elétricas
S.A. e a Universidade Federal de Itajubá se
uniram em um projeto de pesquisa e desenvol
vimento inédito no mundo, com o objetivo de
aprimorar a análise dos dados resultantes da
aplicação da Termografia em subestações de
alta tensão desabrigadas e obter diagnósticos mais confiáveis.
Afinal, com um mercado de energia cada vez
mais competitivo, apenas prevenir falhas já
não é o suficiente. Torna-se necessário prever
qual é o melhor momento para realizar o seu
reparo e com o menor comprometimento pos
sível ao sistema elétrico. Laerte dos Santos,
um dos pesquisadores do projeto, explica que
avaliar qual a severidade de uma anomalia
térmica e definir qual o melhor momento pa
ra repará-la não é uma tarefa simples. “Equi
pamentos localizados em ambientes abertos
e expostos às influências ambientais, além de
sofrerem a influência de fatores, como corrente e emissividade, estão sujeitos às influênci
as ambientais, tais como a radiação solar, chu
va, vento, temperatura-ambiente e umidade.
Todos esses fatores afetam a medição da tem
peratura pela Termografia, ou mesmo a distri
buição térmica do componente inspecionado,
podendo levar a diagnósticos e a prognósticos
totalmente equivocados”, informa Laerte.

Nesta pesquisa, anomalias térmicas em com
ponentes de alta tensão foram monitoradas
por longos períodos de tempo, com o objetivo
de determinar como e quanto esses fatores
técnicos e ambientais alteram os resultados
obtidos com a Termografia e, a partir desses
dados, definir um procedimento de inspeção,
levando em consideração tais influências.
Este monitoramento foi realizado tanto em
campo, com todas as variáveis atuando simul
taneamente, como em laboratório, com a pos
sibilidade de controle de algumas variáveis.
Por se tratar de um projeto sem paralelos na
literatura, seu desenvolvimento não foi fácil.
Para os ensaios em campo, foram escolhidas
subestações de diferentes tensões, diferentes regiões do país e diferentes condições
climáticas. Cada uma delas passou por uma
varredura na tentativa de encontrar um com
ponente apresentando anomalia térmica e,
a partir daí, este seria o componente a ser

Laerte dos Santos,
um dos pesquisadores
do projeto:”Tudo
que existe no mundo
emite radiação”
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Visão superpoderosa
Tudo que enxergamos está relacionado
à capacidade do olho humano de detec
tar luz. Porém, essa luz, que é energia
em forma de ondas eletromagnéticas, é
uma pequena parte de algo muito mai
or chamado espectro eletromagnético.
Nele, ondas, em diferentes frequências
da luz visível, são totalmente invisíveis
ao olho humano. A radiação infraverme
lha está entre essas ondas, podendo ser
detectada pela termografia infraverme
lha e convertida em imagens visíveis.
monitorado por um período de, no mínimo,
24 horas. Os ensaios consistiram na monito
ração da corrente elétrica e da temperatura
de superfície do componente, bem como das
variáveis climáticas. Tudo isto simultanea
mente. Problemas na sincronização dos dados
fornecidos pelos diversos instrumentos utilizados, além da dificuldade na proteção dos
instrumentos contra neblina, chuva e sol e

características particulares de cada subesta
ção são alguns dos exemplos de dificuldades
enfrentadas em campo.
Nos ensaios em laboratório foi necessário
projetar e construir uma câmara climática pa
ra simular as condições ambientais. Por ser
uma ideia inédita, o projeto inicial teve que
ser modificado várias vezes para se alcançar
uma maior confiabilidade nos resultados. Mas
todas as dificuldades enfrentadas apenas ser
viram para aumentar o aprendizado e foram
compensadas por observações que resultaram
em uma nova prática de inspeção e no desenvolvimento de modelos matemáticos.
O custo total do projeto foi de R$ 660.020,80,
sendo cerca de R$ 350.000,00 aplicados em
FURNAS. No entanto, o maior ganho para
FURNAS será, sem dúvida, na qualidade dos
resultados das inspeções termográficas. Os
dados obtidos com a pesquisa fornecem maior
subsídio às tomadas de decisões da manuten
ção, consequentemente, aumentando a con
fiabilidade e continuidade do fornecimento
de energia elétrica. • •

Resultados e produtos do projeto
• Resultados de simples observações em campo produziram importantes implicações
sobre a análise das imagens térmicas e modificação do procedimento de inspeção.
• Modelos matemáticos foram desenvolvidos a partir de dados em laboratório e va
lidados com os dados de campo.
• Um novo procedimento de inspeção termográfica será elaborado a partir das obser
vações e dos modelos matemáticos.
• O projeto possibilitou a FURNAS a compra de 01 termovisor de alta resolução, 01
corpo negro e 01 minitúnel de vento.
• Uma câmara climática foi projetada e construída especificamente para atender às
necessidades do projeto e poderá ser usada para outras pesquisas envolvendo
fatores climáticos.
• Um software de controle e automação foi desenvolvido.
• O projeto possibilitou o desenvolvimento de 02 dissertações de mestrado e auxi
liará outras dissertações e teses.
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Detecção de florações de cianobactérias:
riscos e estratégias de controle
Maria das Neves Lima Ferreira
Superintendência de Gestão
Departamento de Engenharia Ambiental
E-mail: dasneves@furnas.com.br

