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Abstract 

This work aims to make a study of equipment, instrument 

transformers, based on statistical methods that take into account: 

maintenance history, tests, installation sites, different families, 

operating time, systemic occurrences and life time to estimate the 

degree of operational reliability of these equipments for the power 

transmission system, Pará area. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Os transformadores de instrumentos tais como: 

transformadores de corrente (TCs), transformadores de 

potencial (TPs) e os transformadores de potencial capacitivo 

(TPCs) constituem equipamentos fundamentais nos sistemas 

que envolvem proteção, comando, controle, supervisão e 

medição relacionados ao Sistema Elétrico de Potência. 

Considerando sua grande importância para os sistemas de 

transmissão de energia elétrica, foi constatado entre os anos de 

2015 a 2016 ocorrências de explosões em TC’s e alguns casos 

de divergências em medições relacionadas a TP’s para algumas 

subestações da Eletronorte – Pará. Em virtude do ocorrido foi 

proposto um sistema de controle para transformadores de 

instrumentos baseado em métodos estatísticos que consideram 

os seguintes parâmetros: o histórico de manutenção, ensaios 

elétricos, locais de instalação, as diversas famílias, tempo de 

operação, ocorrências sistêmicas e tempo de vida útil para 

estimar grau de confiabilidade operacional destes equipamentos 

nas subestações da Regional de Transmissão do Pará. Visando 

a confiabilidade dos diagnósticos para auxiliar na tomada de 

decisão quanto a previsão de possíveis trocas de equipamentos 

que possam vir a falhar e assim permitindo a garantia de 

continuidade dos serviços de transmissão de energia da área 

Pará aplicando os conceitos de Qualidade de Energia Elétrica. 

 
II.  ANÁLISES PRELIMINARES 

Em 29 de agosto de 2015 houve um corte automático de 40% 

das cargas do sistema elétrico de distribuição em Sergipe e 12 

estados tiveram redução de cargas de transmissão de energia por 

ocorrência no Sistema Elétrico Interligado (SIN). Os estados foram: 

Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, 

Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. [1] 
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 Em 02 de março de 2016 ocorreu falha no linhão de Tucuruí o 

que ocasionou um blecaute de uma hora nos estados do Pará, 

Amazonas e Macapá. Parte das cidades integradas ao SIN tiveram 

interrupção no fornecimento de energia elétrica e/ou oscilação na 

frequência.  O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que 

ocorreu um problema em um TC da linha de transmissão de um 

acessante na subestação de Tucuruí e por atuação do sistema de 

proteção, a usina hidrelétrica de Tucuruí (da Eletrobrás/Eletronorte) 

foi automaticamente desligada, separando uma parte da região 

Norte do restante do SIN. [2] 

Estas ocorrências se deram por explosões em TC’s de acessantes 

em subestações cuja a Eletronorte detém a concessão, o que 

acarretou em consideráveis prejuízos financeiros e, 

fundamentalmente, desconfianças quanto a segurança 

operacional destas instalações. 
Considerando os eventos citados acima e outros que 

envolveram falhas internas em transformadores de 

instrumentos (TPs, TCs, TPCs) com diagnósticos pontuais, foi 

criada uma equipe multidisciplinar para atuar em um plano de 

ação emergencial para o ano de 2016. 

Dentre as ações previstas, segue abaixo: 

• Mapeamento da situação dos equipamentos instalados; 

• Identificação e estratificação dos problemas em 

equipamentos por: fabricantes, classe de tensão e instalação; 

• Situação do Plano de manutenção e sua efetividade 

associado aos equipamentos (Cadastro, Ensaios, PMPs, 

Resultados de Ensaios, outros); 

• Avaliação de risco envolvido, segregado por 

instalação; 

Estes itens visam o atendimento à Resolução Normativa 

ReN 643/2014, que no Art. 3º-A informa que, a concessionária 

de transmissão deverá encaminhar à Agencia Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, ao ONS, à Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE e ao Ministério de minas e Energia - MME, 

até 1º de fevereiro de cada ano, a relação dos equipamentos com 

vida útil remanescente de até quatro anos, incluindo aqueles 

com vida útil esgotada, considerando-se a vida útil calculada a 

partir das taxas de depreciação estabelecidas no Manual de 

Controle Patrimonial do Sistema Elétrico - MCPSE, e dos 

equipamentos que não têm mais possibilidade de continuar em 

operação; [3] 
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Os resultados esperados foram: 

• Propostas de soluções imediatas; 

• Reavaliação das rotinas de manutenção da época; 

• Subsidiar as Engenharias de Manutenção à futuras 

aquisições e dimensionamento de quantitativos de reserva 

técnica; 

• Promover Gestão Antecipada dos projetos em curso 

destes equipamentos; 

• Replicação em toda empresa. 

