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Edição 170
Transformação pós-pandemia
 Sento para escrever este editorial em uma tarde de domingo, momento 

em que olho para a janela para buscar inspiração e me sinto obrigada, 

embora relutante, a escrever sobre o que todos estão falando: a pandemia 

e seus efeitos sobre a sociedade. Moro em frente a um shopping center, 

a “praia dos paulistanos” e é triste, não vou negar, ver o estacionamento 

completamente inóspito em um final de semana, momento em que, outrora, 

eu estaria resmungando comigo mesma tentando entender o prazer das 

pessoas em passar uma tarde ensolarada dentro de uma caixa de concreto 

e não em uma praça, parque ou qualquer outro canto da cidade ao ar livre. 

De volta à realidade, admito: saudades de ver, da janela, o estacionamento 

lotado e de observar as longas filas de carros buscando vagas para 

estacionarem. 

 O novo coronavírus está causando um estrago extraordinário em 

nossas vidas. Pessoas perdendo o emprego, empresários com insônia sem 

saber como garantir a continuidade dos negócios e, o pior, muitas pessoas 

perdendo a vida ou perdendo amigos e familiares. Não vou trazer números 

ou lamentar sobre tudo o que está acontecendo. Vocês devem estar fartos 

de ver tanta notícia triste e poucas esperanças nos noticiários impressos ou 

televisivos. Quero trazer à luz uma reflexão sobre as transformações que o 

distanciamento social está nos obrigando a fazer, especialmente no mundo 

corporativo.

 Projetos envolvendo digitalização foram desengavetados a fórceps. O 

home office, por exemplo, tão temido pelos executivos e gestores mais 

conservadores, foi implantado da noite para o dia e, adivinha, funciona! 

Posso afirmar, com conhecimento de causa, que trabalhamos mais de casa 

do que do escritório. Já acordamos no pique! E as reuniões virtuais são 

altamente funcionais. Sabe aquela reunião que poderia ter sido um e-mail? 

Pois no distanciamento social isso acontece. E muito tempo é economizado 

com os deslocamentos. É claro que estamos vivendo uma situação extrema 

e estamos obrigados a ter esse comportamento e o contato social é, em 

algumas vezes, necessário, e sentimos muita falta dele, mas o meu ponto é 

o aprendizado que estamos tendo nesse momento e como usá-lo quando 

tudo isso passar. 

 Outra transformação que estamos observando é a adaptação das 

empresas a este momento. Companhias que vinham adiando sua entrada no 

ecommerce adiantaram o projeto ou investirram mais nesse canal para não 

depender das lojas físicas. O processo de digitalização, tema que a revista O 

Setor Elétrico vem discutindo em dois fascículos desde janeiro/2020 – 3Ds 

do setor elétrico e Indústria 4.0 –, foi acelerado em diversas companhias. 

A Enel, por exemplo, durante a pandemia, reforçou suas estruturas de 

atendimento nos canais digitais e também estimulou os consumidores 

a optarem pela fatura digital (por e-mail) e por meios de pagamento 

eletrônico. A concessionária também implementou a autoleitura em Goiás, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Assim, o próprio cliente pode ler o seu 

medidor e informar os dados para a Enel, o que ajudou a reduzir o número 

de leituristas em circulação. Os atendimentos pelo aplicativo que, em 2019, 

representavam 15% das demandas, em abril chegaram a 38% do total. Isso 

mostra como o digital está cada vez mais presente na vida das pessoas e 

esse comportamento não deve regredir após a pandemia.

 Nós aqui, da revista O Setor Elétrico, também estamos nos adaptando 

e encontrando no ambiente digital um caminho sem volta. A tecnologia à 

nossa disposição e a facilidade de reunir pessoas onde quer que estejam 

em uma sala virtual também é uma forma de aproximação e de transmitir 

conhecimento com efetividade. O mundo não será o mesmo depois dessa 

crise na saúde.

 Por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer à 

oportunidade de voltar a ser a editora desta publicação, onde estive por dez 

anos, até julho de 2018, e retornando agora para também apoiar a editora 

no seu crescimento digital. Conto com a colaboração de vocês!

 Apreciem esta edição e protejam-se!

Abraços,

Flávia Lima

Acompanhe nossoas lives e webinars com especialistas do setor em nosso canal no YouTube:

https://www.youtube.com/osetoreletrico 

Mooca Plaza Shopping, no bairro da Mooca, em São Paulo (SP) 
. Domingo, 3 de maio, 16h.
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Estaríamos vivendo um transiente?

 De acordo com a IEEE1159, os transientes são definidos, em uma tradução direta e coloquial, 

como: ”a parte da mudança de uma variável que desaparece durante a transição de um regime 

permanente para outro”. A imagem a seguir ilustra o conceito.

 Teriam estes seis meses que estamos vivendo alguma semelhança a este fenômeno eletromagnético 

tão familiar àqueles que operam e que sofrem com os sistemas elétricos de potência? Seria mais uma 

simples ocorrência na presença humana na terra? E de causas naturais? 

 Vivíamos no Brasil até o carnaval um regime permanente com uma distorção harmônica de tensão 

tolerável - se bem que já se podia observar algum desequilíbrio entre as “três fases”, mas com limites de 

operação aceitáveis e tudo indicava que a potência aparente seria mantida, mesmo com fator de potência 

não muito bom, afinal capacitores já haviam queimado por conta de ressonâncias nas subestações do 

Planalto. As informações das redes elétricas não interligadas ao nosso sistema se mostravam instáveis 

dando mostras de colapso e perda de estabilidade, mas como de costume, deixamos o carnaval passar 

sem preocupação de blindagens contra os campos eletromagnéticos que poderiam interferir no nosso 

regime permanente. Eles chegaram, como esperavam os técnicos mais céticos, e começaram a distorcer 

a nossa forma de onda de forma implacável. Fomos obrigados a acionar a rejeição de carga para manter 

o sistema parcialmente vivo. A falta de sincronismo das três fases e atuação inadequada dos antigos 

governores dos geradores levou o sistema à operação em regime de contingência.

 As equipes de heróis da operação e manutenção das plantas, por mais preparadas que fossem, 

não foram capazes de segurar o distúrbio que já era sentido por todo o sistema interligado. Não haviam 

sido instalados para-raios, DPS, blindagens, aterramentos, fontes redundantes, nem relés nem fusíveis 

e nem EPIs as equipes possuíam. Muitos equipamentos poderiam operar na solução parcial de alguns 

problemas, mas estavam parados por falta de peças de reposição, aguardando a licitação pelo DCU: 

“departamento das compras unificadas”. Enquanto isso, as três fases perdiam totalmente o sincronismo 

e como que, em uma disputa para o adiantamento de seus ângulos de fase, perderam também a 

coordenação do isolamento e o curto-circuito da primeira fase com as outras duas foi inevitável. Não 

houve coordenação na proteção e a atuação dos relés foi intempestiva e aleatória. Mesmo em regime 

desequilibrado, as componentes não foram simétricas e bilhões de Reais foram para o lixo sem o “DCU” 

se dar conta, e outros tantos serão necessários para investimentos em novas fontes. Talvez alguém 

invente alguma geração distribuída para retomar um regime permanente adequado e equilibrado. O 

mais lamentável desta história toda foi a queima dos transformadores que, apesar de velhos, não eram 

obsoletos e ainda tinham muita energia para transformar. Tudo por falta de sincronismo das três fases. 

Que falta! 

SEGURANÇA ELÉTRICA 

INTELIGENTE
Supervisão de isolamento e corrente 
de fuga em todos os esquemas de 
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Itaipu chega aos 36 anos de operação com o melhor 
índice de produtividade de sua história
Em abril, a relação entre o megawatt-hora produzido e a vazão de água utilizada chegou a 1,0814 MW médios por 
metro cúbico de água

 A usina de Itaipu chega aos 36 anos de 

operação, no último dia 5 de maio  no  auge  

de sua produtividade. Em termos práticos, 

esse recorde significa  que a binacional, com 

o passar das décadas, tem aprimorado o 

uso da  matéria-prima,  a  água,  para  gerar  

energia  limpa  e renovável, sem qualquer 

desperdício.

 A  produtividade  é o índice que mede 

a relação entre o megawatt-hora (MWh)  

produzido e a vazão de água utilizada. Em 

abril, essa relação chegou a  1,0814  MW  

médios  por  metro  cúbico  de  água  por  

segundo, o melhor desempenho operacional 

de todos os tempos.

 O  consumo diminuiu neste ano, mas a 

produção segue entre as melhores de  todas 

as usinas. Só em 2020, a usina de Itaipu gerou 

aproximadamente 28 milhões  de megawatts-

hora (MWh), energia suficiente para atender 

dois anos do consumo do Paraguai ou mais 

de 10 meses da demanda do Estado do 

Paraná. “Itaipu não para nunca. Em tempos 

de grandes desafios, como agora, em função  

da  pandemia do novo coronavírus, quando 

a demanda cai, nossa usina demonstra  toda  

sua  qualidade técnica”, diz o diretor-geral 

brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e 

Luna.

 Ele  complementa:  “Isso  só  é  possível  

graças ao empenho da nossa gente.  Todos 

os empregados estão de parabéns por manter 

um nível altíssimo da  operação. É exatamente 

o que a sociedade espera de uma empresa 

pública. Itaipu atua em conformidade aos 

princípios da boa administração, como prevê 

o  artigo  37  da  Constituição:  legalidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência.  E  

tudo isso em respeito ao bolso do consumidor, 

que paga pela energia”.

 Para  Silva e Luna, a usina foi “motivo para 

orgulho de brasileiros e paraguaios  desde  

o  início  de  sua construção. E continua 

escrevendo sua história em forma de legado 

para as novas gerações”.

Breve histórico
 Com  produção tímida para sua 

capacidade, nos primeiros anos, a usina 

binacional acumula atualmente mais de 2,7 

bilhões de megawatts-hora (MWh) e um 

papel importante na construção da história 

de toda uma região. 

 Em 5 de maio de 1984, entraram em 

operação as primeiras duas unidades 

geradoras  (são  20 no total) daquela que 

seria a maior geradora de energia elétrica  em  

produção  do  mundo.  Ao  completar 36 anos 

de operação nesta terça-feira,  a  usina de 

Itaipu, mais do que cumprir sua atividade-fim, 

de garantir  energia  limpa  e renovável para 

o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai,  

assume um papel imprescindível também na 

transformação do futuro de Foz do Iguaçu, 

cidade-sede da usina, e da região.

Energia e infraestrutura
 Além de gerar energia acumulada, que 

poderia iluminar o mundo inteiro por  43 dias, 

cada megawatts-hora da hidrelétrica gerado 

traz em sua missão ampliada  eletricidade  

transformada  em  infraestrutura.  A usina 

investiu mais  de US$ 1 bilhão em obras 

estruturantes para preparar a cidade para 

os desafios  que  virão,  recursos  obtidos  a 

partir de uma reestruturação da gestão da 

usina.

 Em  2019,  os  recursos  de  convênios,  

patrocínios  e parcerias sem aderência  

à missão da usina viraram fonte de 

investimentos fundamentais. A cidade  vem 

sendo dotada de infraestrutura, com uma 

nova ponte entre Brasil e  Paraguai,  a ligação 

entre a ponte e a BR-277, importante para 

retirar o tráfego  pesado  das áreas turística e 

central, melhorias no aeroporto para permitir  

que  receba  aviões  de  grande  porte e 

duplicação da ligação do terminal com a 

BR-469.

 A  lista  inclui  construção  do  mercado  

municipal,  modernização e ampliação  do  

Hospital Ministro Costa Cavalcanti, que 

atende pelo SUS, e a futura duplicação da 

BR-469, estratégica para o turismo, entre 

outras.

 Até  2023,  quando  será  renegociado  o 

Anexo C do Tratado de Itaipu entre o Brasil 

e o Paraguai, que pode alterar a gestão 

financeira da usina, as  obras  estruturantes,  

em  andamento  ou  concluídas  (de  acordo 

com o cronograma,  algumas  inclusive estão 

adiantadas), darão uma nova cara para 

Foz  do  Iguaçu,  com  maior  qualidade  de 

vida para seus moradores e mais preparada  

para  atender  os turistas, que certamente 

estarão cada vez mais exigentes, quando aqui 

desembarcarem.

 Paralelamente  ao  legado  de  

infraestrutura  robusta para a cidade, Itaipu  

dará  início  à atualização tecnológica de 

suas unidades geradoras, que  garantirá  

a sustentabilidade da geração por várias 

décadas. A Itaipu, que  não  para  nunca,  vai  

continuar  sendo  essencial  para o Brasil e o 

Paraguai.
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Levantamento estima perda de faturamento para 2020 e 2021 com recessão pós 
isolamento social e outras medidas contra a pandemia

Coronavírus pode causar perdas de até R$ 
7,5 bilhões para o setor de energia elétrica

 A Choice Technologies Holding, uma 

das maiores especialistas globais na 

redução de perdas na área de energia 

elétrica, água e gás, produziu um 

levantamento exclusivo demonstrando 

que, desde o início das medidas de 

isolamento social, houve um recuo de 

15% no consumo de energia elétrica no 

Brasil. Para se ter uma ideia, na Itália, que 

implementou um lockdown nacional, a 

queda ultrapassou os 20%. 

 Com base nesses dados, somente com 

a previsão de aumento em fraudes e furtos 

de energia, pode-se estimar uma perda 

de faturamento na ordem de R$ 2,25 

bilhões para o setor em 2020 e de até R$ 

5 bilhões em 2021, levando-se em conta 

a forte recessão que advirá, mesmo com 

as medidas adotadas pelo governo para 

sustentar a economia durante a pandemia 

do novo coronavírus. Vale ressaltar 

ainda que, enquanto durar o estado de 

calamidade social, a inadimplência - em 

qualquer faixa de renda - não poderá ser 

combatida com cortes no fornecimento de 

energia.

 Esse panorama já exige uma intensa 

adaptação na estrutura de todo o setor, 

com a utilização de ferramentas de 

machine learning e inteligência artificial 

para aumentar a eficiência de gestão e 

diminuir as perdas, bem como buscar 

novas formas de arrecadação. Será 

essencial, nos próximos meses e após a 

crise, encontrar meios de manter a liquidez 

e, consequentemente, o fornecimento 

normalizado de serviços essenciais para a 

população, sem riscos operacionais.
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EDP Renováveis assegura PPA solar no México
Companhia já tem assegurado cerca de 80% dos 7,0 GW de capacidade build-out eólica e solar prevista 
para o período de 2019-2022

 A EDP Renováveis, S.A. («EDPR») assinou 

um contrato de compra e venda de energia 

(«Power Purchase Agreement», ou PPA) com a 

Ammper Energía S.A.P.I. de C.V. ("AMMPER") 

para a venda da eletricidade que será gerada 

pelo parque solar pv Los Cuervos, de 200 MW. O 

contrato foi estabelecido em dólares americanos 

e por um período mínimo de 15 anos.

 O projeto solar de Los Cuervos, localizado 

no México, deverá começar as operações no 

início de 2021. Considerando a capacidade 

instalada no país e os projetos já assegurados, 

o portfolio da EDPR no México alcançará 0,5 

GW de capacidade instalada em 2021.

 Dados os atuais ativos solares operacionais 

da EDPR e os 1,2 GW de projetos solares já 

contratados, o portfólio da EDPR aumentará a 

sua diversificação tecnológica e alcançará 1,5 

GW de capacidade solar em 2022.

 Atualmente, a EDPR tem assegurado 

~80% dos ~7,0 GW de capacidade build-

out eólica e solar prevista para o período de 

2019-2022, conforme anunciado no Strategic 

Update de março de 2019. A EDPR continuará 

analisando e desenvolvendo projetos que se 

enquadrem nos seus critérios internos de risco 

e rentabilidade.

 João Manso Neto, CEO da EDP 

Renováveis, destacou: "Estamos muito 

satisfeitos com os progressos da nossa 

estratégia de PPA com marcos como o 

que anunciamos hoje. Estamos a 80% do 

ambicioso objetivo de 7 GW de incorporação 

na capacidade global que estabelecemos 

no plano de negócio com dois anos ainda 

pela frente. Também reforçamos o nosso 

compromisso com um mercado como o 

México, onde já temos uma capacidade 

instalada de 200MW, e continuamos a reforçar 

o nosso papel como uma das referências 

para a produção de energias renováveis 

globalmente. Por último, gostaria de salientar 

o nosso compromisso de manter o nosso 

plano de investimento até 2022, apesar das 

circunstâncias que estamos vivendo".

 O êxito da EDPR na contratação de novos 

PPAs reforça o seu perfil de baixo risco e 

sua estratégia de crescimento com base no 

desenvolvimento de projetos competitivos e 

inovadores com visibilidade a longo prazo.





Modernização de geradores

 Ativo fundamental para o sistema 

elétrico, os geradores podem causar um 

grande impacto na estabilidade de uma 

região. Protegê-los é, portanto, de extrema 

importância para assegurar que o sistema 

de potência opere de maneira adequada 

e, ao mesmo tempo, uma forma de evitar 

custos desnecessários com manutenção 

corretiva ou perda de geração. Pensando 

nisso, a concessionária Light Energia 

realizou, recentemente, a modernização 

dos geradores da Usina Hidrelétrica Fontes 

Nova, no Complexo de Lajes, na cidade de 

Piraí, Rio de Janeiro. O projeto abrangeu um 

retrofit das proteções elétricas e mudou a 

forma como a proteção era feita, oferecendo 

um monitoramento constante.

 De acordo com o coordenador de 

Engenharia de Aplicação da SEL, Paulo 

Lima, foi fornecida uma solução completa 

de proteção para toda unidade geradora, 

abrangendo proteção da máquina, 

transformador elevador, sistema de 

monitoramento da isolação do estator e 

sistema digital de registro de perturbações. 

O engenheiro de campo da Light, Savio 

Telles da Silva, explica que “os geradores 

da usina tinham um sistema de proteção 

antigo que eram da primeira geração de 

relés digitais e já estavam no fim de sua vida 

útil, sem peças de reposição”. Ele ressalta 

a importância desses equipamentos, já 

que a concessionária precisa ter um bom 

índice de disponibilidade. “A proteção tem 

de atuar na hora certa e da maneira correta. 