Estratégias a serem
adotadas para o controle
das Cianobactérias
R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •
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O aumento desordenado das
cianobactérias, microrganismos
similares a algas microscópicas,
que se proliferam e se
acumulam nos reservatórios
de água, trazendo riscos à
saúde para seres humanos e
animais, foi o ponto de partida
para a realização do projeto
de pesquisa “Detecção de
florações de cianobactérias:
riscos e estratégias de controle”.
Maria das Neves
realça a importância
do controle das
cianobactérias para
evitar problemas
de saúde

Cianobactérias são organismos procariontes,
e muitas espécies vivem em suspensão na
água. O desequilíbrio acontece quando ocor
re a eutrofização, o aumento da concentra
ção de nutrientes – principalmente fósforo e
nitrogênio – e de matéria orgânica na água.

Esses nutrientes são assimilados pelas algas
e cianobactérias, favorecendo seu crescimen
to em massa, as chamadas florações. O problema é que muitas espécies de cianobacté
rias são capazes de produzir toxinas (Chorus
& Bartram,1999). Estas toxinas têm causado
a morte de animais que bebem das fontes de
água contaminada. A população humana tam
bém pode estar exposta a elas pela água de
abastecimento.
Além disso, uma grande massa desses orga
nismos equivale, em algum momento, a uma
grande quantidade de matéria orgânica a ser
decomposta. A decomposição da matéria or
gânica leva a um desaparecimento do oxigê
nio dissolvido na água, podendo causar outros
problemas, como a mortalidade de peixes e
liberação de substâncias tóxicas ou mais fós
foro dos sedimentos.
Por todos esses fatores, nos últimos anos, a
preocupação com relação às cianotoxinas au
mentou. Toxinas como as microcistinas, por
exemplo, foram reconhecidas como causado
ras de tumores (câncer de fígado) e relacio
nadas às mortes ocorridas na Clínica de He
modiálise em Caruaru, em Pernambuco. Nos
reservatórios de Furnas e Marimbondo, a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(COPASA) tem registrado a presença de eleva
dos e preocupantes níveis de cianotoxinas.
Daí a necessidade premente de se realizarem
pesquisas direcionadas para a compreensão
dos mecanismos de produção das toxinas e
seu potencial controle, já que os reservatóri
os são destinados a usos múltiplos. Diante
da gravidade do problema, a Estação de Hidro
biologia e Piscicultura (EHPF.E) propôs este
projeto de pesquisa, que tem como parceiro
tecnológico a Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG/FUNDEP, sob a coordenação da
professora Dra. Alessandra Giani.
Esta pesquisa visa desenvolver mecanismos
que ajudem a prevenir a formação de florações de cianobactérias, além de desenvolver

P ingue - P ongue
A gerente do projeto, Maria das Neves, esclarece mais detalhes sobre a importância
da criação de métodos de detecção e controle das florações de cianobactérias:
P&D • Qual a importância de se detectar rapidamente as cianobactérias tóxicas?
MN • É muito importante detectar as florações de cianobactérias o quanto antes, uma vez
que a água dos reservatórios é submetida a usos múltiplos e, assim, a população poderia
ser afetada de várias maneiras. O ideal é que seja feito um monitoramento, para que qual
quer condição anormal, como um crescimento repentino das cianobactérias, possa ser
detectada rapidamente.
P&D • A que instituições cabem esse monitoramento?
MN • É importante destacar que o monitoramento não deve ser restrito a FURNAS. Em
presas e instituições que se beneficiam da água represada também devem participar do
monitoramento, concentrando seus esforços na área em que atuam. Isso permitiria a ge
ração de um banco de dados mais completo, o que certamente contribuiria para uma ace
leração do processo de detecção das florações de cianobactérias
P&D • O sensoriamento remoto ajuda de que maneira?
MN • O sensoriamento remoto mostra-se como uma ferramenta de trabalho muito válida
nos estudos de florações de cianobactérias em grandes reservatórios, como aqueles perten
centes a Furnas. Essa técnica, quando em funcionamento de forma plena, permite que o
ambiente como um todo seja avaliado, ainda que as coletas de água sejam realizadas ape
nas em alguns pontos de amostragem. Isso diminui custos e, ao mesmo tempo, detalha as
condições do reservatório em um dado período de tempo.