As ações previstas relativas a identificação e estratificação de 

problemas estão relatadas nos itens A, B e C no texto a seguir 

deste artigo. 

A.  Mapeamento da situação dos equipamentos instalados 

Nas subestações da Eletronorte – Eletrobrás no sistema Pará 

existem cerca de 795 unidades de TC’s em operação. A tabela 1 

mostra um mapeamento para TC’s estratificados por: município, 

subestações e níveis de tensão. A tabela 2 mostra a distribuição por 

fabricantes, tipos e níveis de tensão. 
 

TABELA 1 
Nº TC’s EM OPERAÇÃO ÁREA PARÀ 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TABELA 2 
TC’S POR FABRICANTES, TIPOS E NIVEIS DE TENSÃO 

 

 

 

Para TP’s a tabela 3 mostra um mapeamento de 534 unidades de 

TP’s que se encontram em operação no sistema Pará, distribuídos 

por município, subestação e níveis de tensão. A tabela 4 apresenta 

uma distribuição por fabricantes, níveis de tensão e tipos. 
 

TABELA 3 
Nº TP’s EM OPERAÇÃO ÁREA PARÀ 
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TABELA 4 
TP’S POR FABRICANTES, TIPOS E NIVEIS DE TENSÃO 

 

B.  Identificação de problemas por equipamento e 

atendimento a ReN 643/2014-ANEEL 

B.1. Fim de Vida Útil 

A instituição do MCPSE, criado em 2009 e revisado em 

2014 pela ANEEL, atende a necessidade de controle do 

cadastro e das movimentações dos bens e instalações do Setor 

Elétrico brasileiro pelas concessionárias, permissionárias, 

autorizadas e pelo Órgão Regulador, para acompanhamento 

patrimonial e avaliação dos ativos em serviços outorgados de 

energia elétrica, tanto para fins tarifários como para fins de 

reversão [4]. Juntamente com a ReN 643/2014 que estabelece a 

distinção entre melhorias e reforços em instalações de 

transmissão sob responsabilidade de concessionárias de 

transmissão [3], prevê a troca de equipamentos de potência por 

fim de vida útil no tempo. 
A figura 1 foi extraída do MCPSE, representa parte da tabela 

sobre taxas de depreciação para equipamentos de potência, 

neste caso específico para transformadores de medida. Atendo-

se somente à rede básica, cujo nível de tensão está acima de 

230KV, a figura 1 mostra que o tempo estimado para troca de 

transformadores de medida para níveis de tensão maior que 

69KV, que é de aproximadamente 30 anos. 
Este preâmbulo é valido para identificação e localização da 

existência de possíveis TP's e TC's com mais de 30 anos de vida útil 

e que ainda podem se encontrar em operação no sistema da 

Eletronorte área Pará. Vale ressaltar que este é um possível 

problema para risco de explosões, pois já há degradação natural do 

sistema de selagem do equipamento, podendo este vir a 

comprometer seu nível de isolamento, com isso alterando 

parâmetros como resultados de medições de fator de potência, 

capacitância e termogramas. 

 

 

 

 
Fig. 1 – Parte da Tabela de Taxas de Depreciação – MCPSE 

B.2. Estratificação de Equipamentos 

Os gráficos 1 e 2 representam quantidade de TC’s e TP’s que 

estão com mais de 30 anos de vida útil e ainda se encontram em 

operação nas subestações da Eletronorte área Pará. 