Além disso, precisávamos nos adequar 

aos Procedimentos de Rede do Operador 

Nacional do Sistema (ONS) que opera o 

sistema interligado", explicou Telles.

 Conforme previsto no escopo do pacote, a 

SEL também forneceu os serviços de instalação 

dos novos painéis e comissionamento, 

sempre prezando pela qualidade e segurança 

Retrofit da proteção de usinas hidrelétricas da Light trouxe inovações na proteção e no 
monitoramento de estator 

da instalação. “Com a instalação do novo 

sistema de proteção, foi possível abranger 

por completo os submódulos 2.7 e 2.6 do 

Procedimento de Rede de acordo com as 

especificações do ONS.

Proteção para o estator
 No retrofit, uma das principais inovações 

foi na proteção contra faltas à terra no 

estator para máquinas síncronas aterradas 

por alta impedância. O estator é um dos 

principais componentes do gerador e é onde 

toda a energia é gerada e disponibilizada 

para o sistema. Na Usina Fontes Nova, o 

sistema foi aplicado em três geradores A, B 

e C com potência nominal de 51 MVA, 62 

MVA e 51 MVA cada um, e capacidade total 

de geração instalada de 132 MW. 

 O sistema pode gerar um alarme ou 

promover um desligamento do gerador se 

houver uma falta à terra ou uma isolação 

baixa, trazendo proteção e monitoramento 

contínuo do estator e de todo o sistema 

de aterramento. O método utilizado é o 

de injeção de um sinal multifrequência, 

uma inovação frente aos tradicionalmente 

utilizados. Projetada para atuar em um 

ambiente crítico, a tecnologia aplicada é 

robusta e pode ainda ser aplicada para 

geradores que compartilham o mesmo 

transformador elevador.

 Outra questão importante é a junção 

do sistema de medição e de injeção em 

um mesmo equipamento. Isso possibilita 

que sejam adicionados novos tipos de 

monitoramento ao sistema e desobriga 

a necessidade de que os fabricantes da 

solução e do relé do gerador sejam os 

mesmos.

Redes definidas por software
 Outra questão importante no projeto foi 

a implementação de tecnologia SDN, Redes 

Definidas por Software, para fazer a conexão 

da rede Light com a da Usina Fontes Nova. 

A SDN não estava contemplada no projeto 

inicial, mas a concessionária decidiu, em 

contato com a SEL, verificar o quanto a 

substituição do switch tradicional pelo 

SEL-2740S (Switch de Rede Definida 

por Software) traria maior determinismo e 

segurança cibernética para sua operação.

 De acordo com Renato Stavarengo, 

Engenheiro de Projetos da SEL que atuou 

no projeto, este foi o grande diferencial 

em termos de rede de comunicação. 

“Essa solução foi instalada na fronteira da 

subestação da Usina Fontes Nova com 

as outras redes do complexo de geração 

da região. O SEL-2740S solucionou um 

problema antigo que a Light possuía já que foi 

possível controlar todas as informações que 

trafegam para dentro e fora da subestação”, 

afirmou.

 Também fez parte da solução o 

fornecimento de registrador digital de 

pertubações (RDP). Essa solução foi 

baseada nos módulos de aquisição do SEL-

2240 Axion com o SEL-3555 RTAC. "Este 

sistema permite registro de alta resolução 

das grandezas elétricas da subestação e 

das unidades geradoras no momento de 

uma ocorrência no sistema elétrico. Esses 

registros são então armazenados e ficam 

disponíveis automaticamente para análise", 

finaliza Paulo Lima.

Painel de empresas O Setor Elétrico / Abril de 202014



ABB ganha contrato de US$ 100 milhões 
para fortalecer o sistema elétrico da 
América do Sul

 A ABB Power Grids assinou um contrato 

de cerca de US$ 100 milhões por cinco anos 

com a maior empresa de serviços públicos 

da América do Sul, a Interconexion Electrica 

S.A. E.S.P. (ISA). Atualmente, a ISA opera 

mais de 62.000 quilômetros de infraestrutura 

de transmissão de energia, com mais de 

7.000 quilômetros em construção. A empresa 

também presta serviços de transporte, 

informações e telecomunicações.

 "A ABB Power Grids está moldando o 

futuro da energia sustentável e nosso objetivo 

está totalmente alinhado com o objetivo da 

ISA de garantir um fornecimento de energia 

sustentável na América do Sul e mitigar as 

mudanças climáticas", disse Claudio Facchin, 

presidente da ABB Power Grids. "Nossas 

tecnologias pioneiras estão viabilizando uma 

energia acessível, confiável, sustentável e 

moderna para todos, aumentando a eficiência e 

a competitividade, enquanto abrem o caminho 

para a integração renovável em massa e um 

sistema global interconectada", completa.

 Como a maior operadora de sistemas 

de transmissão da América do Sul, a ISA 

Em parceria com a ISA, a ABB atuará na construção de uma rede elétrica confiável e 
eficiente, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas na América do Sul

é responsável por levar eletricidade a 

milhões de pessoas e empresas. Assim 

sendo, é fundamental que o equipamento 

de energia que a ISA use seja da mais alta 

confiabilidade, pois esse não é apenas um 

negócio, mas um investimento na sociedade. 

Através das décadas, a ABB Power Grids 

tem desenvolvido uma parceria longa e bem-

sucedida com a ISA.

 Serão fornecidos reatores de derivação 

altamente confiáveis, garantindo que a 

tensão permaneça dentro de limites seguros, 

evitando possíveis apagões. O gerenciamento 

da transmissão elétrica é um ato de equilíbrio 

constante e a estabilidade elétrica pode ser 

um desafio em altas tensões e em longas 

distâncias, porque, à medida que a distância 

aumenta, a tensão se torna menos estável.

 Para proteger a rede elétrica e ajudar a 

evitar falhas de energia, o contrato também 

prevê o fornecimento de equipamentos de 

manobra com isolamento a gás (GIS) e 

equipamentos de manobra com isolamento a 

ar (AIS), como disjuntores, transformadores 

de instrumentos e módulos híbridos.
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Sistema de monitoramento de grupos geradores
www.cummins.com.br/ 

 O PowerCommand Cloud™ é uma solução desenvolvida pela 

Cummins para monitorar remotamente toda a operação de um grupo 

gerador. Trata-se de um sistema que monitora as principais variáveis do 

grupo gerador além de apresentar um histórico destes dados e alertas de 

falhas e eventos, possibilitando também que o usuário acompanhe todos 

os geradores em operação com notificações em tempo real. O sistema 

permite testes de partidas e paradas remotas, além de programações de 

avisos de manutenção.

 Com o PowerCommand Cloud™ é possível verificar quais são os atendimentos realmente 

necessários, pois acompanha em tempo real as operações globais dos grupos geradores que estão em 

operação. Permite a verificação do status do sistema, a identificação de falhas e o acesso a notificações 

importantes, reduzindo os custos de operação e manutenção, além do tempo de inatividade das 

máquinas em operação. 

Solução para gestão do consumo de energia
www.ledax.com
 

 A Ledax, empresa que oferece soluções em economia de 

energia com iluminação a Led , lançou recentemente o ledax.

io, um sistema de gestão de energia e utilidades que pode ser 

integrado com as soluções já oferecidas pela empresa. Trata-se 

de uma solução de IoT (internet das coisas) para a gestão remota 

de  energia e utilidades, como iluminação, ar condicionado, câmaras frias, e outros equipamentos.

 O ledax.io fornece informações e análises para nortear tomadas de decisões, tanto para 

investimentos quanto para redução de custos em O&M (Operação e Manutenção). O monitoramento 

permite que o desperdício seja evitado a partir dos dados analisados pelo sistema, por meio de 

inserção de alarmes que indicam funcionamento fora de especificações, ou mesmo o mau uso dos 

equipamentos. Além disto, os clientes podem analisar o consumo individualizado por equipamento 

ou de forma setorizada. O ledax.io também promove a economia de energia através dos módulos 

de controle de ar condicionado e iluminação, por exemplo, que podem desligar automaticamente 

aparelhos que foram esquecidos ligados.

 O funcionamento do sistema consiste em sensores, controladores e uma plataforma dashboard, 

que pode ser acessada remotamente pelo computador ou smartphone. O principal objetivo do ledax.io 

é possibilitar o uso inteligente da energia para gerar economia financeira e melhorar o uso dos recursos 

naturais. As empresas que implantam o sistema conseguem mensurar estes benefícios tempo real.

Linha de tomadas e interruptores
www.blux.ind.br

 Novidade da B-LUX, a Linha Recta de tomadas e interruptores 

é, segundo a empresa, a única do mercado com quatro entradas 

para cabos independentes em cada borne, facilitando a aplicação 

e flexibilizando as opções de instalações adicionais. Todos os 

produtos B.Lux são criados a partir de matérias-primas com aditivo de proteção aos raios ultravioleta, 

protegendo-os contra o amarelamento das placas e componentes, mesmo quando expostos ao sol 

e à chuva. Está disponível nas seguintes opções de cores: preto, grafite, chocolate, marrom, fendi, 

mostarda, areia, branco, prata e acetinado nos acabamentos fosco e gloss. As cores cromado e onix 

estão disponíveis apenas com acabamento gloss. A empresa oferece garantia exclusiva de 15 anos.
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l Por Carlos Eduardo Boechat e Francisco M Pires Neto*

Capítulo III

Os desafios das concessionárias 
de energia elétrica no Brasil 

As empresas de distribuição de energia 
elétrica têm vividov no seu dia a dia de 
trabalho muitos  e grandes desafios e, nesta 
época do ano, na região sudeste do Brasil, 
as chuvas, os ventos e as tempestades de 
verão trazem com elas muitos transtornos 
a sociedade.

Os acionistas, os órgãos reguladores 
e os clientes querem maior eficiência nos 
processos, melhor qualidade do produto e 
redução nos custos e as responsabilidades e 
motivação das equipes das concessionárias, 
com certeza, são um fator relevante na 
prestação de serviços na distribuição de 
energia elétrica.

A demanda por mais energia elétrica 
para abastecer os carros elétricos e entrada 
de novas fontes de geração distribuída 
é inadiável, bem como, os sistemas de 
armazenamento de energia que trarão 
impactos sob a rede de distribuição e 

Conforme mencionado no Fascículo I (Edição 168 – Jan/Fev 2020), este fasículo conta com a participação de diversos especialistas em 
Indústria 4.0 / Transformação Digital. 
Um dos mercados que está em constante transformação é o de Utilities, em especial neste capítulo, as concessionárias de energia. Será  
abordada a Revolução 4.0 na Distribuição de Energia Elétrica, conteúdo gerado por Francisco M. Pires Neto.
Esta é a terceira de 08 (oito) edições que teremos em 2020. Quem desejar colaborar com algum tema e conteúdo técnico, por gentileza, 
entre em contato com Carlos Eduardo Boechat, responsável pelos fascículos de Indústria 4.0 e Transformação Digital. Contatos: +55 11 
93030-1805 / 31 99393-1670  carloseduardoboechat@gmail.com / carlos.boechat@accenture.com

processos internos das distribuidoras de 
energia elétrica.

Com todos esses ingredientes 
adiciona-se a responsabilidade social e de 
meio ambiente e temos como resultado 
nas empresas a necessidade de criação de 
planos estratégicos de ação que passam 
desde a modernização e instalação de novos 
ativos da rede de média tensão, subestações, 
gestão de sistemas integrados, self-healing, 
recuperação da receita, atendimento à 
geração distribuída, expansão do sistema 
elétrico, maior sensoriamento nas redes 
de distribuição, manutenção, análise e 
controle de todos os dados e grandezas 
elétricas geradas pelos sistemas para que 
se transformem em informações úteis e 
possam orientar os investimentos e redução 
dos custeios.

Como descrito no relatório originado 
pela publicação da Portaria nº 440, de 15 de 

abril de 2010, resultado do trabalho do GT 
para estudo do conceito de redes elétricas 
inteligentes, Smart Grid, transcrevo: "Nos 
últimos cinquenta anos, as redes não 
evoluíram para encarar os desafios das 
mudanças modernas. Ameaças à segurança, 
possibilidade de uso de energia alternativa 
e intermitente, metas de economia de 
energia para redução de picos de demanda 
e controles digitais para aumentar a 
confiabilidade e abreviar a restauração são 
alguns exemplos de desafios que terão que 
ser enfrentados nos próximos anos".

Adiciona-se ao descrito a viabilização 
técnica/econômica dos sistemas de 
armazenamento de energia, que, a partir 
do momento em que ganha maior escala 
comercial, terá um enorme impacto, por 
um lado, nas distribuidoras de energia 
que investirão em grandes centrais de 
armazenamento e, por outro, na interação 
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que possivelmente querem ter com os 
seus clientes que investirão em soluções 
de armazenamento associados à geração 
distribuída.

Novos cenários na rede de 
média tensão e baixa tensão de 
uso de energia alternativa e 
intermitente

As distribuidoras de energia elétrica 
se deparam com a legislação brasileira 
fomentando a instalação e o uso das energias 
renováveis e sustentáveis, o que é excelente 
para a sustentabilidade do meio ambiente, 
dos recursos naturais, entre outros.

Com isso, as demandas internas dessas 
empresas irão crescer do ponto de vista de 
análise técnica dos pedidos, estudos das 
redes atuais, necessidades de investimentos 
para ampliações e modernização das 
redes, pois são construídas com as 
mesmas características técnicas, desde 
sua concepção e há mais de 50 anos não 
evoluíram nesse sentido e nem tão pouco 
para as demandas de necessidades de 
abastecimento de veículos elétricos e de 
armazenagem de energia.

Sendo assim, se faz necessário um 
olhar estratégico com antecipação dos 
cenários que já se fazem presentes, para uso 
de energias alternativas e intermitentes e 
providas pelos atuais clientes.

A luz que há à frente é de prover novos 
fluxos, sistemas, processos e gestão dentro 
das organizações com a criação do processo 
de cadastramento de microgeração, gestão 
de serviços de campo, novos "inputs" para 
o sistema comercial e técnico relativos à 
microgeração e atendimento às normas 
técnicas de geração distribuída.

Com a instalação no Brasil de fábricas 
dos equipamentos para aproveitamento da 
energia solar, esses sistemas e equipamentos 
entraram em um patamar de custos que é 
viável sua instalação em larga escala e, 
assim, esses clientes que decidirem aderir 
a essa nova tecnologia, bem como reduzir 
os custos de suas contas de energia elétrica, 
exigem que sua demanda rapidamente 

seja analisada, equacionada e aprovada na 
concessionária de distribuição de energia 
para auferir os ganhos esperados.

Há questões internas nas 
concessionárias a serem respondidas: é hora 
de pensar na reorganização organizacional 
para atender ao tema? Estão preparadas 
para receber essa demanda dos clientes? 
E os sistemas internos estão prontos para 
desenvolver esses estudos e análises? Será 
que atenderão aos prazos legais?

A seguir, transcrição importante de 
uma decisão da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), de 24/11/2015:

“ANEEL amplia possibilidades para 
micro e minigeração distribuída

A diretoria da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta 
terça-feira (24/11), aprimoramentos na 
Resolução Normativa nº 482/2012 que 
criou o Sistema de Compensação de Energia 
Elétrica, permitindo que o consumidor 
instale pequenos geradores (tais como painéis 
solares fotovoltaicos e microturbinas eólicas, 

entre outros) em sua unidade consumidora e 
troque energia com a distribuidora local com 
objetivo de reduzir o valor da sua fatura de 
energia elétrica.

Segundo as novas regras, que entraram 
em vigor a partir de 1º de março de 2016, 
é permitido o uso de qualquer fonte 
renovável, além da cogeração qualificada, 
denominando-se microgeração distribuída 
a central geradora com potência instalada 
até 75 quilowatts (KW) e minigeração 
distribuída aquela com potência acima de 
75 kW e menor ou igual a 5 MW (sendo 3 
MW para a fonte hídrica), conectadas na 
rede de distribuição por meio de instalações 
de unidades consumidoras.”

A Aneel também apresentou para a 
sociedade as regras e prazos e adicionalmente 
decidiu que, a partir de janeiro de 2017, os 
consumidores poderão fazer a solicitação 
e acompanhar o andamento de seu pedido 
junto à distribuidora pela internet. As 
distribuidoras de energia elétrica estão 
prontas?

Essa reflexão sobre os desafios, 
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l oportunidades e cenários atuais que as 
distribuidoras de energia elétrica estão 
enfrentando leva à necessidade de criação 
de estratégias para adesão/adaptações/
reorganizações à Revolução da Indústria 
4.0 na área de energia elétrica. De acordo 
com o Prof. Dr. Geraldo Martins (2), o 
setor elétrico é um dos melhores exemplos 
das transformações decorrentes dessa 
Revolução. Os principais fatores das 
transformações radicais pelas quais este 
setor passa são: a preocupação da sociedade 
com as consequências do aquecimento 
global; a diminuição exponencial dos custos 
e a melhoria contínua do desempenho 
das tecnologias de energia distribuída; a 
mudança do papel do consumidor de um 
ator passivo para outro ativo, possibilitando 
a criação de novos negócios criativos no 
setor e; o envelhecimento das instalações do 
atual sistema elétrico.

Estas mudanças estão sendo 
impulsionadas pelo surgimento e 
maturação de tecnologias disruptivas, tais 
como: Smart grid - Cidades inteligentes; 
Internet das coisas (IoT); Inteligência 
artificial e Computação cognitiva; Big Data; 
Aprendizado por máquina; Deep Learning; 
Supercomputadores de bolso e Digital 
Twin.

Todas estas tecnologias precisam de 
Terabytes de dados para funcionar em sua 
plenitude, transformando dados na nova 
matéria prima do Século 21. Tecnologias 
como as de redes wireless de sensores 
baratos das mais diversas grandezas e 
de armazenamento em nuvem de dados 
permitem a produção e o armazenamento 
de dados na quantidade e velocidade 
necessárias às tecnologias da 4ª revolução.