O projeto de controle
das cianobactéricas
em ação: medição
e monitoramento

P&D • Que importância tem esse projeto para Furnas e para a população?
MN • Uma vez que as cianobactérias são microrganismos que geralmente mostram cresci
mento maciço em condições de degradação ambiental, é interessante para Furnas, como
empresa, monitorar seus reservatórios e identificar os locais onde esse processo de dete
rioração é mais intenso. Isso poderia permitir a elaboração de estratégias que visem mi
nimizar os impactos negativos resultantes da poluição causada pelas atividades humanas
em cada reservatório estudado. Em relação à população, o projeto é válido por produzir co
nhecimento acerca dos locais que se mostram impróprios para as atividades de lazer ou de
uso da água para abastecimento.

técnicas de monitoramento, de detecção da
toxicidade e de avaliação dos riscos para as
populações ribeirinhas. No entanto, a identificação sobre a toxicidade de uma cianobacté
ria não é simples. Ocorre somente através de

análises em laboratório, como o uso do teste
ELISA, por meio de equipamentos sofisticados, como HPLC (cromatógrafo), ou através
de análises genéticas para a verificação do
gene produtor de toxina. • •
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agenda

I Congresso
Fluminense de Iniciação
Científica e Tecnológica
(CONFICT)
Campos • RJ

IX Conferência
ANPEI de Inovação
Tecnológica
Porto Alegre • RS

IX SINCONEE
Seminário Nacional
de Gestão da
Informação e do
Conhecimento no Setor
de Energia Elétrica
Brasília • DF

1º de
junho

8 a 10
de junho

16 a 18
de junho

4 de
agosto

23 de
agosto

5 de
outubro

3° Congresso
Internacional sobre
Desenvolvimento
Sustentável 2009
São Paulo • SP

XII Congresso
Brasileiro
de Limnologia
Gramado • RS

51° Congresso
Brasileiro
do Concreto
Curitiba • PR

O que ainda vem por aí...
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de !
olho
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Minicursos que abordarão temas, como:
1. Acompanhamento físico de projetos de P&D ANEEL;
2. Acompanhamento econômico e financeiro de projetos de P&D ANEEL;
3. Elaboração de Dossiê de Projeto de P&D ANEEL.
Informações Adicionais: Elisabete Rosário - APD.E
erosario@furnas.com.br – ramal: 2463 / M.O.: 852463
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8° Seminário
Internacional de
Metrologia
João Pessoa • PB

17 de
junho

V Citenel e I Seminário
de Eficiência Energética
Belém • PA

22 a 24
de junho

6º Congresso
Brasileiro sobre
Eficiência Energética
e a ExpoEficiência
Energética 2009
São Paulo • SP

21 e 22
de julho

E o destaque da nossa agenda vai para o V Congresso de Inovação Tecnológica em
Energia Elétrica (Citenel)e para o I Seminário de Eficiência Energética no Setor Elé
trico, que acontecerão em Belém (PA), entre os dias 22 e 24 de junho: o Citenel.
Congresso bienal brasileiro, que tem por objetivo divulgar os resultados obtidos dos pro
gramas de P&D regulados pela ANEEL, o Citenel é uma oportunidade ímpar para que empre
sas de energia elétrica e instituições de P&D divulguem as inovações tecnológicas.
O V Citenel será realizado em Belém - PA, no Centro de Convenções da Amazônia - Hangar,
de 22 a 24 de junho de 2009, sob a coordenação das Centrais Elétricas do Norte do Brasil
(Eletronorte) em parceria com as Centrais Elétricas do Pará (CELPA). As edições anteriores
do evento aconteceram em Brasília - DF, Salvador - BA, Florianópolis - SC e Araxá - MG.
Durante o evento serão promovidas palestras, sessões técnicas, rodadas de negócios, ex
posição de produtos e fóruns para discussão de questões relativas à pesquisa, ao de
senvolvimento e à inovação tecnológica em energia elétrica no Brasil. FURNAS participa
com projetos de diversos temas, além de que é uma das patrocinadoras do evento.
A partir desta quinta edição, ocorrerá o I Seminário de Eficiência Energética no Setor
Elétrico, evento complementar ao Citenel, que tem como objetivo apresentar e discutir os
resultados do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL e realizado pelas
distribuidoras de energia elétrica.

Não

!
perca

Na próxima edição, confira mais novidades sobre diversos temas: pesqui
sas em ambientes aquáticos e estudos de corpos hídricos; projetos que
revelam como é possível minimizar o efeito estufa através do balanço de
carbono nos reservatórios de FURNAS Centrais Elétricas S.A., entre outros.

R evis t a F U R N A S de P esquisa e D esenvolvimen t o • •

37

A

Assessoria de Suporte a Pesquisa e Desenvolvimento
de Furnas Centrais Elétricas S. A. sai, mais uma
vez, na frente com uma importante iniciativa
para implantar em FURNAS a cultura de inovação,
divulgando trabalhos inovadores e projetos
originais, que contam com ineditismo e pioneirismo
em diversas áreas, como: Meio Ambiente e
Energia, Temperatura, Tecnologia, Materiais, Termovisão,
Hidráulica, Clima Espacial, entre outros.

• Primeira pesquisa latino-americana sobre efeitos
do sol nas linhas de transmissão de energia elétrica.
• Primeira Linha de Potência Natural elevada
do mundo – Otimização de Linhas de Transmissão.
• Primeira medição de temperatura por fibra óptica
na área de energia.
• Primeira Célula Triaxial do Brasil.
E muito mais...
APD.E – Assessoria de Suporte a Pesquisa e
Desenvolvimento – FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