 
Gráfico 1. Comparação universo de TC’s instalados e energizados por 

TC’s com mais de 30 anos em funcionamento – Fonte do Autor 
 

 
Gráfico 2. Comparação universo de TP’s instalados e energizados por 

TP’s com mais de 30 anos em funcionamento – Fonte do Autor 
 
Em consonância com o MCPSE [4] prevendo um plano de 

reforços e melhorias para até o ano de 2019, amparado pela ReN 

643/2014 [3], os gráficos 3 e 4 mostram a estratificação de TC’s e 

TP’s, respectivamente,quantidade por nível de tensão e ano de 

fabricação. 
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Gráfico 3. Estratificação quantidade de TC’s em operação com mais de 

30 anos de vida útil – Fonte do Autor 
 

 
Gráfico 4. Estratificação quantidade de TP’s em operação com mais de 

30 anos de vida útil – Fonte do Autor 
 

A proposta das tabelas 7 e 8 é a identificação de pontos críticos 

considerando subestações, fabricantes e níveis de tensão para TC’s 

e TP’s com mais de 30 anos de operação, respectivamente. 
TABELA 7 

TC’S CONFORME O MCPSE – ÁREA PARÁ 

 
 

Observa-se na tabela 7 que o fabricante E, para nível de tensão 

igual a 500KV, apresenta maior quantidade de TC’s com mais de 

30 anos em operação. Considerando final de vida útil segundo o 

MCPSE [4], a subestação de Tucuruí seria o ponto mais crítico para 

a Eletronorte área Pará. 
 

 

 

 

 

TABELA 8. 
TP’S CONFORME O MCPSE – ÁREA PARÁ 

 
Na tabela 8 identifica-se a subestação de Marabá com maior 

quantidade de TP’s com mais de 30 anos em operação e o fabricante 

E é o mais representativo para o nível de tensão de 500KV. 
Relativo a identificação de problemas em equipamentos por 

fabricantes, classe de tensão e instalações, será restringida a 

analise à Rede Básica - RB por afetar diretamente grandes 

blocos de carga e geração para o SIN no que tange à Qualidade 

de Energia Elétrica – QEE segundo os Procedimentos de Rede 

ONS[5]. 
No submódulo 2.8 sobre gerenciamento dos indicadores de 

Qualidade da Energia Elétrica da RB apresenta[5]: 
a. Os indicadores de desempenho da RB relacionados à QEE e 

os valores limites de referência, nos aspectos global e individual.  
b. Apresenta também os processos de gerenciamento dos 

indicadores – apuração, acompanhamento do desempenho e 

divulgação de resultados – bem como o tratamento de violações 

e a análise de novos acessos. Além disso, apresenta o 

gerenciamento dos indicadores de desempenho das Funções 

Transmissão – FT.  
c. O desempenho da RB quanto à QEE é observado por meio 

de indicadores monitorados em barramentos sob 

responsabilidade de concessionária de transmissão, pontos de 

controle e pontos de observação da tensão, nos termos 

estabelecidos neste submódulo.  
O submódulo 2.8, item 7 que se refere a continuidade do 

serviço de energia elétrica, suas considerações são[5]: 

a. A continuidade de serviço é representada por indicadores 

monitorados em pontos de controle. 

b. Entende-se por ponto de controle a instalação ou conjunto de 

instalações na fronteira entre as instalações sob 

responsabilidade de concessionária de transmissão e os ativos 

de conexão com os agentes de geração, de distribuição, de 

importação/exportação e com os consumidores. 
c. Entende-se como interrupção de serviço do ponto de controle 

a condição em que esse ponto de controle permanece com 

tensão nula por um período maior ou igual a 1 (um) minuto, em 

decorrência de eventos, locais ou remotos, programados ou não. 

d. A interrupção de serviço do ponto de controle não implica 

necessariamente em interrupção de fornecimento a 

consumidores. 

Para a avaliação da continuidade do serviço são utilizados os 

seguintes indicadores [5]: 
(a) Duração da Interrupção do Ponto de Controle – DIPC; 
(b) Frequência da Interrupção do Ponto de Controle – FIPC; e 
(c) Duração Máxima da Interrupção do Ponto de Controle – 

DMIPC. 
Os valores de DIPC referência, FIPC referência e DMIPC 

referência são determinados a partir de simulação preditiva ou 
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do desempenho histórico do ponto de controle. Na simulação, 

são considerados os seguintes parâmetros que influenciam no 

desempenho do ponto de controle e são obtidos a partir de dados 

apurados pelo ONS e/ou fornecidos pelos agentes: 
(a) taxa de falha de equipamentos; 
(b) configuração de barra; e 
(c) tempos de indisponibilidade para manobra e reparo de 

equipamentos. 
O ONS, quando da identificação de um ponto de controle 

com comportamento atípico, deve buscar as causas de tal 

desempenho e propor as ações corretivas cabíveis ao agente 

responsável. 
O agente ao qual couber alguma ação corretiva deve atender 

ao compromisso resultante da notificação, caso não atenda, esta 

transgressão é passível de multa aplica a receita da 

concessionaria. 