O Dr. Bruno Pimentel (1) já havia 
apresentado um enfoque estratégico para 
as empresas de energia elétrica: “a gestão 
de energia é um dos principais pilares 
da Indústria 4.0”. A motivação vem de 
uma combinação de aspectos ambientais, 
pressões de custos, regulações e mesmo 
da proatividade de organizações na 
direção do consumo eficiente de energia e 
utilidades, com monitoramento extensivo, 

Industrial Internet of Things (IioT), análise 
de grandes volumes de dados, eficiência e 
sustentabilidade.

As empresas deverão dotar seus 
sistemas SCADAs de centros de controle, 
sistemas de “billing”, cadastro da rede de 
MT e AT, entre outros, de inteligência 
situacional, algoritmos para análises, 
manobras automáticas e auxilio à operação 
nas tomadas de decisões, robôs para 
executar tarefas pré-definidas, sistemas 
de despachos de equipes integrados com 
sistemas de planejamento da manutenção 
integrados às plataformas das redes 
intranets corporativas, sensorização em 
larga escala das redes MT/BT. Da mesma 
maneira, devem atualizar seus dashboards 
para a alta gestão com informações 
gerenciais de todo o processo de 
distribuição de energia elétrica, incluindo 
a atualização dos indicadores técnicos 
de qualidade do serviço e qualidade do 
produto e de saúde/segurança das equipes 
e clientes.

De acordo com Kagernann (3) 
et al. (2013), a quarta revolução está 
fundamentada na concepção de sistemas 
cyber-físicos, um sistema que não interliga 
apenas às máquinas, mas sim, cria uma 
network de máquinas, propriedades e 
sistemas de informações em toda a cadeia de 
valor e por todo o ciclo de vida do produto. 
Sistemas de controle e sensores possibilitam 
que as máquinas se mantenham interligadas 
às diversas plantas, redes, transportadores 
e seres humanos. Isso significa que o 
maquinário não irá apenas processar 
os produtos, mas comunicar-se com os 
mesmos e fazer exatamente o que ordenam.

Com essa perspectiva, as conces-
sionarias de energia elétrica deverão se 
renovar ciclicamente para fazer frente a 
todas essas demandas e alinhar-se aos 
conceitos da Indústria 4.0.

É uma expressão que engloba algumas 
tecnologias para automação e troca de 
dados e utiliza conceitos de sistemas ciber-
físicos, Internet das Coisas e computação 
em nuvem.

Estas novas tecnologias trazem inúmeras 

oportunidades para a agregação de valor 
aos clientes e aumento de produtividade de 
processos, mas sem o enfoque adequado, 
podem desperdiçar grandes investimentos, 
com poucos resultados.
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Capítulo III

Medidas de controle para riscos elétricos 
conforme a NR 10

Por Aguinaldo Bizzo de Almeida*

As atividades de operação e manutenção 
das instalações elétricas nos últimos 
anos têm tido um crescimento acelerado 
devido à evolução tecnológica, sendo um 
fator determinante na manutenção do 
processo produtivo. Ocorre que, devido 
à dificuldade de se trabalhar em circuitos 
elétricos sem energia elétrica, pessoas e 
profissionais que direta ou indiretamente 
realizam atividades em instalações elétricas, 
devido às características construtivas dessas 
instalações, bem como os procedimentos 
operacionais existentes nas empresas, 
expõem-se diretamente a riscos elétricos e 
riscos adicionais intrínsecos as atividades 
em instalações elétricas. Dessa forma, 
o correto entendimento das premissas 
estabelecidas pela legislação é condição 
intrínseca à segurança dos trabalhadores, 
bem como ao atendimento legal face à 
responsabilização das empresas e dos 
profissionais habilitados responsáveis pela 
autorização desses trabalhadores.

Com o objetivo de esclarecer as 
premissas estabelecidas pela Legislação, 
bem como auxiliar os profissionais 
responsáveis pela autorização de pessoas 
para trabalhos em locais elétricos, 
trataremos neste artigo sobre a correta 

interpretação da NR 10 e normas técnicas 
aplicáveis para a elaboração de análise de 
riscos e definição de medidas de controle 
adequadas, considerando o tema proposto 
de revisão da NR 10.

Nota: Neste artigo somente serão 
abordadas questões específicas para proteção 
ao risco de choque elétrico considerando-se as 
premissas técnicas estabelecidas pela NR 10, 
não sendo tratadas as medidas de controle 
para exposição ao risco de arco elétrico, que 
será abordado em outra edição.

O objetivo do texto proposto da NR 
10 define que “esta norma estabelece 
os requisitos e as condições mínimas 
objetivando a implementação de medidas 
de controle e sistemas preventivos, de 
forma a garantir a segurança e a saúde 
dos trabalhadores expostos aos fatores 
de risco ou perigos decorrentes do 
emprego da energia elétrica, observado 
o Gerenciamento de Risco Ocupacional 
(GRO), ou seja, em consonância com a 
nova redação da Norma Regulamentadora 
nº 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento 
de Riscos Ocupacionais, aprovada pela 
Portaria nº 6.730, de 9 de março de 2020. 

Assim, de forma intrínseca, a interpretação 
e a aplicação da NR 10 deverão ser 
evidenciadas no PGR – Programa de 
Gerenciamento de Riscos, definido na NR 
1.

A Norma Regulamentadora NR 10 
– Segurança em Instalações Elétricas e 
Serviços com Eletricidade estabelece que 
somente profissionais autorizados podem 
realizar atividades em instalações elétricas. 
Ocorre que, no cotidiano das empresas, 
várias pessoas, para diversas atividades, têm 
de adentrar locais de serviços elétricos, ou 
mesmo utilizarem equipamentos elétricos, 
sendo que as medidas de controle a serem 
adotadas para esse diversos personagens 
têm sido uma das principais dificuldades 
para as empresas, visto a interpretação 
errônea da NR 10, fazendo com que as 
empresas, os profissionais do SESMT e 
os profissionais habilitados responsáveis 
pela autorização dessas pessoas fiquem 
vulneráveis à responsabilização civil e 
criminal em caso de acidentes do trabalho. 
Dessa forma, para que seja “estruturado 
adequadamente o PGR – Programa de 
Gerenciamento de Riscos, bem como para 
que seja definido um processo eficaz de 
autorização, primeiramente, é necessário 
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que conceitos básicos referentes às 
medidas de proteção sejam interpretados 
corretamente considerando-se as premissas 
da NR 10, e, intrinsecamente, as normas 
técnicas da ABNT. 

Assim, uma das condições intrínsecas 
ao atendimento dos requisitos estabelecidos 
para estruturação do GRO e do PGR 
é a identificação dos cenários elétricos 
existentes e os “tipos de pessoas“ que 
poderão ser expostas a riscos elétricos 
para que sejam definidas e evidenciadas as 
medidas de controle coletivas existentes e 
demais medidas aplicáveis.

Quando falamos de proteção de pessoas 
ao risco de choque elétrico, duas questões 
básicas devem ser consideradas: tipo de 
pessoa exposta e local do serviço quanto à 
característica física da instalação elétrica. 
Dessa maneira, para tratarmos do tema, 
são necessárias medidas de controle de 
forma adequada e para que seja definido 
um processo eficaz de análise de riscos e 
definição de medidas de controle para o 
processo de autorização, primeiramente 
torna-se necessário o entendimento 
correto de conceitos básicos intrínsecos, 
estabelecidos pela NR 10 e normas 
técnicas da ABNT onde se define que 
as características físicas das instalações 
elétricas devem considerar as “influências 
externas” aplicáveis. Essa condição está 
descrita de forma explícita no texto vigente 
da NR 10, quando trata de memorial 
descritivo das instalações elétricas, sendo 
que, no texto proposto, essa condição não 
está evidenciada de forma explícita, mas 
sim de forma implícita.

Influências externas 
De modo resumido, influências externas 

são variáveis que devem ser consideradas na 
definição e seleção de medidas de proteção 
para segurança das pessoas e desempenho 
dos componentes da instalação elétrica, 
devendo ser consideradas na concepção e 
na construção das instalações elétricas, ou 
seja, definidas no projeto.

Classificação das influências externas 
Cada condição de influência externa é 

designada por um código que compreende 
sempre um grupo de duas letras maiúsculas 
e um número, como descrito a seguir:

a) a primeira letra indica a categoria geral 
da influência externa: 
A = meio ambiente; B = utilização; C = 
construção das edificações;
b) a segunda letra (A, B, C, ...) indica a 
natureza da influência externa; 
c) o número (1, 2, 3, ...) indica a classe de 
cada influência externa.

Parâmetros das influências externas
Condições ambientais: independentes 
da natureza das instalações e dos locais 
considerados, relacionados a fatores 
exteriores provenientes da atmosfera, do 
clima, da situação e de outras condições 
da região onde se encontra a instalação; 
compreendem quatorze parâmetros:
AA - temperatura ambiente; AB - umidade 
do ar; AC – altitude; AD - presença de 
água; AE - presença de corpos sólidos; 
AF - presença de substâncias corrosivas 
ou solventes; AG - choques mecânicos; 
AH – vibrações; AJ - outras solicitações 
mecânicas; AK - presença de flora e mofo; 
AL - presença de fauna; AM - influências 
eletromagnéticas, eletrostáticas ou 

ionizantes;  AN - radiações solares; e AQ – 
raios.

Condições de utilização dos locais onde 
se situa a instalação: compreendem cinco 
parâmetros:

• BA - Competência das pessoas;
• BB - resistência elétrica do corpo humano;
• BC - contato das pessoas com o potencial 
de terra;
• BD - fuga das pessoas em emergências;
• BE - natureza dos materiais processados 
ou armazenados.

Construção das edificações: relaciona-
das com a construção de prédios, isto é, 
sua estrutura e os materiais utilizados. 
Compreendem dois parâmetros.

CA - materiais de construção e CB - 
estrutura dos prédios.

Competências de pessoas 
segundo a ABNT

Conforme apresentado anteriormente, 
na influencia externa caracterizada 
como condições de utilização , temos o 
parâmetro BA - Competência das Pessoas, 
que será o foco dessa análise, sendo 
descrito nas normas técnicas conforme 
mostra a Figura 1:

Figura 1 – Medidas de controle x competência de pessoas.
Nota: Código BA2 e BA3 não são aplicáveis a NBR 14039 – Instalações Elétricas de Média Tensão
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pessoas inadvertidas ( NR10 )
O conceito de pessoas Comuns BA1, 

conforme a ABNT, equivale ao conceito 
de pessoa inadvertida pela NR 10, sendo 
aqueles que não realizam atividades em 
circuitos elétricos, mas ou usufruem da 
eletricidade ou realizam atividades em 
locais ou equipamentos com a presença 
do agente eletricidade. Para esse grupo de 
pessoas, o agente eletricidade 

deve “ser controlado” por medidas de 
segurança consideradas como “Proteção 
Total”, ou seja, o controle do risco não 
pode depender do conhecimento da 
pessoa BA1, e sim, a instalação elétrica 
deve ser construída de forma segura, 
não permitindo que a pessoa adentre 
acidentalmente a zona controlada (vide 
anexo II – NR-10) de instalações elétricas 
energizadas mesmo em BT. Na NR 10 
essa condição está evidenciada no texto 
vigente e no texto proposto que define que 
operações elementares de liga e desliga, 
em circuitos elétricos de BT, podem ser 
realizadas por pessoas inadvertidas, desde 
que a instalação elétrica seja construída 
de forma segura.

Nesse grupo de pessoas comuns, 
observando o disposto na NR 10, 
podemos considerar ainda operadores de 
máquinas e de processos e outras pessoas 
que, dentro de suas atividades, operam 
dispositivos elétricos como botoeiras, 
interruptores, etc.

Também podemos enquadrar 
como “pessoas comuns - BA1’ alguns 
personagens que fazem parte da rotina do 
processo de manutenção das instalações 
elétricas, como por exemplo: limpeza de 
SE ( abrigadas e desabrigadas ), pedreiros, 
carpinteiros, motoristas de caminhões 
que descarregam materiais de construção 
em reformas de SE, etc, que, apesar de não 
realizarem atividades “não relacionadas 
àss instalações elétricas “, adentram locais 
de serviços elétricos para realizarem suas 
tarefas. 

Essas pessoas também devem ser 
autorizadas formalmente para adentrarem 

esses locais elétricos, entretanto, essa 
deve ser precedida de uma análise de 
risco criteriosa, observando-se condições 
impeditivas intrínsecas às características 
construtivas das instalações elétricas, 
tendo como condição impeditiva 
intrínseca a possibilidade de acesso 
acidental a partes vivas das instalação 
elétrica (sem segregação), ou seja, 
adentrar zona controlada.

Dessa forma, quando se tratar de 
pessoas BA1 – Inadvertidas, as medidas 
de controle para proteção ao risco de 
choque elétrico por contato direto devem 
ser específicas (proteção total).

A proteção total é utilizada para 
designar medidas de proteção contra 
choque elétrico por contato direto, 
sendo que a proteção é garantida pela 
característica construtiva da instalação, 
onde por si só essas medidas são 
suficientes para garantir a proteção das 
pessoas contra o contato acidental à partes 
vivas da instalação elétrica. Esse tipo de 
proteção é obrigatória para pessoas BA1, 
seja em baixa tensão como em média\alta 
tensão.

Infelizmente, a incidência de acidentes 
com pessoas BA1 ocorre devido à não 
observância dos conceitos básicos de 
proteção estabelecidos, principalmente, 
pelo desconhecimento daqueles que 
elaboram a análise de risco e definem as 
medidas de controle a serem adotadas. 
Pessoas BA4 – Advertidos e BA5 – 

Qualificados x Profissionais Autorizados 
– NR 10

Pessoas advertidas – BA4 e pessoas 
qualificadas BA5, definidas nas normas 
da ABNT, são aqueles profissionais que, 
segundo a NR 10, poderão ser autorizados 
a executarem (considerando-se as 
demais premissas estabelecidas pela NR 
10) atividades em instalações elétricas, 
sejam eles Habilitados, Qualificados ou 
Capacitados.

Para esses profissionais, as medidas 
de controle a serem observadas devem 
considerar o conhecimento dos mesmos, 
permitindo a realização de atividades 
em instalações elétricas sem segregação, 
adotando-se medidas de controle (proteção 
parcial) específicas.

A proteção parcial é caracterizada 
por medidas que não são suficientes por 
si só para garantir a proteção das pessoas 
para possíveis contatos acidentais 
com partes vivas da instalações 
elétrica, necessitando, como premissa 
de utilização, do conhecimento ou 
da informação das pessoas a serem 
protegidas. Assim, a aplicação destas 
medidas tem como condição intrínseca 
o conhecimento das pessoas expostas, 
e dessa forma, somente podem ser 
aplicadas a pessoas BA4 e\ou BA5, 
dependendo da situação.

A Figura 2 mostra de forma resumida 
as medidas de controle admitidas conforme 
as competências de pessoas.

Figura 2 – Medidas de controle X competência de pessoas
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Figura 3 – Operação de circuitos elétricos de comando EBT\ BT. 

Operações elementares em BT 
conforme a NR 10

De um modo prático, o termo 
“atividades elementares” é apropriado para 
descrever pessoas que cotidianamente 
efetuam a ação de ligar e desligar 
dispositivos de “liga-desliga“ de 
equipamentos ou circuitos elétricos 
específicos que não devem oferecer risco 
aos usuários, como, por exemplo, “ligar-
desligar“ equipamentos elétricos e de 
iluminação em residências. Ocorre que 
também em indústrias temos profissionais 
que em, suas atividades habituais, acionam 
dispositivos de manobra, inserem plugues 
em tomadas, entre outras atividades 
consideradas “extremamente simples”, 
que por exigência da norma as mesmas 
devem ser realizadas sem que haja 
qualquer interação direta na instalação 
elétrica propriamente dita, mesmo estando 
presumidamente energizada.

Ressalta-se que, para se classificar 
equipamentos elétricos “adequados para 
operação” como sendo apropriados para 
a função a que se destinam montados 
de forma adequada, devem estar em 
conformidade com normas técnicas 
aplicáveis, fornecidos com as especificações 
de projeto, de forma a serem utilizados 

com segurança, como mostra a Figura 3.
O texto proposto mantem as 

premissas estabelecidas para operações 
elementares: As operações elementares 
como ligar e desligar circuitos, dispositivos 
e equipamentos elétricos, assim como 
conectar ou desconectá-los da instalação 
elétrica, realizadas em tensão igual ou 
inferior a 1000 volts em corrente alternada 
(Vca) ou 1500 volts em corrente contínua 
(Vcc), com materiais e equipamentos 
elétricos em perfeito estado de conservação, 
adequados para operação conforme 
orientações do fabricante, podem ser 
realizadas por qualquer pessoa não 
advertida. Ressalta-se a aplicação desse item 
no cotidiano de pessoas Ba1 – Comuns que 
realizam atividades habituais de liga-desliga 
de circuitos elétrico no uso da energia 
elétrica, entretanto, a relevância desse item 
está na abrangência do mesmo, visto que 
muitos profissionais, de “forma errônea“, 
querem caracterizar como “operações 
elementares“ as atividades de operação de 
circuitos elétricos de BT de acionamento 
de máquinas e\ou equipamentos que 
não propiciam a devida segurança aos 
profissionais que realizam essas atividades, 
normalmente, operadores de processos 
industriais, sendo que para uma operação 
em âmbito industrial ser caracterizada 

como “operação elementar“, minimamente, 
a instalação elétrica deve ser projetada e 
construída garantindo proteção a riscos 
elétricos intrínsecos de choque elétrico por 
contato direto e indireto e arco elétrico, 
em atendimento à NR 10 e à NR 12, o que 
normalmente não ocorre.

Assim, considerando o texto proposto 
para revisão da NR 10, é necessário 
observar que “somente condicionar a 
garantia da segurança da instalação“ 
com materiais e equipamentos elétricos 
em perfeito estado de conservação, 
adequados para operação conforme 
orientações do fabricante é vulnerável, ou 
seja, é necessário que também atendam 
às prescrições estabelecidas por normas 
técnicas aplicáveis sob pena de adotar 
equipamentos elétricos inadequados, 
expondo os trabalhadores a riscos 
elétricos, principalmente, arco elétrico, 
mesmo em “atividades elementares” que 
são realizadas de forma inadequada devido 
à falta de critérios técnicos na definição 
desse termo, seja na NR 10, seja em normas 
técnicas.

