
Vídeo de teste 
EPSS 

Orador 1: 
Ah, é o trabalho mais importante que fiz em toda a minha carreira. 

 
Orador 2: 
Como engenheiro, tenho muito orgulho em resolver problemas. O nosso objetivo é reduzir ignições e 
manter a fiabilidade. A rede de distribuição da PG&E é de alta tensão. Há muita energia presente. 

 
Orador 1: 

Estamos a falar de milhares de amperes, milhares e milhares de volts. No momento em que se torna 
um verdadeiro arco elétrico. Ativamos o circuito. Esse é o objetivo principal do EPSS, que é Enhanced 
Powerline Safety Settings. 

 
Orador 2: 
Quando há uma falha, há um dispositivo que envia um sinal para desenergizar a linha há alguma energia 
libertada. Portanto, a intenção do EPSS é minimizar essa energia libertada. Então, os testes que estamos 
a fazer envolvem testes de ignição. Uma coisa que faremos é comprar relva. A relva será seca até um 
teor de humidade específico e podemos fazer testes nela. Depois, a relva que temos aqui, ainda não 
secou. Também iremos recolher vegetação. E a intenção é experimentarmos diferentes meios de 
combustível nos nossos testes. Do meu ponto de vista, muitos dos problemas de hoje, temos pessoas a 
resolvê-los hoje, mas muito do trabalho que fazemos aqui é, na verdade, resolver os problemas de 
amanhã antes que eles aconteçam. 

 
Orador 3: 
Então vamos começar com este aqui. Encontraremos o ponto ideal. E então vai ficar assim. 

 
Orador 1: 
Estamos a enfrentar a mãe natureza e todos nós, como indústria, percebemos que o incêndio florestal é 
um risco maior do que qualquer outra coisa que enfrentamos. E esse é o nosso foco. 

 
Orador 3: 

Talvez subir um pouco. Só espero que dê certo. 
 

Orador 4: 
Teste de queda 

 
Orador 2: 
No campo, temos falhas elétricas e as falhas mais comuns são fase a fase ou linha a linha. Ou o segundo 
tipo de falha é fase-terra. É aí que qualquer condutor pode tocar no solo ou noutro objeto ligado à terra. 

  



Orador 1: 
As condições que são anormais na vida real, temos a capacidade de criá-las no nosso laboratório. 

 
Orador 5: 
Ok José, verde, verde, vermelho, verde. 

 
Orador 6: 
Verde, verde, vermelho, verde. 

 
Orador 5: 

Fechar 272 
 

Orador 6: 

272 está fechado. O banco está energizado.  
 

Orador 5: 
Certo, a soltar o galho de árvore. 

 
Orador 8: 
Quando o ramo entra em contacto com linhas de alta tensão, o que acontece é que ele entra em 
contacto com dois pontos. E a partir daí começa a carbonizar, e isso cria um caminho condutor entre os 
dois pontos, criando a descarga elétrica. 

 
Orador 1: 
As definições de proteção para que algo seja detetado, recebem um sinal para o dispositivo que vai 
atuar nesse sensor e depois desconectam a energia da linha. Tudo isso acontece dentro de cem 
milissegundos. 

 
Orador 2: 
Eles não podem ser tão rápidos que um choque de carga momentâneo desenergize a linha. E não 
podem ser tão lentos que uma falha persista por um período de tempo e haja muita energia 
libertada, o que pode levar a resultados indesejáveis. 

 
Orador 1: 
Esse é o ponto ideal que estamos a tentar encontrar, porque não se pode desligar a energia para cada 
coisa pequena, apenas se for necessário. O nosso foco é interromper esses eventos antes que se tornem 
catastróficos. 