B.2. Estratificação de Falhas e Defeitos 

Considerando o submódulo 2.8 Procedimentos de Rede – 

ONS e a ReN 643-2014 – ANEEL, as tabelas de 9 a 12 

apresentam o levantamento dos principais defeitos/falhas por 

fabricante e subestação dos últimos 15 anos nas subestações da 

Eletronorte - área Pará. 

TABELA 9. 

PRINCIPAIS DEFEITOS EM TC’S DE 230KV 

 
Na tabela 9 pode-se observar que os pontos de grande 

impacto são os defeitos apontando erro de medição e pontos 

quentes em secundário, pois ambos levam a perdas financeiras 

diretas, seja por um cálculo errado para maior ou menor em 

medição de consumo para o cliente, ou por indisponibilizar o 

equipamento para sanar defeito, como na incidência de ponto 

quente. 

 

TABELA 10. 

PRINCIPAIS DEFEITOS EM TC’S DE 500KV 

 
 

Na tabela 10 o ponto mais impactante é a explosão de TC do 

fabricante J, outros defeitos como erros de medição e pontos 

quentes em secundário são persistentes e merecem 

considerações, por justificativa realizada em parágrafo anterior. 

Quanto aos defeitos apresentados em TP’s pode-se enfatizar 

para o nível de tensão de 230KV: a explosão em TP e erros de 

medição para o fabricante E. Ver tabela 11. 

TABELA 11. 

PRINCIPAIS DEFEITOS EM TP’S DE 230KV 

 
 

Para o nível de tensão de 500KV os defeitos de maior 

representatividade em TP’s são: erros de medição e vazamentos 

de óleo para o fabricante E. Ver tabela 12. 

 

TABELA 12. 

PRINCIPAIS DEFEITOS EM TP’S DE 500KV 

 
 

III.  ESTADO DA ARTE 

 

No XXIII SNPTEE-2015 [6] o grupo de estudos de 

subestações e equipamentos em alta tensão apresenta um 

estudo sobre estatística de taxa de falhas de transformadores 

de instrumento no Sistema Elétrico brasileiro associado à 

vida útil dos equipamentos, onde o ONS efetuou 

apresentação sobre as estatísticas de explosões de alguns 

equipamentos, entre eles transformadores de instrumento, 

para-raios e disjuntores, verificadas no período de 2012 a 

2014. Foram identificadas 113 ocorrências originadas por 

explosões dos equipamentos, sendo que em 31% houve 

cortes de carga e em 9% houve cortes de carga superiores a 

100MW. A figura 2 apresenta o levantamento feito pelo ONS. 
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Fig. 2 – Levantamento de explosões de equipamentos- 10/01/2014 

– Fonte ONS 

As conclusões para as causas de explosões, para 

transformadores de instrumentos especificamente, foram: 

No caso de TPs: 

- Cerca de 40% das ocorrências envolveram equipamentos 

com fabricação ha mais de 30 anos; 

- 51% dos defeitos caracterizados como falha interna 

dielétrica e 25% como vazamento de fluido isolante. 

No caso de TCs: 

- Quase 73% das ocorrências envolveram equipamentos com 

fabricação há mais de 30 anos, sendo caracterizada tipicamente 

uma associação com a “curva da banheira” de falhas de 

equipamentos; 

- 42% dos defeitos foram caracterizados como falha interna 

do dielétrico e 38% como vazamento de fluído isolante. 

Nos gráficos mostrados na Figura 3 podemos concluir, 

portanto, que todos os equipamentos apresentaram alto índice 

de falhas para equipamentos com mais de 30 anos de vida, com 

especial atenção para os TC’s de corrente, com um percentual 

de 73%. 