As operações elementares em baixa 
tensão serão classificadas como tal, desde 
que os equipamentos elétricos atendam 
obrigatoriamente os seguintes critérios:

• Princípio fundamental de proteção 
contra choque elétrico (proteção contra 
contatos diretos e indiretos);
• Risco de arco elétrico;
• Risco de fogo de origem elétrica.

Considerações sobre operação 
elementar 

A definição de operação elementar não 
é totalmente descrita na NR 10, bem como 
em normas técnicas existentes, assim, por 
analogia e usando como referência os 
tópicos da NFPA 70E – 2018 e das normas 
de fornecimento de energia elétrica da 
Aneel, portaria 414, pode-se afirmar que 
a “operação elementar“, definida na NR 
10, só se caracteriza se todos os fatores a 
seguir forem atendidos:
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Ressalta-se que, devido à “necessidade 
imperativa do processo produtivo”, 
aliado às características construtivas 
das instalações elétricas, predominam 
atividades de “operadores industriais“ que 
cotidianamente efetuam “manobras de liga 
– desliga“ em equipamento e\ou maquinas 
onde é necessária a “descompartimentacao 
de invólucros“, ficando expostos de forma 
intrínseca aos efeitos dos riscos de choque 
elétrico por contato direto e arco elétrico, 
conforme a Figura 4.

Interface da NR 10 com o 
Anexo IV da NR 16 

É fundamental evidenciar que a 
caracterização de “operação elementar” 
estabelecida pela NR 10 tem interface 
direta com as prescrições estabelecidas 
pelo Anexo IV da NR 16 – Atividades e 
Operações Perigosas com Energia Elétrica, 

Figura 4  – Operação BT e equipamento “descompartimentado”.

em especial, a alínea C do item 1, conforme 
segue:

1 - Têm direito ao adicional de pericu-
losidade os trabalhadores:

C) que realizam atividades ou 
operações em instalações ou equipamentos 
elétricos energizados em baixa tensão no 
sistema elétrico de consumo - SEC, no 
caso de descumprimento do item 10.2.8 
e seus subitens da NR 10 - Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade;

2 - Não é devido o pagamento do adicional 
nas seguintes situações: 

a) nas atividades ou operações no sistema 
elétrico de consumo em instalações ou 
equipamentos elétricos desenergizados e 
liberados para o trabalho, sem possibilidade 
de energização acidental, conforme 

estabelece a NR 10; 
b) nas atividades ou operações em 
instalações ou equipamentos elétricos 
alimentados por extra-baixa tensão; 
c) nas atividades ou operações 
elementares realizadas em baixa tensão, 
tais como o uso de equipamentos elétricos 
energizados e os procedimentos de ligar 
e desligar circuitos elétricos, desde que 
os materiais e equipamentos elétricos 
estejam em conformidade com as normas 
técnicas oficiais estabelecidas pelos 
órgãos competentes e, na ausência ou 
omissão destas, as normas internacionais 
cabíveis.

Assim, para que sejam atendidas 
as prescrições estabelecidas pelo 
texto proposto para a NR 10 quanto à 
estruturação do PGR – Programa de 
Gerenciamento de Riscos para o Fator 
de Risco Eletricidade, é fundamental 
entender conceitos técnicos estabelecidos 
na NR 10 e nas normas técnicas aplicáveis, 
e, principalmente, ter como referência a 
construção de instalações elétricas seguras, 
ou seja, a adoção de medidas de controle 
coletivas nas instalações elétricas por meio 
da adoção de medidas de engenharia desde 
a fase do projeto das instalações elétricas. 

*Aguinaldo Bizzo de Almeida é engenheiro 

eletricista e de Seguranaça do Trabalho, membro 

do GT/GTT – Elaboração da NR 10 (texto vigente); 

assessor técnico da Bancada dos Trabalhadores no 

processo de Revisão da NR 10; conselheiro CCEE 

no CREA SP; inspetor de Conformidade e Ensaios 

Elétricos ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039, 

diretor da DPST – Desenvolvimento e Planejamento 

em Segurança do Trabalho.
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Capítulo III

Cenários de geração distribuída

Por Marco Delgado*

Prólogo

Retomamos nesta nova edição da Revista O Setor Elétrico o 
fascículo, dando enfoque para os impactos da inserção dos Recursos 
Energéticos Distribuídos (RED), presentes no capítulo 2 do livro 
“Recursos Energéticos Distribuídos e Suas Potencialidade”, da 
editora Synergia. 

Como quase tudo nessa vida, há prós e contras. Avaliar, 
quantificar, sopesar é o que define um processo maduro de tomada 
de decisões. O fundamental é ter um diagnóstico consistente, 
fundamentado, sem proselitismo, para orientar as boas decisões. 

Renovo meus votos de boa leitura e que esses elementos 
estimulem a inovação nos modelos de negócios, sem a necessidade 
de subsídios e que a geração de riqueza traga, de fato, benefícios 
para toda a sociedade.

A introdução de REDs nos sistemas de energia elétrica produz 
impactos técnicos e econômicos que precisam ser considerados 
nos processos de operação e planejamento desses sistemas. Os 
impactos maiores são no segmento de distribuição, tendo em vista 
que a maioria dos REDs, em especial, a Geração Distribuída (GD), 
estarão conectados diretamente na rede de distribuição ou nas 
instalações dos consumidores. O sistema interligado, incluindo a 
geração centralizada e a transmissão, também serão impactados pela 
difusão dessas novas tecnologias, principalmente em decorrência 
do reflexo das modificações introduzidas na distribuição. Neste 
capítulo, são apresentados os impactos da geração distribuída, do 
armazenamento distribuído, dos veículos elétricos e da resposta da 
demanda.

Impactos da Geração Distribuída

A introdução da GD no sistema de distribuição pode afetar 
significativamente o fluxo de energia e a tensão nos terminais das 
subestações nas concessionárias. Esses impactos podem ser positivos 
ou negativos, dependendo das características operacionais do sistema 
de distribuição e das características da GD (Rugthaicharoencheep e 
Auchariyamet, 2012).

Os impactos positivos, pelo menos do ponto de vista qualitativo, 
são chamados de “benefícios de suporte ao sistema”, estando entre eles:

• Facilidade aos investidores na atuação em nichos de mercado 
destinados a atender às demandas específicas dos consumidores, já que 
o tamanho relativamente menor da GD e seu custo associado também 
menor favorecem sua adoção quando comparada a grandes centrais 
geradoras;
• Solução factível para lidar com problemas relacionados ao suprimento 
de energia durante períodos de pico da demanda;
• Oferece suporte de tensão;
• Melhora a confiabilidade do fornecimento;
• Redução de custos devido às menores distâncias para transmissão da 
energia;
• No caso do uso de fontes renováveis, a GD torna-se favorável ao meio 
ambiente.

Os impactos negativos incluem:

• A tendência crescente dessas fontes de geração desfavorecem o 
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Figura 1 – Curvas de carga em redes com alta penetração de GD (curva 
do pato).

crescimento e maior participação da geração convencional;
• A natureza intermitente das fontes de geração renovável torna sua 
produção praticamente imprevisível com assertividade comparável 
às fontes convencionais, sendo difícil prever a sua participação com 
razoável antecedência, o que traz sérios desafios para os operadores dos 
sistemas.

O desafio central da integração de tecnologias de energia renovável 
variável (Variable Renewable Energy – VRE) em sistemas de energia é 
sua intermitência.

Variações na saída de energia a partir de VRE (esperadas ou 
inesperadas) aumentarão a necessidade de capacidade de geração 
flexível nos sistemas.

O fato de que uma mudança rápida na geração de energia renovável 
variável pode, às vezes, ser prevista não elimina a necessidade de 
recursos de rampa rápida. Isso é bem ilustrado pela conhecida “curva 
do pato”, inicialmente utilizada na Califórnia, Estados Unidos (Figura 
1), (NREL, 2018).

O incremento da penetração solar no sistema de energia da 
Califórnia levou a uma curva de carga líquida que exige um aumento 
significativo dos geradores térmicos à noite e drásticas reduções de 
produção desses mesmos geradores durante o dia. Na atualidade, essa 
curva de pato não é mais exclusiva da Califórnia, já que esta foi também 
identificada em outros estados dos EUA, como Arizona, Geórgia, 
Nevada, Carolina do Norte e Texas (Jeff, 2016).

Outras pesquisas que analisam os impactos da GD em redes de 
distribuição, similares à curva do pato, são analisadas por (Boßmann e 
Staffell, 2015). Neste caso, estimativas semelhantes ao caso da Califórnia 
são apresentadas para as futuras curvas de carga líquida diária do Reino 
Unido e da Alemanha. Em Zehir et al. (2017), propõe-se a inserção de 
microrrede com gerenciamento adequado para mitigar os impactos 
negativos da inserção de GD no sistema de distribuição.

Do ponto de vista técnico, a conexão de GD de maior porte exige 
estudos especiais por parte da distribuidora, visando estabelecer a 
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Como resultado desses estudos, a concessionária decide pelo critério de 
mínimo custo global de atendimento, definido pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). Dependendo da solução encontrada, 
o acessante deverá contribuir com parte das despesas de estudos e 
adequação. 

Impactos técnicos da MicroGD

Em relação à MicroGD, as incertezas associadas ao nível de difusão, 
concentração, capacidade das instalações, tipo de equipamento de 
conexão e localização na rede introduzem preocupações consideráveis 
ao planejamento e operação das redes de distribuição. Neste caso, os 
impactos técnicos da MicroGD podem assumir várias formas, como 
relacionadas a seguir:

• Carregamento de linhas e alimentadores: Em geral, a presença 
de MicroGD em baixas concentrações na rede de distribuição 
tende a reduzir o carregamento da rede por reduzir parte da carga. 
Entretanto, no caso da geração fotovoltaica, pelo fato de, em geral, 
o pico de produção diária não coincidir com a demanda máxima 
dos consumidores, pode acontecer o chamado fluxo reverso, o qual 
poderá assumir valores até maiores que o fluxo direto. Já para o caso 
da MiniGD, pelas características das localidades onde normalmente é 
instalada, mesmo em baixas concentrações, esta fonte provoca elevação 
do carregamento das linhas e alimentadores da rede de distribuição.
• Controle de tensão: A injeção de potência ativa em pontos da rede 
elétrica produz elevação da tensão nesse ponto e em sua vizinhança. 
Este fenômeno interfere na lógica de funcionamento dos sistemas 
convencionais de controle de tensão utilizado nas redes de distribuição. 
Cuidados especiais devem ser tomados para evitar sobretensões acima 
dos limites permitidos.
• Perdas ativas: Com a mesma justificativa apresentada acima no caso 
de carregamento, as perdas ativas na rede de distribuição tendem 
a decrescer em baixas concentrações de MicroGD; entretanto, em 
casos de elevados níveis de concentração, essa tendência é revertida, 
motivando a elevação das perdas ativas totais da rede.
• Proteção: As variações no sentido do fluxo de potência na rede e 
flutuações nos níveis de tensão causadas pela MicroGD, em particular 
do tipo fotovoltaica, afetam a calibração dos dispositivos de proteção. 
Em muitos casos, é praticamente impossível encontrar um conjunto de 
ajustes da proteção que satisfaça todas as condições de operação que 
podem ocorrer no ciclo diário. Desta forma, é necessário algum tipo 
de esquema adaptativo da proteção que se modifica para diferentes 
situações.
• Desgaste de equipamentos: Os dispositivos de controle de tensão, tais 
como: transformadores com variação automática de taps e reguladores de 
tensão, tendem a ser acionados mais frequentemente com a presença de 
MicroGD. Dessa forma, sua vida útil pode ser reduzida. O mesmo acontece 
com frequentes reajustes em relés e outros dispositivos de proteção.

• Qualidade da energia: A MicroGD pode causar flutuação na tensão 
devido à interação da variação rápida da potência gerada, devido à 
passagem de nuvens, por exemplo, e os sistemas lentos de controle 
de tensão. Além disso, por serem conectadas à rede elétrica através de 
conversores eletrônicos, existe a questão de harmônicas introduzidas 
por esses dispositivos. Esses fenômenos, entretanto, somente são 
significativos com a concentração da MicroGD.
• Confiabilidade: A presença de MicroGD ou outro tipo de GD 
conectada à rede de distribuição pode melhorar a confiabilidade de 
fornecimento a grupos de consumidores, desde que exista um robusto 
sistema de armazenamento de energia capaz de mitigar todos os 
problemas de intermitência e baixo fator de capacidade destas fontes. 
Ademais, o arcabouço legal no Brasil permite este tipo de operação 
ilhada apenas quando atendidos os requisitos dos Procedimentos de 
Distribuição (PRODIST).12 O conceito de microrredes, atualmente 
bastante estudado, inclusive com vários projetos experimentais em 
operação no exterior, pode ser uma solução para permitir a operação 
ilhada de parte da rede, melhorando assim o nível de confiabilidade 
local da mesma.

Impactos da MicroGD e MiniGD no Brasil

No caso do Brasil, um exaustivo estudo do impacto de MicroGD 
e MiniGD em três empresas de energia elétrica nacionais, utilizando 
dados reais das redes elétricas e projeções realistas da difusão dessas 
tecnologias no horizonte de 2030, foi conduzido recentemente (Taranto 
et al., 2017a). A seguir, são relatadas as principais conclusões obtidas 
nesse estudo:

• A MiniGD é responsável pelos impactos imediatos mais severos 
da presença de geração fotovoltaica distribuída em sistemas de 
distribuição, ainda que os mesmos possam ocorrer com a mesma 
relevância em concentrações de MicroGD;
• Alimentadores rurais estão mais suscetíveis a impactos relacionados 
à presença de GD, enquanto os alimentadores urbanos, em baixas 
concentrações de MicroGD, praticamente não são impactados, exceto 
em casos de MiniGD localizada no final dos alimentadores;
• Em geral, as perdas elétricas são reduzidas na presença de baixas 
concentrações de MicroGD. Para níveis acentuados de concentração, 
o quadro é revertido, com um aumento das perdas elétricas nos 
alimentadores;
• A utilização ou não de inversores avançados é um fator preponderante 
no controle de tensão nos alimentadores. Entretanto, a operação com 
fator de potência não unitário provoca um aumento da circulação 
de corrente nos cabos, contribuindo para um aumento das perdas 
ôhmicas associadas.

A diminuição da tensão da subestação mostrou ser um fator 
importante na redução de problemas de sobretensão associada à 
presença de MiniGD e MicroGD. Entretanto, essa redução está 
associada a um aumento do número de atuações dos taps dos 
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transformadores, reduzindo sua vida útil.
A utilização do sistema de compensação de energia (net metering) 

no Brasil tem sido fonte de preocupação por parte das distribuidoras 
devido ao subsídio cruzado introduzido por esse sistema. Com o 
crescimento da MicroGD e MiniGD, esse fato poderá conduzir a um 
desequilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras. Na verdade, 
parte do subsídio cruzado implícito dado pelo net metering já é “pago” 
pelos demais consumidores. 

A cada processo anual de reajuste tarifário, a parcela de encargos 
setoriais (o principal é a CDE), não paga pelos beneficiados do net 
metering, é arcada pelos demais consumidores. Por sua vez, nos 
processos de revisão tarifária (a cada quatro ou cinco anos, conforme 
o contrato de concessão), a perda da receita da tarifa de uso do sistema 
de distribuição (TUSD), que impacta os resultados das distribuidoras, 
é repassada aos demais consumidores. Ou seja, há uma perda de valor 
às distribuidoras, mas é estancada nos processos de revisão tarifária. 
A partir desse momento, o custo integral do subsídio existente é 
arcado pelos demais consumidores. Cabe salientar que os efeitos das 
isenções do ICMS aos beneficiados pelo net metering reduzem as 
disponibilidades dos Estados para suas políticas públicas e/ou seus 
custeios ordinários, mas fogem ao escopo deste livro.

Impactos do Armazenamento Distribuído

Os sistemas de armazenamento de energia utilizados nas redes de 

distribuição são, principalmente, baseados na tecnologia de baterias. 
Tais sistemas podem incluir instalações de porte relativamente grande 
(MW) em subestações ou de pequeno porte (kW), próximas aos 
transformadores de distribuição ou nas instalações dos consumidores. 
Suas principais vantagens nos sistemas atuais são: a redução da 
demanda de ponta e a facilidade de integração da GD.

No caso de redes de distribuição com elevada penetração de GD, 
especialmente a geração fotovoltaica, em que os picos de geração e 
consumo não coincidem, o armazenamento pode ser decisivo no 
sentido de aplainar as curvas de consumo líquido diário, reduzindo o 
carregamento de transformadores e alimentadores e evitando variações 
bruscas de tensão. Nesse sentido, os sistemas de armazenamento são 
fundamentais na operação da rede e postergam investimentos em sua 
ampliação, necessária para atender o crescimento da demanda.

Há ainda poucos resultados relatados em relação ao impacto 
da utilização de armazenamento diretamente aplicado ao sistema 
de distribuição. De acordo com o Cigré, até 2015 havia 0,4 GW de 
capacidade de armazenamento com baterias instaladas em redes 
de distribuição (média tensão e abaixo). Existe ainda uma previsão 
de crescimento, em curto prazo, para mais de 0,6 GW, com 1,4 MW 
em construção, 167 MW contratados e 77 MW anunciados. Grande 
parte da capacidade de armazenamento nas redes de distribuição 
(média tensão e abaixo) é feita por baterias de íons de lítio (~70%). 
Aproximadamente 20% da capacidade total instalada nas redes de 
distribuição (MV e abaixo) são de instalações menores (<10 kW), 50% 
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(2 MW - 6 MW).
Os países nos quais essa tecnologia está mais difundida são: 

os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul, a China, 
o Reino Unido, o Canadá, a Itália e a Austrália. A experiência 
internacional, tanto através de projetos-piloto quando de 
instalações de uso operacional, indica que o armazenamento de 
energia é um componente-chave no fornecimento de flexibilidade 
e no apoio à integração de energia renovável no sistema de 
distribuição, podendo equilibrar a geração de eletricidade 
centralizada e distribuída, além de contribuir para a segurança 
energética. O armazenamento de energia complementará a 
resposta da demanda, a geração flexível e fornecerá outra opção no 
desenvolvimento da rede. A contribuição que o armazenamento 
pode dar ao sistema de energia tem sido reconhecida na maioria 
dos países ao redor do mundo.

No Brasil, a experiência com armazenamento de energia conectado 
à rede de distribuição é ainda bastante limitada. Alguns projetos de P&D 
e projetos-piloto estão em andamento, em sua maioria, em resposta à 
chamada nº 21/2016 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
com poucos resultados divulgados até o momento.

Do ponto de vista econômico, a introdução de tecnologia de 
armazenamento por parte dos consumidores somente ocorrerá caso 
exista a modificação de compensação (net metering), atualmente 
vigente. Dessa forma, a análise de seu impacto depende da definição 
da nova política, ou seja, manter a atual política de subsídios da REN 
nº 482 que ocasiona extraordinárias TIR (fato que denota que já 
são desnecessárias) gera um efeito colateral negativo ao inviabilizar 
inovações nos modelos de negócios.

No caso de instalação pela concessionária em subestações ou 
próxima aos transformadores de distribuição, o investimento somente 
será realizado caso represente uma postergação de investimento em 
outros componentes do sistema (transformadores, reguladores etc.). 
Portanto, a introdução de tecnologia de armazenamento, dependendo 
dos aprimoramentos regulatórios, poderá constituir um aspecto 
positivo na melhoria do desempenho técnico da rede, podendo ter 
efeito negativo no balanço econômico-financeiro da concessionária, 
caso os aprimoramentos regulatórios negligenciem as questões dos 
subsídios cruzados injustificados.

Impactos dos veículos elétricos (VE)

A difusão em grande escala do uso de VE certamente implicará 
em um crescimento considerável da demanda de energia elétrica. O 
efeito desse crescimento no sistema interligado provavelmente se dará 
de forma homogênea, com um crescimento proporcional ao aumento 
da porcentagem de VE nas frotas regionais. O impacto nas redes de 
distribuição, entretanto, apresenta um caráter locacional forte. A 
difusão do uso de VE poderá apresentar grande diferença entre regiões 
urbanas, em função do nível socioeconômico dos clientes nas diferentes 

Tabela 1 – Valores para Vários Tipos de recarga de baTerias de Ve

As incertezas nos padrões de carga e descarga ocasionadas 
pela entrada de veículos elétricos na rede, conjuntamente com 
vários hábitos de direção, dificultam a avaliação precisa dos efeitos 
dos VE nas redes de distribuição locais. As cargas elétricas extras 
devido à recarga descoordenada de veículos elétricos têm diferentes 
impactos na rede de distribuição local, os quais dependem de vários 
fatores, destacando-se o padrão de condução, as características de 
recarga, o tempo de carregamento e a própria difusão

da tecnologia de VE. Em se tratando dos impactos técnicos 
dos veículos elétricos nas redes de distribuição, merecem destaque 
o carregamento dos alimentadores, o perfil de tensão, as perdas 
ativas e o desequilíbrio entre as fases. A perda de vida útil dos 
transformadores de distribuição e as distorções harmônicas também 
estão entre tais impactos.

Do ponto de vista econômico, a penetração de VE nas redes 
de distribuição causará o aumento de receita com contrapartida da 
necessidade de investimento para reforçar a rede e novas técnicas de 
faturamento, tendo em vista a mobilidade da demanda.

Em Mariotto et al. (2017), são relatados os resultados de 
estudo exaustivo através de simulação computacional dos impactos 

regiões da cidade. Também deverá apresentar grande diferença no caso 
de alimentadores urbanos e rurais.

Obviamente, apenas os veículos híbridos elétricos plug-in 
(plug-in hybrid electric vehicle – PHEV) e os veículos elétricos 
a bateria (battery electric vehicle – BEV) produzem impactos na 
rede elétrica, pois os veículos híbridos elétricos (hybrid electric 
vehicle – HEV) recarregam suas baterias diretamente no motor 
a combustão interna, existente no veículo. A recarga das baterias 
dos PHEV e BEV podem ser feitas de forma lenta ou rápida, em 
função da instalação de recarga disponível.

A Tabela 1 apresenta valores médios relativos a vários tipos de 
instalação utilizados atualmente. Os tempos de recarga mostrados são 
para uma recarga total das baterias, a partir de uma carga praticamente 
nula. Na maioria das vezes, isso não será necessário, pois, no ciclo diário 
do uso do VE, geralmente não se esgota totalmente a carga da bateria, 
sendo necessária a reposição de apenas parte da carga. Por exemplo, no 
caso de um automóvel particular de porte médio, em seu ciclo diário de 
deslocamento casa-trabalho-casa, duas ou três horas de carga em uma 
conexão doméstica de CA Monofásico (3,3 kW) serão suficientes para 
repor a carga da bateria.
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Vários relatórios têm estudado as vantagens da resposta da 
demanda (RD) em sistemas de energia com fontes renováveis (He 
et al., 2013). Na Figura 3, os benefícios da RD estão agrupados em 
quatro categorias principais: performance do mercado, confiabilidade, 
amplitude do mercado e participantes. Os benefícios dos PRD não são 
apenas para aqueles que se envolvem nos programas, já que alguns 
valem para todo o mercado.

Figura 2 – Balanço de custos e benefícios na visão do 
operador do sistema.

Figura 3 – Benefícios da resposta da demanda.

Um dos benefícios da RD que afeta todo o mercado é a 
confiabilidade. Por meio de um programa de RD com precisão, 
os participantes podem ajudar a diminuir o risco de interrupções, 
reduzindo, consequentemente, os riscos de enfrentar interrupções 
forçadas e/ou interrupções de eletricidade.

Vale destacar ainda que, através da resposta da demanda, haverá 
mais oportunidades para que os participantes dos programas de RD 
tenham alternativas no mercado de energia elétrica, mesmo que a 
concorrência no varejo não seja acessível. Os participantes podem 
reduzir seu consumo e afetar o mercado, especialmente com o 
Programa Baseado em Incentivos (PBI) e o Programa Baseado em 
Preços (PBP). Um dos aprimoramentos de desempenho de mercado é 
reduzir o preço que muda com frequência no mercado à vista.

Os PRD exercem um poderoso efeito na redução dos preços de 
mercado, podendo expandir a capacidade no curto prazo por meio de 
PBI, o que, em sequência, leva a uma redução dos custos de capacidade. 
Além disso, os programas de resposta da demanda, particularmente 
para os consumidores mais exigentes, ajudam a diminuir os custos 
operacionais do sistema e, como resultado desta ação, reduzem os 
preços de mercado.

Como os produtores em grande escala podem ter controle sobre 
o mercado, a implementação dos PRD ou a participação nesses 
programas reduzem tal controle. O papel dos geradores de energia 
como formadores de preços é mitigado pela RD e, por conseguinte, 
os índices do mercado de energia são significativamente reduzidos 
(Naeem et al., 2015).

Da mesma forma, em discussões sobre benefícios ambientais, 
programas de RD e recursos de energia renovável têm sido peças-chave 
para tratar dessas preocupações, pois incluem aplicações úteis como 
resultados de novas infraestruturas elétricas, incluindo unidades de 
geração e linhas de transmissão de energia, desenvolvimento qualitativo 
do ambiente por meio da aplicação ótima e efetiva de recursos, que 
podem prevenir o esgotamento dos recursos naturais.

*Marco Delgado é engenheiro eletricista com Doutorado em 

Planejamento Energético pela Coppe / UFRJ. Atualmente, é diretor da 

Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

econômicos de veículos elétricos na rede de distribuição de energia 
elétrica brasileira. As simulações – cerca de 10.000 – foram realizadas 
utilizando-se dados reais da rede de distribuição da CPFL Paulista. 
Os valores obtidos foram extrapolados para as demais distribuidoras 
brasileiras, considerando o número de consumidores, de veículos 
elétricos e parâmetros de qualidade de cada uma.

O resultado obtido considera que o investimento adicional 
exigido para acomodar os VE representa parcela relativamente 
pequena quando comparado com o investimento tradicional 
efetuado pelas distribuidoras. Naturalmente, essa parcela do 
investimento varia de distribuidora para distribuidora, dependendo 
dos níveis previstos de inserção de VE em seu mercado.

Impactos da resposta da demanda

Recentemente, alguns artigos têm discutido os aspectos 
positivos e negativos da implementação de PRD. A resposta 
da demanda (RD) afeta os preços de mercado e provoca sua 
redução, aumentando a confiabilidade do sistema, melhorando 
sua flexibilidade e suavizando os preços da eletricidade. Para 
empregar os PRD, tanto os clientes quanto os operadores de tais 
programas enfrentam diversos custos. Redução no pico de carga 
e elasticidade da demanda são itens para medir os lucros práticos 
dos PRD. Embora as pesquisas mais recentes tenham ilustrado a 
possibilidade dos consideráveis lucros dos PRD, os estudos de 
avaliação de programas proporcionaram benefícios significativos 
desses programas práticos (Figura 2).
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energia: parâmetros e especificações



 Este artigo busca definir e avaliar parâmetros de desempenho para 

três tecnologias de armazenamento de energia com bateria (BESS), 

sendo elas:  baterias de lítio-íon; baterias de chumbo-ácido; baterias de 

fluxo e outras tecnologias de armazenamento de energia, como energia 

hidrelétrica de armazenamento por bombeamento, sistemas volantes 

de inércia e armazenamento de energia por ar comprimido. 

Em 2019, quase 173 GW de armazenamento de energia foram 

implantados em todo o mundo. A Tabela 1 descreve a capacidade 

instalada total atual em megawatts por tipo de tecnologia em todo 

o mundo até 2019. As informações foram obtidas no DOE Storage 

Database. 

 O PSH, sendo principalmente uma tecnologia de armazenamento 

em grande escala, possui a maior quantidade de megawatts 

implantados em quase 170.000 MW (98% do armazenamento de 

energia mundial implantado). O PSH é seguido pelo Li-ion, que possui 

a maior quantidade empregada de todas as tecnologias eletroquímicas 

com pouco mais de 1,6 gigawatts (GW). 

Tecnologias de armazenamento selecionadas

 Como sabe-se, existem muitas formas diferentes de armazenar 

energia, cada uma com suas vantagens e desvantagens. A tabela a 

serguir, de acordo com a The World Energy Council, concentra-se em 

tecnologias que atualmente podem fornecer grandes capacidades de 

armazenamento (de pelo menos 20 MW). Portanto, na lista, exclui-se 

o armazenamento de energia por ultracapacitores (com potências 

inferiores a 1 MW).
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Tabela 1 – capacidade insTalada ToTal anual em Todo o mundo aTé 2019

 A Figura 1 mostra a grande quantidade de PSH (98%) em relação 

ao total de megawatts implantados ao redor do mundo. A Figura 2 

mostra as mesmas informações, mas com o PSH removido, a fim de 

mostrar o colapso de todas as outras tecnologias nos 2% restantes da 

capacidade implantada mundialmente. Dentro desse subconjunto, o 

armazenamento de íons de lítio compõe aproximadamente metade do 

armazenamento de energia implantado. 

Figura 1 - Proporção de PSH implantado em comparação com outras 
tecnologias.

Figura 2 – Sistemas de armazenamento de energia implantados ao redor do 
mundo por tipo de tecnologia excluindo-se o PSH.

TECNOLOGIA
BATERIAS LITIO-ÍON (BESS)

BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO (BESS)

BATERIAS DE FLUXO (BESS)

HIDRELÉTRICA POR BOMBEAMENTO (PSH)

AR COMPRIMIDO (CAES)

VOLANTES DE INERCIA (FLYWHEELS)

ULTRACAPACITOR

TOTAL

MW IMPLANTADOS
1.629

75

72

169.557

407

931

49

172.720
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Tabela 2 – Tecnologias de armazenamenTo de energia

PSH

CAES

Bateria de       Litio-íon

Bateria de Chumbo-ácido

Bateria de Fluxo

Flywheel

Taxa de  Máxima 
Potência (MW) 

3

1

100

100

100

20

Tempo de descarga 

4h a 16h

2h a 30h

1 min a 8h

1 min a 8h

horas

segundos-minutos

Nº de ciclos ou 
Vida útil (lifetime)

30 a 60 anos

20 a 40 anos

1.000 a 10.000 ciclos 

6 a 40 anos

12.000 a 14.000 ciclos

20.000 a 100.000 ciclos

Densidade de 
Energia  (Wh/l)

0.2 a 2

2 a 6

200 a 400

50 a 80

20 a 70

20 a 80

Eficiência

70% a 85%

40% a 70%

85% a 95%

80% a 90%

60% a 85%

70% a 95%

Hidrelétrica por Bombeamento (PSH)
 Os sistemas de hidrelétricas por bombeamento (PSH) são usinas de 

armazenamento de energia em larga escala que usam força gravitacional 

para gerar eletricidade. A água é bombeada para uma elevação mais 

alta para armazenamento durante períodos de baixo custo de energia e 

altos períodos de geração de energia renovável. Quando a eletricidade 

é necessária, a água é liberada de volta para a piscina inferior, gerando 

energia através de turbinas. As inovações recentes permitiram que as 

instalações do PSH tivessem velocidades ajustáveis para responder melhor 

às necessidades da rede de energia e também para operar em sistemas de 

circuito fechado. 

 Um PSH de circuito fechado opera sem estar conectado a uma fonte 

de água que flui continuamente, ao contrário da energia hidrelétrica de 

armazenamento bombeado tradicional, tornando a energia hidrelétrica de 

armazenamento bombeado uma opção para mais locais.

Em comparação com outras formas de armazenamento de energia, a 

energia hidrelétrica de armazenamento bombeado pode ser mais barata, 

especialmente para armazenamento de capacidade muito grande. 

 De acordo com o Electric Power Research Institute, o custo instalado 

para a energia hidrelétrica de armazenamento bombeado varia entre US$ 

1.700 e US$ 5.100 / kW, em comparação com US$ 2.500/kW a 3.900/

kW para baterias de íon de lítio. A energia hidrelétrica de armazenamento 

bombeado é mais de 80% eficiente em termos de energia durante um ciclo 

completo e as instalações de PSH podem normalmente fornecer 10 horas 

de energia, em comparação com cerca de 6 horas para baterias de íon de 

lítio. Apesar dessas vantagens, o desafio dos projetos de PSH é que sejam 

investimentos de longo prazo: a licença e a construção podem levar de 3 a 5 

anos cada. Isso pode assustar os investidores que preferem investimentos 

de curto prazo, especialmente em um mercado em rápida mudança.

Ar Comprimido (CAES)
 Com o armazenamento de ar comprimido, o ar é bombeado para um 

buraco subterrâneo, provavelmente, uma caverna de sal, fora do horário de 

pico, quando o custo com a energia elétrica é menor. Quando a demanda é 

necessária, o ar da caverna subterrânea é liberado de volta para a instalação, 

onde é aquecido e a expansão resultante transforma um gerador de 

eletricidade. Esse processo de aquecimento geralmente usa gás natural, 

que libera carbono. No entanto, o CAES triplica a produção de energia das 

instalações usando apenas gás natural.

 O CAES pode atingir até 70% de eficiência energética quando o calor da 

pressão do ar é retido, caso contrário, a eficiência pode ficar entre 42% e 

55%. Atualmente, existem apenas duas instalações operacionais do CAES: 

uma em McIntosh, Alabama, nos Estados Unidos, e outra em Huntorf, na 

Alemanha. A planta de McIntosh, construída em 1991, possui 110 MW 

de armazenamento de energia. Uma planta CAES de 317 MW está em 

construção no Condado de Anderson, Texas.

Flywheel
 Os volantes de inércia não são adequados para armazenamento 

de energia a longo prazo, mas são muito eficazes para aplicações de 

nivelamento e deslocamento de carga. Os volantes são conhecidos por seu 

ciclo de vida útil prolongado, alta densidade de energia, baixos custos de 

manutenção e rápidas velocidades de resposta. Os motores armazenam 

energia em volantes, acelerando suas rotações a taxas muito altas (até 

50.000 rpm). Mais tarde, o motor pode usar a energia cinética armazenada 

para gerar eletricidade entrando em marcha à ré. Os volantes são geralmente 

deixados no vácuo para minimizar a fricção do ar, o que atrasaria a roda. 

O Eixo Stephentown em Stephentown, Nova York, inaugurado em 2011 

com uma capacidade de energia de 20 MW, foi o primeiro uso comercial da 

tecnologia do volante para regular a grade nos Estados Unidos. Várias outras 

instalações do volante já entraram em operação no mundo.

Baterias de Lítio-íon
 Produzidas comercialmente pela Sony no início dos anos de 1990, as 

baterias de lítio-íon foram originalmente usadas principalmente para itens 

de consumo em pequena escala, como telefones celulares. Recentemente, 

elas foram usadas para armazenamento de baterias em larga escala e 

veículos elétricos. No final de 2017, o custo de uma bateria de íons de lítio 

para veículos elétricos caiu para US$ 209/kWh, assumindo uma vida útil 

de 10 a 15 anos. A Bloomberg New Energy Finance prevê que as baterias de 

lítio-íon custarão menos de US$ 100/kWh até 2025.

 As baterias de lítio-íon são, de longe, a opção de armazenamento de 

bateria mais popular atualmente e controlam mais de 90% do mercado 

global de armazenamento de baterias em rede. Comparadas a outras opções 

de bateria, as baterias de lítio-íon possuem alta densidade de energia e são 

leves. 

 Novas inovações, como a substituição de grafite por silício para 

aumentar a capacidade de energia da bateria, buscam tornar as baterias de 

lítio-íon ainda mais competitivas para armazenamento a longo prazo.