 

 
Figura 3 – Falhas, por ano de fabricação, levantadas pela ANEEL 

junto aos agentes de transmissão do SIN – Fonte ONS. 

 

As conclusões do estudo foram: 

Que para os transformadores de corrente, o final da vida útil, 

associado com falhas internas e penetração de umidade 

contribui para o aumento de índice de falhas. A escolha dos TCs 

como primeiro tipo de equipamento a ser analisada foi feita 

devido às ocorrências evidentes e sucessivas terem chamado a 

atenção do grupo de trabalho na época do início de suas 

atividades. Para transformadores de potencial, para-raios e 

disjuntores, necessita-se de elaborar o mesmo estudo para 

averiguar se há a mesma relação, embora os primeiros números 

apresentados sejam correlatos. 

A taxa de falhas graves do Brasil é superior à taxa de falhas 

apresentada pelo CIGRÈ na Brochura “Final Report of the 2004 

– 2007 International Enquiry on Reliability of High Voltage 

Equipment – Part 4 – Instrument Transformers”. [7] 

O diagnóstico dos equipamentos é importante para a 

composição do plano de ação de substituição dos mesmos e de 

posteriormente incorporar aos processos atualmente existentes 

a identificação e substituição por fim da vida útil. 

A revisão da Resolução Normativa nº 443/2011 abre a 

possibilidade de esse processo ser utilizado como base para o 

setor elétrico procurar melhorias ou reforços e aplicá-los 

conforme a legislação. 

Na tese Priorização da Manutenção em Subestações com 

Foco na Confiabilidade e na Remuneração da Função 

Transmissão [8] que visa apoiar o planejamento da manutenção, 

com o objetivo de reduzir o impacto financeiro negativo 

causados pelas cobranças de Parcelas Variáveis, por meio de 

uma nova metodologia para definir uma escala de prioridade 

para as ações de manutenções nas subestações, baseada no 

desenvolvimento de um Índice Composto de Risco (ICR) 

associado a cada equipamento. São desenvolvidos dois índices 

auxiliares: Condição Básica (CB) e Condição Operativa (CO), 

os quais representam as características físicas e funcionais do 

equipamento, que podem comprometer seu desempenho e 

contribuir para a ocorrência de falhas. Esta avaliação é realizada 

com o uso de um Índice de Capacidade Técnica (ICT), que 

avalia o quanto o equipamento foi afetado pelo desgaste, na 

avaliação da Condição Básica, e da classificação dos defeitos 

do equipamento em níveis de severidade, na avaliação da 

Condição Operativa. Dois Sistemas de Inferência Difusa do tipo 

Mandani, em um arranjo em cascata, são utilizados, o primeiro 

na definição da CB, e o segundo para obtenção do ICR que 

indica a prioridade de manutenção, o qual pode ser utilizado no 

planejamento das ações de manutenção. Esta metodologia é 

verificada por meio da avaliação do ICR de Disjuntores a Gás 

SF6, e sua escala de prioridade para o planejamento de 

manutenção. O procedimento para avaliação da confiabilidade 

dos Disjuntores a Gás SF6 é avaliado por meio de uma 

comparação com uma abordagem estatística, com o uso de 

dados reais coletados dos registros dos equipamentos instalados 

no Sistema de Transmissão da Eletrobrás Eletronorte, em 

Rondônia. 

 

IV.  PROPOSTA DE TRABALHO 

Após todos os levantamentos de dados anteriores foi 

sugerido análise estatística por desvio padrão do valor médio 

para TC’s e TP’s. As variáveis utilizadas para analises de TC’s 
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foram os últimos ensaios de fator de potência e capacitância 

encontrados no sistema de gestão modulo de manutenção SAP 

R3 e para os TP’s as leituras de tensão no secundário 

encontradas no SAGE no Centro de Operação Pará – 

pertencentes à ELETRONORTE -PA. 

Estabeleceu-se o critério de considerar os resultados dentro 

de uma distribuição gaussiana para análise de criticidade e 

utilizado como classificação [7]: 

Vm - 2∂ e Vm + 2∂ - Defeituoso 

Vm - ∂ e Vm + ∂ - Controle 

Vm - ∂ < Vm < Vm + ∂ - Normal 

Onde Vm é a tensão média do cálculo de desvio padrão. 