Além disso, as baterias de lítio-íon são agora frequentemente usadas nos 

países em desenvolvimento para eletrificação rural. Nas comunidades 

rurais, as baterias de lítio-íon são combinadas com painéis solares 

para permitir que famílias e empresas usem quantidades limitadas de 

eletricidade para carregar telefones celulares, aparelhos elétricos e prédios 



leves. Anteriormente, essas comunidades tinham que confiar em geradores 

a diesel poluentes e caros, ou não tinham acesso à eletricidade.

 As instalações de armazenamento de baterias, construídas pela Tesla, 

AES Energy Storage e Greensmith Energy, fornecem 70 MW de energia, o 

suficiente para abastecer 20.000 casas por quatro horas e a reserva de 

energia de Hornsdale, no sul da Austrália, é a maior bateria de íons de lítio do 

mundo e é usada para estabilizar a rede elétrica com a energia que recebe de 

um parque eólico próximo. Esta bateria de 100 MW foi construída pela Tesla 

e fornece eletricidade a mais de 30.000 residências.

 Em 2019, a General Electric projetou contêineres de bateria de 

lítio-íon de 1 MW. Eles são facilmente transportáveis e permitem que as 

instalações de energia renovável tenham opções menores e mais flexíveis de 

armazenamento de energia.

Baterias de chumbo-ácido
 As baterias de chumbo-ácido estavam entre as primeiras tecnologias 

de bateria usadas no armazenamento de energia. No entanto, eles não 

são populares para armazenamento em rede devido à sua baixa densidade 

de energia e ciclo de vida útil. Elas eram comumente usadas em carros 

elétricos, mas recentemente foram amplamente substituídas por baterias 

de íon-lítio de maior duração.

Baterias de fluxo
 As baterias de fluxo são uma alternativa às baterias de lítio-íon. 

Embora menos populares que as baterias de lítio-íon, as baterias de fluxo 

representam menos de 5% do mercado de baterias. As baterias de fluxo 

foram usadas em vários projetos de armazenamento de energia que exigem 

durações mais longas de armazenamento de energia. As baterias de fluxo 

possuem densidades de energia relativamente baixas e ciclos de vida longos, 

o que as torna adequadas para fornecer energia contínua. A fábrica da Avista 

Utilities no estado de Washington, por exemplo, usa armazenamento de 

bateria de fluxo.

 Uma bateria de fluxo de 200 MW / 800 MWh está sendo construída 

atualmente em Dalian, na China. Este sistema não só ultrapassará a Reserva 

de Energia de Hornsdale como a maior bateria do mundo, mas também será 

a única bateria de larga escala (maior que 100 MW) composta por baterias 

de fluxo em vez de baterias de lito-íon.

*Gustavo José Luna Filho é graduado em Engenharia Elétrica com habilitação 

em eletrônica. Possui pós-graduação em Engenharia de Suprimentos em 

petróleo e gás natural com especialização em classificação de áreas para 

instalações elétricas em ambientes com atmosferas explosivas; mestrado 

em processamento de energia renovável; doutorado em andamento em 

utilização de armazenamento de energia para sistemas híbridos de geração de 

energia renovável, transmissão e distribuição conectados à rede elétrica pela 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e MBA em gestão de projetos pela 

UNESA. Atua em projetos de pesquisa e desenvolvimento em armazenamento 

de energia, integração de fontes renováveis e mobilidade elétrica para empresas 

de geração, transmissão e distribuição de energia. É professor de cursos de 

graduação e pós-graduação em Engenharia e professor formador no Instituto 

Federal de Pernambuco (IFPE) em sistemas de energia renovável.

*Pedro André Carvalho Rosas possui graduação em Engenharia Elétrica 

pela Universidade Federal de Pernambuco (1996); mestrado em Engenharia 

Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco (1999) e doutorado 

em Engenharia Elétrica na Universidade Técnica da Dinamarca (2003). 

Atualmente, é professor Adjunto 1 da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em 

Geração da Energia Elétrica, atuando, principalmente, nos seguintes temas: 

turbinas eólicas; qualidade de energia; integração elétrica de novas fontes; 

armazenamento e mobilidade elétrica. Coordena o projeto da chamada 

estratégica 21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre aplicação 

de armazenamento em centrais eólicas com objetivo de viabilizar sistemas de 

armazenamento.
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MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

 Quando pensamos em engenharia, 

a primeira coisa que nos vêm à mente 

é o projeto. Antes  de buscarmos o 

entendimento do que é o projeto, é preciso 

atentar que, para várias disciplinas do 

ramos de AEC (arquitetura, engenharia 

e construção), existe uma série de 

dispositivos legais que precisam ser 

cumpridos, inclusive homologações ou 

aprovações em determinados órgãos e/ou 

concessionárias.

 Em uma instalação de energia solar 

fotovoltaica para geração distribuída (ou 

seja, aquela que está em concordância a 

REN 482/2012 e alterações da Aneel) nós 

temos um gerador de energia que é ligado 

em paralelo à rede da concessionária. 

 Dessa forma é necessário se garantir 

uma série de quesitos de segurança 

e confiabilidade, tanto para a rede da 

concessionária quanto para os demais 

consumidores e equipe de manutenção e 

operação da distribuidora de energia.

 A coluna de hoje vai abordar essas 

exigências para a microgeração. Na 

próxima coluna trataremos da minigeração. 

Lembrando sempre aos nossos leitores que 

trato apenas da energia solar fotovoltaica. 

Outras fontes de energia previstas na REN 

482 têm exigências semelhantes, mas não 

necessariamente iguais.

Microgeração – O que é?

 A REN 482/2012 (e alterações) define 

Especialista em projetos fotovoltaicos e instalações elétricas de BT e MT, 

Vinicius Ayrão é blogueiro e engenheiro eletricista. Membro da comissão 

da ABNT que desenvolveu a ABNT NBR 16.690, que trata de arranjos 

fotovoltaicos. Nessa coluna falará sobre o mercado de GD no Brasil, tanto da 

parte técnica como das oportunidades de negócio.
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que microgeração distribuída é quando a 

potência do sistema é igual ou inferior a 75 

kW.

 Normalmente, a potência em CC (a 

chamada potência pico) é superior à 

potência do inversor em CA (em colunas 

futuras trataremos do porquê disso).

 A ANEEL considera que a potência do 

gerador FV é o menor valor entre a potência 

CC e a potência CA.

 Potências  superiores a 75 kW e 

inferiores a 5 MW são classificadas como 

minigeração.

Homologação de microgeração

 Existem diferenças entre o processo de 

homologação de usinas de microgeração e 

de minigeração, principalmente no quesito 

de proteção, tendo mais exigências em 

minigeração do que em microgeração.

 Mas, mesmo em microgeração, 

temos duas divisões quando tratamos de 

homologação:

• Sistema de microgeração até 10 kW;

• Sistemas de microgeração maiores que 

10 kW;

 Os processos podem variar entre 

concessionárias, mas em linhas gerais, 

temos as seguintes exigências:

Sistemas com potência até 10 kW

 Nesses casos, as concessionárias 

basicamente exigem um formulário, 

padronizado pela ANEEL, o esquema 

unifilar, o memorial descritivo e os 

registros do Inmetro de módulos e 

inversores.

 Cabe explicar que todos os módulos 

fotovoltaicos necessitam ter uma 

certificação no Inmetro para uso em 

sistemas de geração distribuída.

 Os inversores de potência igual ou 

inferior a 10 kW também necessitam ter 

uma certificação no Inmetro. Em virtude 

disso, a concessionária exige que se 

apresente o número do registro.

Sistemas com potência superior a 
10 kW

 Nesses casos, as concessionárias 

basicamente exigem: um formulário, 

padronizado pela Aneel, o esquema 

unifilar, o projeto elétrico, o memorial 

descritivo e os registros do Inmetro de 

módulos e o certificado dos inversores. 

Caso os possuam de potência igual ou 

inferior a 10 kW deverá ser apresentado 

o registro do Inmetro. Caso de potências 

superiores é necessária a apresentação de 

conformidade com determinadas normas, 

a fim de garantir que o inversor atende aos 

preceitos de segurança.

 Nos últimos anos tem havido um forte 

desenvolvimento das baterias e espera-se 

que em um tempo não muito longo esse 

tipo de solução seja bastante competitivo 

no mercado.

a) Conectado à rede
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 No sistema conectado à rede, o 

sistema fotovoltaico está ligado à rede 

da concessionária (ou permissionária) de 

distribuição elétrica.

 Com isso, quando a energia gerada 

pelo sistema é superior ao consumo das 

instalações, essa energia é injetada na 

rede, na forma de empréstimo, sendo 

utilizada para compensar a energia 

consumida na rede nos momentos onde 

não houver geração de energia elétrica, ou 

quando essa energia gerada é inferior a 

energia consumida pela carga.

 O sistema conectado à rede é o 

responsável pelo grande desenvolvimento 

do mercado no Brasil e me concentrarei 

nele.

O projeto e as normas

 Um problema crônico na engenharia 

nacional é confundir legalização com 

projeto. De acordo com a ABNT NBR 

5410/2005 temos que:

6.1.8 Documentação da instalação

6.1.8.1 A instalação deve ser executada 

a partir de projeto específico, que deve 

conter, no mínimo:

a)plantas;

b) esquemas unifilares e outros, quando 

aplicáveis;

c) detalhes de montagem, quando 

necessários;

d) memorial descritivo da instalação;

e) especificação dos componentes 

(descrição, características nominais e 

normas que devem atender);

f) parâmetros de projeto (correntes de 

curto-circuito, queda de tensão, fatores 

de demanda considerados, temperatura 

ambiente etc.)

 Então, o cliente precisará receber os 

projetos, independentemente do fato de 

a concessionária exigi-lo ou não, o que 

faz sentido. Não é possível executar uma 

instalação apenas com um esquema 

unifilar.

Por onde passam os eletrodutos? Aliás, 

qual o tipo de linha elétrica?

 E a equipotencialização, como será 

feita?

 Em qual quadro será efetivado a 

ligação?

A ABNT NBR 16.274

 A norma que trata de instalações 

ele´tricas fotovoltaicas, que complementa 

a ABNT NBR 5410 é relativamente 

recente, outubro de 2019. No entanto, 

temos a ABNT NBR 16.274 - Sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede — 

Requisitos mínimos para documentação, 

ensaios de comissionamento, inspeção 

e avaliação de desempenho, que está em 

vigor desde abril de 2014.

 Essa norma traz uma série de 

exigências documentais, praticamente 

definindo o databook que deve ser entregue 

ao cliente final.

Negócios, engenharia e 
responsabilidade

 Qual o escopo dos serviços?

 A definição do escopo e por 

consequência do preço é um ato de comum 

acordo entre as partes envolvidas. Vender 

apenas um serviço de homologação, ou 

seja, de despachante, é lícito. Eu tenho 

liberdade econômica para tal.

No entanto, para realizar a homologação 

junto a concessionária é necessária 

a emissão de um documento de 

responsabilidade técnica junto ao 

conselho de classe (seja o CREA ou o CFT, 

dependendo do profissional).

 Quando emitimos esse documento 

(A.R.T.), emitimos com a palavra 

PROJETO. Esse documento vai trazer a 

responsabilidade civil e criminal em caso 

de vícios para o profissional responsável.

 Então, você precisará desenvolver e 

entregar o projeto elétrico.

 Mas, qual o detalhamento do projeto?

 Seria um básico, um executivo?

 Nessa parte agora caberá a sua 

interpretação do que é necessário e o seu 

contrato com o cliente.

Por que falamos sobre isso?

 Um número grande de profissionais 

desconhece as leis e as normas que regem 

a sua profissão. Essa falta de informação 

tem feito com que muitos profissionais 

assumam riscos não previstos e coloquem 

outras pessoas em risco.

 Entender a “regra do jogo” de nossa 

profissão e as necessidades do mercado 

nos permitirá desenvolver uma boa 

engenharia e um mercado saudável para 

todos.

Afinal, você é um engenheiro ou 

despachcante?

Na próxima edição
 Na próxima coluna falaremos um 

pouco sobre homologação de usinas de 

minigeração.

 E caso você queira saber os princípios 

básicos de energia solar, em https://www.

youtube.com/c/viniciusayrao, temos um 

curso on-line gratuito, o “Primeiros passos 

sob o Sol”.

 Qualquer dúvidas, comentários, críticas 

ou sugestões, mande um e-mail para 

vinicius@viniciusayrao.com.br.

 Nos vemos na próxima edição!



Ronaldo Koloszuk 
é presidente 
do Conselho de 
Administração da 
Absolar

Leandro Martins 
é presidente e 
fundador da Ecori 
Energia Solar 

42 energia solar Fotovoltaica

Energia solar: mais empregos na recuperação 
econômica do Brasil

Rodrigo Sauaia 
é presidente 
executivo da 
Absolar

 Desde meados de março, vários 

estados brasileiros começaram 

a anunciar planos de isolamento 

social para desacelerar o avanço 

da pandemia da Covid-19 que 

assola o País. Como resultado 

disso, teve início um amplo debate 

sobre os impactos econômicos das 

importantes medidas de saúde 

pública implementadas junto à 

sociedade brasileira. Em decorrência 

da pandemia, economistas projetam 

alta possibilidade de uma recessão 

econômica mundial e também no 

Brasil, com risco de forte aumento 

das taxas de desemprego.

 Logo no início da implementação 

das medidas de isolamento social 

no Brasil, a Associação Brasileira 

de Energia Solar Fotovoltaica 

(ABSOLAR) lançou uma nova 

campanha, a “Solar Urgente”, para 

levar informação de qualidade 

ao mercado e ao setor em áreas 

estratégicas como trabalhista, 

tributária, financiamento e boas 

práticas de gestão, entre outras. 

Ao mesmo tempo, a entidade 

passou a intensificar a divulgação 

dos mecanismos de alívio 

disponibilizados pelos governos e 

pelo Congresso Nacional, justamente 

para auxiliar empresas que atuam no 

segmento.

 A energia solar fotovoltaica 

é reconhecida como uma grande 

locomotiva de desenvolvimento 

econômico, social e ambiental, 

responsável por gerar uma imensa 

quantidade de empregos no mundo e 

agora também no Brasil.

 Estudos da Agência 

Internacional de Energia Renovável 

(International Renewable Energy 

Agency – IRENA) mostram que a 

solar é a fonte renovável que mais 

gera empregos no planeta, sendo 

responsável por mais de um terço 

dos mais de 11 milhões de empregos 

renováveis do mundo. A cada 

novo megawatt (MW) instalado, 

o segmento agrega entre 25 e 

30 novos empregos, com grande 

parte criada de forma local, nas 

regiões em que os sistemas solares 

fotovoltaicos são instalados.

 Outro fator de destaque está na 

qualidade dos empregos solares: são 

profissionais de formação técnica 

e superior, com salários médios 

acima do patamar médio brasileiro, 

o que agrega mais renda e poder de 

compra para as famílias brasileiras, 

de Norte a Sul do Brasil, ativando as 

economias locais.

 Mas mesmo em períodos 

de crise econômica, como o que 

vivemos atualmente, ainda é possível 

que o setor solar fotovoltaico 

mantenha seu protagonismo 

na geração de empregos para a 

sociedade. Primeiramente, os 

serviços de construção civil, aos 

quais a energia solar está atrelada, 

são considerados como “atividades 

essenciais” e não deverão parar 

durante o período de quarentena. 

Adicionalmente, grande parte das 

indústrias, clientes potenciais da 

energia solar fotovoltaica também 

não interromperam suas atividades. 

Mesmo com a desaceleração da 

economia, a energia elétrica continua 

sendo imprescindível, tanto para as 

pessoas, quanto para as empresas 

e governos. Isso faz com que os 

propulsores do mercado de energia 

solar não parem por completo.

 Devido à longa vida útil e alta 

durabilidade dos seus equipamentos 

e sistemas, os benefícios trazidos 

pela energia solar fotovoltaica 

permanecem sólidos com o passar 

dos anos. Isso faz da tecnologia uma 

opção atrativa para investidores, 

inclusive no atual momento de 

recursos escassos, quando os 

consumidores, sejam pessoas ou 

empresas, estão pressionados a 

buscar formas efetivas de reduzir 

seus gastos mensais e aumentar sua 

competitividade.

 Vale destacar também que 

o sistema fotovoltaico é hoje um 

dos melhores investimentos para 

empresas e cidadãos, já que traz um 

retorno muito acima do oferecido no 

próprio mercado financeiro. Como o 

juro real no Brasil está mais baixo, os 

consumidores têm uma excelente 

alternativa com o uso da energia solar.

 Há no Brasil mais de 70 linhas 

de financiamento e mecanismos de 

garantia financeira para quem quer 

adquirir energia solar fotovoltaica, 

com taxas de juro a partir de 0,75% 

ao mês, o que viabiliza a instalação. 

Muitas vezes, a economia na conta 

de luz trazida pelo sistema solar já 

paga a parcela do financiamento 

e ainda libera recursos para as 

famílias, empresas, produtores rurais 

ou até governos.

 Recentemente, a Associação 

Brasileira dos Grandes Consumidores 

de Energia e Consumidores Livres 

(Abrace) sinalizou que a conta de 

energia do consumidor pode ter um 

aumento de até 20% em decorrência 

do pacote anunciado pelo governo 

de socorro às companhias do setor 

elétrico na pandemia da COVID-19. 

Esta sobretaxa na conta de luz torna 

a fonte solar fotovoltaica ainda mais 

atrativa e competitiva.

 Portanto, neste momento crítico 

da economia brasileira e mundial, 

a tecnologia solar fotovoltaica se 

tornou uma importante aliada, 

trazendo economia direta ao 

bolso dos brasileiros, aliviando o 

orçamento das empresas e dos 

governos, os protegendo contra 

aumentos anuais das tarifas e 

ainda ajudando o meio ambiente e a 

sustentabilidade.

 Estes são alguns dos bons 

motivos que fazem com que o setor 

solar fotovoltaico ocupe uma posição 

destacada neste período mais crítico 

e repleto de incertezas que o mundo 

e o Brasil atravessam. A ABSOLAR e 

as empresas do setor continuarão 

trabalhando incessantemente para 

manter empregos, desenvolver 

tecnologias para atender novas 

demandas e levar energia limpa, 

renovável e barata para residências, 

comércios, indústrias, propriedades 

rurais e prédios públicos.
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Os números da eólica em 2019

Elbia Gannoum é presidente 
executiva da Associação Brasileira 

de Energia Eólica (ABEEólica)

 Em maio, a ABEEólica lança 

seu usual Boletim Anual de Dados 

e, neste artigo, resumo um pouco 

do que o leitor poderá encontrar 

no material. Começo destacando 

que, em 2019, o Brasil subiu uma 

posição no Ranking Mundial de 

capacidade eólica acumulada 

onshore elaborado pelo GWEC 

(Global Wind Energy Council). 

Ocupamos, agora a sétima posição. 

Vamos, agora, aos principais 

números do ano passado. 

 Em primeiro lugar, é 

importante mencionar que, em 

2019, foram instalados 38 novos 

parques eólicos, num total de 

744,95 MW de nova capacidade. 

Os estados contemplados com os 

novos empreendimentos foram 

Bahia, Rio Grande do Norte e 

Maranhão.  Importante esclarecer 

que essa nova capacidade ficou 

abaixo dos resultados dos anos 

anteriores. Isso se explica pela 

não realização de leilões entre o 

final de 2015 e 2017. O ano de 

2019 terminou com 620 usinas 

no total e 15,44 GW de potência 

eólica instalada, o que representou 

um crescimento de 5,07% de 

potência em relação a dezembro 

de 2019, quando a capacidade 

instalada era de 14,70 GW. A 

nova capacidade eólica instalada 

em 2019 fez a fonte atingir uma 

participação de 9,1% da matriz 

elétrica brasileira.

 Ao todo, foram gerados 55,9 

TWh de energia eólica ao longo de 

2019. Em comparação com 2018, 

a produção de energia dos ventos 

foi superior em 15%. A geração 

média de 2019 foi de 6.361,8 

MW médios e o recorde foi em 

agosto, quando a geração atingiu 

a marca de 8.835,2 MW médios. 

Em termos de representatividade 

e abastecimento, a geração 

verificada pela fonte eólica foi 

responsável por 9,71% na média 

de toda a geração injetada no 

Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Já no período de melhores ventos, 

que ocorre no segundo semestre, 

a representatividade da eólica 

aumenta e teve seu ápice em 

agosto com 14,17% da geração 

do SIN. Os cinco estados com 

maior geração eólica no período de 

2019 foram Bahia (16,83 TWh), 

Rio Grande do Norte (14,09 TWh), 

Piauí (6,34 TWh), Rio Grande do 

Sul (5,26 TWh) e Ceará (6,02 

TWh).

 A geração eólica também 

pode ser apresentada mostrando 

a equivalência do que é gerado em 

relação ao consumo residencial 

médio mensal brasileiro. De acordo 

com a resenha mensal publicada 

pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), o consumo 

médio residencial no Brasil, no 

ano de 2019, foi de 162 kWh por 

mês. Portanto, a média de geração 

de energia eólica em 2019, 

apresentada acima, equivale ao 

consumo médio residencial de 

28,7 milhões de residências, cerca 

de 86,2 milhões de habitantes, 

tendo registrado crescimento de 

12,6% em relação ao ano anterior, 

quando a energia eólica abasteceu 

76,7 milhões de pessoas. A 

energia gerada pela fonte eólica 

em 2019 foi capaz de fornecer 

energia elétrica residencial a uma 

população maior que a da região 

nordeste, que tem mais de 57 

milhões de pessoas.

 Além de ser uma fonte com 

reduzido impacto ao longo de 

sua implantação, a eólica não 

emite CO2 em sua operação, 

substituindo, portanto, outras 

fontes de geração de energia 

elétrica com emissão. O total de 

emissões evitadas em 2019 foi 

de 22,85 milhões de toneladas 

de CO2, o equivalente à emissão 

anual de cerca de 21,7 milhões 

de automóveis . Para base de 

comparação, vale informar que 

a cidade de São Paulo tem uma 

frota de mais de 6,3 milhões de 

automóveis e o Estado de São 

Paulo possui mais de 19,4 milhões 

de automóveis.

 No que se refere à 

investimentos, o ano de 2018 

encerrou com US$ 3,44 bilhões 

(R$ 13,6 bilhões) investidos 

em novos projetos no setor 

eólico, representando 53% 

dos investimentos realizados 

em renováveis (solar, eólica, 

biocombustíveis, biomassa e 

resíduos, PCHs e outros), no Brasil. 

Considerando o período de 2011 

a 2018, esse número é de cerca 

de US$ 31,3 bilhões. Importante 

lembrar que os dados de 

investimento são calculados pela 

Bloomberg New Energy Finance - 

BNEF, que também produz análises 

dos dados. 

 E, por último, é fundamental 

falar de novas contratações. Em 

2019, foram contratados 1,13 

GW de capacidade instalada (47 

parques), em dois leilões, um A-4 

e um A-6. Vale mencionar, ainda, 

que também tivemos um bom 

ano no mercado livre. Embora os 

números dessas operações não 

tenham sido divulgados por fontes, 

estimamos que, de uma forma 

geral, as empresas de energia 

eólica venderam cerca de 2 GW 

de capacidade instalada para o 

mercado livre em 2019, o que 

demonstra que este mercado vem 

se expandindo consideravelmente 

para o setor eólico. Pelo segundo 

ano consecutivo, a fonte eólica 

vendeu mais no mercado livre do 

que no regulado.
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Energia renovável pode contribuir para a recuperação econômica do país

 Avançar com uma 

transformação baseada em energia 

renovável é uma oportunidade 

para cumprir as metas climáticas 

internacionais, ao mesmo tempo 

em que promove crescimento 

econômico, criando milhões de 

empregos e melhorando o bem-

estar da humanidade até 2050. É 

o que aponta o primeiro relatório 

Global Renewables Outlook 

publicado hoje pela Agência 

Internacional de Energia Renovável 

(IRENA, sigla em inglês).

 Enquanto um caminho para 

aprofundar a descarbonização 

requer investimentos em energia 

de até US$ 130 trilhões, os ganhos 

socioeconômicos de tal medida 

podem ser massivos, revela o 

relatório. Transformar o sistema 

energético poderia promover ganhos 

cumulativos para o produto interno 

bruto (PIB) global acima do cenário 

business-as-usual, de até US$ 98 

trilhões de agora até 2050. Essa 

medida quase quadruplicaria os 

empregos em energia renovável 

para 42 milhões, expandindo a 

mão-de-obra também em eficiência 

energética para 21 milhões e 

adicionando 15 milhões em 

flexibilidade de sistemas energéticos.

 O diretor-geral da IRENA, 

Francesco La Camera, diz que 

"os governos estão enfrentando 

um desafio difícil de lidar com a 

emergência sanitária imposta 

pela pandemia de COVID-19 

e, ao mesmo tempo, introduzir 

grandes medidas para estímulo e 

recuperação econômica". Para ele, 

esta crise expôs as vulnerabilidades 

embutidas no sistema atual.

 "Este relatório da IRENA mostra 

caminhos para que possamos 

construir economias sustentáveis, 

equitativas e resilientes, alinhando 

esforços de recuperação de curto 

prazo com os objetivos de médio e 

longo prazos do Acordo de Paris e 

dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) das Nações 

Unidas", aponta La Camera. 

Segundo ele, ao impulsionar 

as fontes renováveis e tornar a 

transição energética uma parte 

integral do esforço mais amplo 

de recuperação, os governos 

podem atingir múltiplos objetivos 

econômicos e sociais na busca por 

um futuro mais resiliente que não 

deixe ninguém para trás.

 O Global Renewables Outlook 

examina todos os setores do sistema 

energético, juntamente com as 

estratégias de investimento e as 

ações políticas necessárias para 

gerir essa transição. Ele explora 

formas de reduzir as emissões 

globais de dióxido de carbono (CO2) 

em pelo menos 70% até 2050. 

Além disso, uma nova perspectiva 

de descarbonização mais profunda 

mostra um caminho para que 

tenhamos emissões líquidas zero no 

sistema energético. A partir de cinco 

pilares tecnológicos, particularmente 

o hidrogênio verde e a eletrificação 

prolongada da utilização final, o 

relatório analisa como podemos 

substituir os combustíveis fósseis 

e reduzir as emissões da indústria 

pesada e nos setores mais difíceis 

para a descarbonização.

 Investimento em baixo 

carbono teriam retorno financeiro 

significativo, aponta o relatório, com 

ganhos até oito vezes mais altos 

que os custos quando considerada 

a redução de externalidades 

ambientais e de saúde pública. 

Um caminho seguro para o clima 

requer investimentos cumulativos 

em energia de até US$ 110 trilhões 

até 2050, mas viabilizar uma 

neutralidade carbônica integral 

adicionaria outros US$ 20 trilhões.

 O relatório também indica 

caminhos para a transição 

energética e socioeconômica em 

dez regiões do mundo. A despeito 

Relatório da IRENA mostra que a descarbonização dos sistemas pode ajudar na recuperação 
econômica ao mesmo tempo em que cria economias e sociedades mais resilientes e inclusivas

dos diferentes caminhos, existe a 

expectativa de que todas as regiões 

registrem percentuais crescentes 

de uso de energia renovável, com o 

Sudeste Asiático, América Latina, 

União Europeia e África Subsaariana 

numa trajetória de 70-80% de 

fontes renováveis utilizadas em 

seu mix energético até 2050. De 

maneira similar, a eletrificação da 

utilização final, como transporte e 

aquecimento, também cresceria 

em todo o mundo, excedendo 50% 

no Leste Asiático, América do Norte 

e em boa parte da Europa. Todas 

as regiões também registrariam 

ganhos significativos de bem-estar 

e crescimento líquido no número 

de empregos no setor energético, a 

despeito das perdas relativas aos 

combustíveis fósseis. No entanto, 

os ganhos em termos de economia 

e empregos seriam distribuídos 

de maneira desigual. Enquanto 

o crescimento do PIB regional 

mostraria variação considerável, 

muitas regiões poderiam esperar por 

ganhos.
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Aumento previsto de 20% na conta de luz torna energia solar mais 
atrativa

 O uso da energia solar pelas famílias, 

empresas e governos torna-se ainda mais 

atrativa com o aumento previsto na conta 

de luz em decorrência do pacote anunciado 

pelo governo de socorro às companhias do 

setor elétrico na pandemia da COVID-19. A 

afirmação é do CEO da Associação Brasileira de 

Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo 

Sauaia. 

 Segundo o executivo, neste momento 

crítico da economia brasileira e mundial, a 

tecnologia solar fotovoltaica é uma importante 

aliada, pois traz economia direta ao bolso dos 

brasileiros, alivia o orçamento das empresas 

e dos governos e os protegem contra os 

aumentos das tarifas no País.  

 “A energia solar fotovoltaica reduz, 

sobretudo neste momento, o custo de 

energia elétrica da população, aumenta a 

competitividade das empresas e desafoga o 

orçamento do poder público, beneficiando 

pequenos, médios e grandes consumidores 

do País”, diz Sauaia. “A tecnologia 

fotovoltaica é alternativa no atual 

momento de recursos escassos, quando 

os consumidores estão pressionados a 

buscar formas efetivas de reduzir gastos”, 

completa.

Para Absolar, a tecnologia fotovoltaica é uma alternativa à sobretaxa na tarifa em decorrência das medidas de socorro ao setor elétrico 

  Recentemente, a Associação Brasileira 

dos Grandes Consumidores de Energia e 

Consumidores Livres (Abrace) sinalizou que 

a conta de energia do consumidor pode ter 

um aumento de até 20% como consequência 

das medidas emergenciais anunciadas pelo 

governo para o setor elétrico. “Um sistema 

fotovoltaico bem dimensionado pode reduzir 

os gastos com eletricidade dos consumidores 

em até 95%. A economia gerada permite 

ao usuário destinar os recursos para outras 

necessidades essenciais, como alimentação, 

saúde e educação”, aponta Sauaia.

Linhas de crédito
 Segundo Camila Ramos, vice-presidente 

de financiamento da Absolar, há no País mais 

de 70 linhas de financiamento para quem 

quer adquirir energia solar, com taxas de juro 

a partir de 0,75% ao mês, um patamar abaixo 

de outros momentos de crise no País, o que 

viabiliza a instalação. “Portanto, a aquisição 

de sistemas fotovoltaicos pode ser feita até 

para o consumidor que não dispõe de recurso 

próprio. Muitas vezes, a economia na conta de 

luz trazida pela energia solar já paga a parcela 

do financiamento e ainda pode aumentar o 

poder aquisitivo das famílias em suas demais 

necessidades diárias”, acrescenta. 



DIFEREnçAS EntRE 
CERtIFICAçÕES IECEx E AtEX
DIFEREnçAS EntRE 
CERtIFICAçÕES IECEx E AtEX
 A diretiva europeia ATEX e o Esquema 

de Certificação IECEx são duas estruturas 

independentes, embora tenham em 

comum alguns conceitos básicos, 

como a necessidade de realizar ensaios 

nos produtos e auditar os fabricantes 

regularmente.

 Algumas diferenças estão na tabela a 

seguir:

 O esquema IECEx tem sido aceito nos 

países que não posuem regulamentos 

legais para o comércio de equipamentos 

Ex, notadamente, os asiáticos. Desta 

forma, os fabricantes têm buscado a “dupla 

certificação”, almejando um maior alcance 

de seus produtos.

 Porém, o esquema IECEx tem 

frequentemente emitido deliberações 

IECEx
Tem como base apenas as normas IEC, 

que são classificadas como voluntárias

É um esquema de certificação, em que 

os organismos associados pagam taxas e 

royalties por certificados emitidos com a 

marca. Não se limita a certificar produtos.

É um esquema voluntário para os 

fabricantes de equipamentos Ex.

ATEX
Mostra que os produtos seguiram as normas técnicas aplicáveis (não 

necessariamente IEC), e assim atestaram o atendimento aos Requisitos 

Essenciais de Saúde e Segurança etabelecidos na Diretiva ATEX Anexo II.

É uma Diretiva Regulatória vigente na União Europeia, obrigatória para 

a comercialização de produtos em todos os países membros. Não é um 

“esquema de certificação” de produtos.

A Diretiva é considerada “lei” pelos países membros, uma vez que seu 

atendimento é necessário para promover o comércio livre entre países da UE.

internas que afetam os processos de 

certificação de produtos. 

 Em janeiro de 2020, duas Decision 

Sheets emitidas pelo IECEx - DS 2020/001 

e DS 2020/001, que tratam de novas regras 

às certificações com base nas normas 

IEC 60079-0 e iEC 60079-7, impactaram 

os fabricantes de equipamentos Ex em 

processo de aprovações simultâneas 
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segundo a ATEX e o IECEx. Uma vez que 

os certificados IECEx não são diretamente 

aceitos na União Européia, estas DS podem 

levar a uma situação onde interpretações 

diferentes sejam aplicadas às mesmas 

normas.

DS 2020/001

 A primeira decisão Ex-TAG de 2020 trata 

do uso dos sufixos "X" e "U" em números 

de certificados IECEx para módulos de 

fontes de alimentação, módulos remotos 

de IO e módulos de entrada/saída. Quando 

completamente montados em invólucros 

Ex ec e ensaiados de acordo com as IEC 

60079 0 e IEC 60079-7 como componentes 

Ex, não havia uma uniformização entre 

os ExCB para o uso dos sufixos "U" e 

"X". A DS 2020/001 agora resolveu isso 

estipulando que, para tais módulos, quando 

avaliados separadamente, as temperaturas 

de serviço e de superfície precisam ser 

medidas após a instalação no produto final, 

como um gabinete Ex ec, e o sufixo "U" 

deve ser usado no número do certificado 

IECEx. Não ficou claro por que apenas os 

invólucros Ex ec foram considerados, e o 

tipo de proteção Ex eb não foi incluído.

 Por outro lado, caso esses mesmos 

módulos sejam testados em um arranjo 

específico (montagem, espaçamento, 

tamanho do gabinete) o número do 

certificado pode usar o sufixo "X" em vez 

de "U". Neste caso especial, os ensaios 

de elevação da temperatura devem ser 

realizados quando os módulos forem 

montados, por exemplo, em um trilho 

DIN, e a IEC 60079-0 deve ser aplicada 

para determinar as temperaturas máximas 

de superfície e de serviço. Além disso, 

a temperatura ambiente nominal dos 

módulos ensaiados será a temperatura do 

ar ao redor dos módulos durante o ensaio.

DS 2020/002

 A segunda decisão de 2020 gira em 

torno do ensaio de impacto da subcláusula 

26.4.2 do IEC 60079-0:2017 para 

smartphones ou tablets dos Grupos II e III 

com um LED usado, por exemplo, como 

flash de câmera fotográfica incorporada.  

 Novas definições foram adicionadas à 

Tabela 15 (itens c) e d)) que antes faziam 

parte da IEC 60079-7 (partes transmissoras 

de luz de luminárias ou lanternas portáteis 

e transportáveis). Isso gerou uma dúvida 

se os LED precisariam ser ensaiados como 

luminárias ou não – o que, na pior das 

hipóteses, exigiria a realização do ensaio 

de impacto nos LED com uma altura de 

queda necessária para o perigo mecânico 

"alto" (0,4 ou 0,7 m) de acordo com a 

Tabela 15 nota b) da IEC 60079-0: 2017.

 A DS diz que somente quando um 

LED possa servir como uma "lanterna" 

ou "flash", ou quando esta função esteja 

conforme a nota b) da Tabela 15, o LED 

terá que ser ensaiado usando os requisitos 

de perigo mecânico "alto". Caso contrário, 

não será considerada como uma luminária 

portátil ou transportável , e a nota b) não se 

aplica. 