O desvio padrão do valor médio é dado pela equação (1) [8]: 

m ² = (1/k) 

k

j 1 (Y(j) – yv)²               eq (1) 

Onde ∂m é desvio padrão no valor médio Y de n medidas 

repetidas k vezes. 

onde cada Y(j)
 é uma média de n valores de Yi j, 

equação(2) 

Y(j) = (1/n) 

n

i 1  Yi j                                eq (2) 

V.  RESULTADOS 

Os dados coletados foram tratados em programa 

computacional e os resultados são apresentados abaixo.  A 

família escolhida para demonstração foram os TC’s de 500KV 

do fabricante A, tipo CTH por ter tido incidência de explosão 

em TC’s de mesma tensão e família no setor elétrico no ano de 

2016, como relatado no início deste artigo. 

A tabela 13 e 14 expressa o cálculo para a classificação do 

valor médio e desvio padrão das variáveis capacitância e fator 

de potência respectivamente, comparando resultados de última 

inspeção realizada, comissionamento e reteste. 

As colorações em azul indicam condição normal, amarelo 

controle e vermelho defeituoso. 

 

TABELA 13. 

INTERVALO PARA CAPACITÂNCIA 

 
 

TABELA 14. 

INTERVALO PARA FATOR DE POTÊNCIA 

 
 

A tabela 15 é a aplicação do desvio padrão do valor médio. 

Percebe-se que os resultados identificaram que os TC’s 

pertencentes ao disjuntor 10 do vão AX na subestação de Vila 

do Conde apresenta condição de controle para o fator de 

potência da fase A e capacitância na fase V do mesmo disjuntor 

e fase C dos TC’s pertencentes ao disjuntor 26 do vão GX da 

subestação de Marabá. 

TABELA 15. 

RESULTADOS COMPARATIVOS COMISSIOAMENTO, 

INSPEÇÃO DE 5ANOS E RETESTE EM TC’S 500KV – 

CTH 

 

 

 
 

Abaixo segue representação gráfica de fator de potência e 

capacitância alterados. 

 

 
Gráfico 5. Representação de fator de potência 

 

 
Gráfico 6. Representação de capacitância 

 

As tabelas 17 e 18 são os resultados obtidos para medição de 

tensão, onde no submódulo 6.5 dos Procedimentos de Redes – 

ONS [6], a tensão medida não deve ultrapassar 3% do valor 

nominal. 
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TABELA 17. 

MEDIÇÃO TP’S 230KV – SUBESTAÇÃO BELÉM 

 
Durante a primeira medição foi encontrado medições em 

algumas funções que indicavam controle. Foi verificado em 

campo e encontrado secundários com ligações invertidas e 

parâmetros inconsistentes para as unidades logicas de sistema 

(UCD’s) das linhas. Foram realizadas correções, como é 

mostrado na tabela 18. 

TABELA 18. 

Medição TP’S 230KV – Subestação Belém após correções 

- 

 
 

 

VI.  CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados pela técnica de desvio padrão do 

valor médio é eficiente para rápida visualização e localização 

de pontos de defeitos, facilitando a tomada de decisão quanto a 

retirada de equipamento ou seu controle por outros meios de 

inspeção, como termovisão, analise de óleo e descargas parciais 

para ambos os equipamentos para confirmação de resultados. 

Estudos ainda estão sendo feitos para melhoramento do 

banco de dados para celeridade no processo. 

Este tipo de controle é eficiente para evitar danos futuros em 

equipamentos, pois identificam os pontos de possíveis falhas, 

direcionando a gestão da planta a tomar decisão para retirada 

do equipamento defeituoso antes da falha. 

Uma possível falha pode indisponibilizar uma função de 

transmissão por no mínimo 2h, ocasionando um prejuízo 

financeiro em torno de R$ 1.500,00 por minuto indisponível e 

com possibilidade de blecaute para capital, desconexão para 

tronco de conexão nordeste para o Sistema Interligado, 

desligamento de grandes blocos de cargas para as empresas de 

eletro-intensivos da região. 

Os resultados obtidos com a técnica foram satisfatórios e 

serão refinados como projeto futuro. 
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