Implicações

 Simplificando, considerando apenas 

a DS 002, os fabricantes que buscam a 

certificação IECEx para aqueles produtos 

atenderão às exigências.Se apenas a 

certificação ATEX estiver sendo buscada, os 

fabricantes e os organismos de certificação 

ATEX podem desconsiderá-la. Mas, se as 

certificações ATEX e IECEx forem solicitadas 

ao mesmo tempo, criará um dilema, 

especialmente se o equipamento não 

passar no teste de impacto sob o requisito 

de impacto de 0,7 m. As seguintes opções 

estão disponíveis para os fabricantes:

a) Modificar o produto para que ele passe 

no ensaio mais rigoroso;

b) Classificar como “baixo” o perigo 

mecânico e marcar o equipamento com o 

símbolo "X" mesmo que o invólucro seja 

suficientemente robusto para passar no 

teste de perigo mecânico "alto". (Apesar 

de parecer viável, os clientes podem ter 

uma impressão de “invólucro frágil” e 

preferir o produto de um concorrente);

c) Construir dois produtos diferentes: um 

“reforçado” para passar no ensaio de maior 

valor para aprovação no IECEx,e outro para 

o certificado ATEX;

d) Abandonar a certificação IECEx, caso 

não seja viável financeiramente projetar um 

LED ou produto para passar no ensaio.

 As situações não se limitam a estes 

exemplos, mas mostram o dilema que os 

fabricantes podem enfrentar devido às DS 

citadas. 

no Brasil

 Para comercialização de produtos 

para uso em atmosferas potencialmente 

explosivas no Brasil, é necessário um 

certificado de conformidade emitido por 

organismo credenciado pelo Inmetro, 

independentemente dele possuir algum 

certificado de conformidade IECEx, ou 

ATEX.

 Isto requer atenção dos usuários, 

especialmente com relação a fabricantes 

estrangeiros que possuem sites em diversos 

idiomas, pois que usualmente os sites em 

“português” descrevem o atendimento às 

“Diretivas ATEX”, por serem as mesmas 

adotadas em Portugal, que está na UE. 

Infelizmente, tais certificados não são 

aceitos aqui, diretamente.
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Por Galeno Lemos Gomes*

O uso de condutores bimetálicos como uma alternativa para a redução da 
corrente de malha (Im) e em consequência da diminuição das diferenças de 
potencial internas e externas às malhas de aterramento das subestações

SUBESTAÇÕES: 
CONDUTORES BIMETÁLICOS PARA A 
REDUÇÃO DA CORRENTE DE MALHA
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Introdução

Subestações localizadas em áreas urbanas densamente povoadas ou 
em locais em que as suas correntes de defeito (If) (curto-circuito fase-
terra) possam provocar, por acoplamento resistivo, não só interferências 
indesejáveis aos equipamentos, como também elevados valores de 
diferença de potencial internamente e externamente aos limites da 
subestação e da própria malha de aterramento causados pela elevação 
máxima de potencial do próprio sistema de aterramento em relação ao 
terra remoto, podendo em consequência comprometer a segurança de 
pessoas e animais. Torna-se por estes motivos importante observarmos 
durante um defeito típico, curto-circuito fase-terra, como e qual o 
valor desta corrente de sequência zero que irá retornar à sua fonte por 
diversos caminhos inclusive pela terra, sendo esta última denominada 
de corrente de malha (Im), que irá produzir diferenças de potencial não 
só internamente à subestação mas também externamente a mesma. 
A Figura 1 nos dá uma ideia das diversas correntes que circulam 
durante um curto-circuito fase – terra em uma subestação típica. 
Na Figura 2 estão representadas as diferenças de potencial internas 
e externas, geradas devido à corrente de malha (Im) circulando pelo 
solo no sentido de sua fonte, neutro do transformado (Tr1), situado na 
subestação alimentadora.

Figura 1- Defeito típico (curto- fase terra) em uma subestação.

Figura 2- Em pontilhado, as curvas equipotenciais dentro e fora dos limites 
de uma subestação com defeito típico - curto-circuito fase-terra, malha de 
aterramento retangular.

Na Figura 1 estão representadas as correntes, total de defeito (If) 
a corrente de malha (Im) e as correntes que irão circular pelo circuito 
composto pelos cabos para-raios e torres da linha de transmissão (LT). 
Cabe observar que devido ao acoplamento magnético entre a fase em 
condição de defeito e os cabos para-raios, a corrente que irá circular por 
eles pode ser decomposto em duas parcelas: a parcela devido à indução 
pelo acoplamento (Imútua) e a corrente devido à impedância dos cabos 
para-raios multiaterrados (I1) e (I2).

Na Figura 2, as linhas pontilhadas representam as equipotenciais 
internas e externas à malha de aterramento típica de uma subestação. 
E na seção transversal (corte A-A) está representado de maneira 
aproximada a circulação da corrente de malha (Im).

O valor em volts da elevação máxima de potencial do próprio 
sistema de aterramento em relação ao terra remoto, elevações estas fora 
da malha de aterramento da subestação, normalmente nos projetos 
usuais não é estabelecido nenhum valor máximo limitador. Esse valor 
não consta claramente em norma, o que gera um certo descaso em 
termos de serem sugeridos certos cuidados em termos do que pode 
acontecer externamente à malha de aterramento da subestação, não 
só com relação às interferências causadas pelo acoplamento resistivo 
com elementos metálicos próximos como também com a geração 
de diferenças de potencial além dos limites em relação às pessoas e 
animais, principalmente em solos com resistividade de valor elevado.

Questionamentos

Na prática duas questões surgem, sendo a primeira: Como 
minimizar as diferenças de potencial que surgem externamente à 
subestação e sua respectiva malha, as quais normalmente causam as 
interferências indesejadas, ou por acoplamento resistivo a elementos 
metálicos próximos ou mesmo pelos valores das diferenças de potencial 
, em certos casos elevados e externos à mesma?

A segunda pergunta que nos vem a mente é: Como manter as 
diferenças de potencial internamente à subestação menores ou no 
máximo iguais aos valores máximos admissíveis pelo corpo humano?

Respostas aos questionamentos:

Com relação à primeira pergunta, dentre alguns dos métodos temos 
um no qual é feita a substituição das cordoalhas de aço galvanizado 
normalmente utilizadas nos cabos para-raios (cabos guarda) das 
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linhas de transmissão que chegam na subestação e que normalmente 
são interligadas à malha de aterramento da mesma, por condutores 
bimetálicos de aço-cobre ou aço-alumínio. Essa solução nos possibilita 
a diminuição do valor da corrente de malha (Im), a qual é a principal 
responsável não só pelas diferenças de potencial externamente às 
malhas das subestações, como também é um dos parâmetros de 
proporcionalidade nas equações de cálculo dos potenciais nos pontos 
mais críticos na própria malha como iremos ver resumidamente nos 
parágrafos seguintes.

Na norma brasileira ABNT NBR 8449, válida desde 30 de abril de 
1984, e confirmada em 18 outubro de 2016 pelo CB- 003 Eletricidade 
da ABNT [7], consta um método aproximado que nos permite calcular 
em função da corrente de defeito total (If) as correntes que irão circular 
pelo cabo guarda (Ig) e pela terra (Im) em função do tipo dos materiais 
utilizados no cabo para-raios (cabos guarda) das linhas de transmissão 
que chegam na subestação de interesse.

É importante observar que a determinação exata desta distribuição 
das correntes envolve cálculos complexos que geralmente exigem o uso 
de computadores com a consideração de todos os elementos metálicos 
conectados à malha, tais como além dos cabos para-raios e aterramentos 
das torres da linha de transmissão, blindagem dos eventuais cabos de 
energia, neutro multiaterrados de linhas de distribuição, malhas de 
subestações vizinhas e similares.

O método aproximado citado é aceitável para ilustrar o que 
está sendo proposto no artigo, que é basicamente o de sugerir uma 
alternativa visando a diminuição do valor da corrente de malha (Im) 
mediante a substituição do material utilizado nos cabos para-raios.

A figura 3 representa um trecho de uma linha de transmissão 
típica na saída de uma subestação, onde (Rs) é a resistência de 
aterramento operativo da malha da subestação e (Rp) são as 
resistência de aterramento dos pés das torres da citada linha, sendo 
(r) a resistência do trecho do cabo para-raios (cabo guarda) entre dois 
suportes adjacentes, normalmente calculado para o vão médio da 
linha de transmissão.

A norma citada apresenta equações aproximadas para que, em 
função da corrente de defeito (If), seja executado o cálculo da corrente 

Figura 3 - Trecho de uma linha de transmissão conectada no pórtico metálico 
de uma subestação.

Figura 4 - Curto-circuito monofásico no pórtico de entrada da subestação.

Figura 5 - Circuito equivalente ao circuito da figura 4.

(Ig) e como consequência (Im) quando de um curto-circuito fase – terra 
acontecer em um dos seguintes pontos: na subestação, no primeiro 
suporte (torre) da linha de transmissão e em um ponto médio da linha 
de transmissão.

O valor em amperes destas correntes variam conforme o ponto 
que se dá curto-circuito fase-terra e, como normalmente os maiores 
valores se verificam nas extremidades, isto é, próximo das subestações, 
analisaremos na presente ilustração somente o caso de um curto-
circuito fase-terra no pórtico de entrada da subestação.

Curto-circuito fase-terra no pórtico de entrada da subestação, if 
(a) na Figuras 3, a Figura 4 representa o circuito equivalente para a 
respectiva falta (curto-circuito monofásico fase-terra) na subestação:

Sendo:
Im= corrente de malha em amperes;
Ig= corrente no cabo para-raios (cabo guarda) em amperes;
If= corrente de curto-circuito monofásico total fase-terra em amperes;
Ip= corrente na primeira estrutura em amperes;
Rs= resistência de aterramento operativa da malha da subestação em 
ohms;
Rp= resistência de aterramento do pé dos suportes (torres) da linha de 
transmissão em ohms;
r= resistência do trecho do cabo guarda entre dois suportes da linha de 
transmissão em ohms, normalmente é calculado para o vão médio da 
linha sob estudo;
Req= resistência do circuito em cascata equivalente da linha de 
transmissão visto da subestação em ohms;
n= número de cabos para-raios da linha de transmissão.
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Figura 6 – Circuito equivalente ao da Figura 5.

Figura 7 – Representação simplificada do perfil das diferenças de potencial 
em uma malha de aterramento de uma subestação típica (corte transversal). 
Sendo indicados os pontos mais críticos em termos de diferença de 
potencial (Vt) e (Vp) diferenças de potencial de malha e de periferia 
respectivamente.

Equações para o cálculo de (Ig) falta na subestação [If (a) Figura 3]:

Exemplo ilustrativo: Calcular o valor da corrente de malha 
(Im) pelo método aproximado, conforme a ABNT NBR 8449:84 
“Dimensionamento de cabos para-raios para linhas aéreas de 
transmissão de energia elétrica”.

Dados:
Corrente de falta (If) = 21.700A;
O cabo para-raios (cabo guarda) cordoalha de aço galvanizado com 
uma bitola de 3/8” HS Classe A cuja resistência elétrica é de 3,51Ω/km;
O vão médio da linha de transmissão de 160 metros = 0,160 km;
A resistência de aterramento do pé de torre (suporte da linha) Rp = 10Ω;
A resistência de aterramento operativo da malha da subestação Rs = 2Ω;
Tempo de desligamento (disjuntores SF6) 0,1 segundo;
Número de cabos para-raios interligados na malha da subestação = 1 
(um);
Falta na subestação [If (a) da Figura 3]:

Agora os mesmos dados, só substituindo o material utilizado no 
cabo para-raios de uma cordoalha de aço galvanizado de 3/8” por um 
condutor bimetálico aço-cobre 40% IACS de 35 mm² de seção, cuja 
resistência é igual a 1,156Ω/km.

Nota: O condutor aço-cobre 35 mm² suporta 18,93kA durante 
0,1segundos [5].

Normalmente esta substituição deve ser feita nos primeiros trechos 
da linha de transmissão que sai da subestação, esta distância deve 
ser estudada em cada caso, podendo chegar de 8 a 20 quilômetros 
aproximadamente no caso do uso de condutores de aço-cobre.

Quando se faz esta substituição dos cabos para-raios por condutores 
com maior condutibilidade devem-se verificar as condições de 
segurança próximo as torres, devido às elevações de potencial causados 
pelas correntes (It) que se difundem pelo solo através dos aterramentos 
das torres a partir da subestação (figura1).

Podemos dizer que os cálculos acima, que foram feitos com 
base na norma ABNT NBR 8449:84 “Dimensionamento de cabos 
para-raios para linhas aéreas de transmissão de energia elétrica” são 
aproximados, porém, com os resultados que podem ser considerados 
como conservativos.

Como previsto, tivemos uma diminuição na corrente de malha 
(Im) e consequentemente não só as diferenças de potencial externas à 
malha irão diminuir, como também as interferências por acoplamento 
resistivo em outros sistemas de aterramento e materiais metálicos 
enterrados que estejam dentro do volume de influencia da malha de 
aterramento sob análise. Haverá também diminuição nas diferenças de 
potencial de malha (Vt) e de passo na periferia (Vp) que são os pontos 
mais críticos na própria malha da subestação, conforme pode ser 
recordado através da Figura 7.

As equações de cálculo 3 e 4, exaustivamente constantes em 
diversos artigos e na própria norma brasileira ABNT NBR 15751:2013, 
nos mostram que os respectivos valores de (Vt) e (Vp) são diretamente 
proporcionais ao valor da corrente de malha (Im), o que nos permite 
dizer que, com a substituição do material utilizado no cabo para-raios 
da linha de transmissão, também teremos uma certa redução destas 
diferenças de potencial com consequentes benefícios do ponto de vista 
econômico no dimensionamento da própria malha de aterramento.
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Sendo:
(Ks) – Um fator geométrico utilizado nos cálculos da tensão de passo 
que leva em consideração o espaçamento entre os condutores paralelos 
da malha s sua profundidade de instalação;
(Ki) – Coeficiente de irregularidade, que é um fator de correção, que 
leva em consideração não uniformidade de dispersão de corrente pelos 
condutores da malha, geralmente maior dispersão pelos condutores da 
periferia, geralmente os quatro mais externos;
(Km) – Coeficiente de malha, que introduz nos cálculos a influência 
dos seguintes fatores: Profundidade da malha, número de condutores 
paralelos em uma determinada direção, comprimento total dos 
condutores, área da malha, diâmetro dos condutores da malha;
(Im) – Corrente de malha em amperes;
(ρ1) - Resistividade da primeira camada em Ω.m;
(Lt) – Comprimento total de condutor enterrado.

Nota: As equações para o cálculo destes coeficientes constam da 
norma brasileira ABNT NBR 15751:13.

Lembrando aos leitores que para o dimensionamento adequado 
dos quadriculados componentes da malha de aterramento de uma 
subestação para que a mesma garanta a segurança teremos que cumprir 
certos critérios tais como os seguintes:

Primeiro critério de segurança: Não ultrapassar o valor da corrente de 
choque máxima admissível pelo corpo humano, calculada pela equação 
5, que pode circular entre as mãos e pés ou entre os pés num intervalo 
de tempo entre 0,03 e 3,0 segundos.

Segundo critério de segurança: Cálculo da tensão de toque máxima 
admissível de curta duração (Etma), a qual não deve ser ultrapassada 
em nenhum ponto da malha de aterramento, calculada pela equação 6.

Terceiro critério de segurança: Cálculo da tensão de passo máxima 
admissível de curta duração (Epma), a qual não deve ser ultrapassada 
em nenhum ponto da malha de aterramento, calculada pela equação 7.

Cabe também lembrar que para que seja computada a resistência 
efetiva dos pés na presença de um material com elevado valor de 
resistividade colocado na superfície do solo, com uma espessura finita, 
foi introduzido nas equações 6 e 7 o fator de correção ©, que pode ser 
calculado pela equação 8.

A camada superficial de brita normalmente colocada sob o solo das 
subestações tem duas funções básicas importantes: a primeira e a mais 
importante conforme pode ser visto nas equações para o cálculo das 
tensões de toque e passo permissíveis pelo corpo humano é a função de 
segurança. A segunda é praticamente uma consequência da presença 
da mesma sob a primeira camada de solo natural da subestação, que é a 
de manter o maior tempo possível a umidade nas camadas de solo sob 
a mesma. A Figura 9 exemplifica a camada de brita sobre o solo de uma 
subestação típica.

Sendo = a = 0,106

Figura 8 – Representação esquemática do solo de uma subestação com uma 
camada de 0,15m de brita.

Figura 9 – Camada de brita em subestação típica de 138/88kV- 40 MVA.

Tabela i – maTeriais de recobrimenTo do solo (ρs).
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Chamamos a atenção para a importância da presença desta 
camada mínima sobre o solo devido ao fato de comumente na prática 
encontrarmos subestações com pouca espessura ou mesmo sem 
nenhuma camada brita.

Finalmente após todas estas análises podemos responder a segunda 
pergunta do questionamento que era: “Como manter as diferenças de 
potencial internamente à subestação menores ou no máximo iguais aos 
valores máximos admissíveis pelo corpo humano?”:

Internamente à subestação ,simplesmente, o que temos que fazer 
é garantir que as diferenças de potencial nos pontos mais críticos 
internamente à malha de uma subestação, que, como vimos, são o potencial 
de malha (Vt) e de passo na periferia (Vp) menores ou no máximo iguais 
às tensões de toque máxima admissível de curta duração (Etma) e também 
menor do que a tensão de passo máxima admissível também de curta 
duração (Epma) calculada através das equações 6 e 7 respectivamente.

Ou seja, devemos fazer com que as equações 9 e 10, seguintes, 
sejam atendidas:

Sendo (Vp) e (Vt) como vimos calculados pelas equações 3 e 4 
respectivamente:

vvNaturalmente, para que as equações 9 e 10 sejam atendidas, o 
dimensionamento dos diversos quadriculados componentes da malha 
deverá sofrer diversas mudanças em termos de dimensões com base com 
base na aplicação dos seguintes critérios:

a) Diminuição do espaçamento entre os condutores da malha, quadriculados 
com dimensões menores;
b) Aumento do comprimento total dos condutores da malha;
c) Aumento da profundidade de instalação dos condutores da mesma;
d) Instalação de hastes de aterramento convenientemente posicionadas na 
malha, geralmente na periferia da mesma;
e) Diminuição do valor da corrente de malha (Im).

Para o controle dos potenciais em pontos situados internamente à 
malha de aterramento, as medidas normalmente mais aplicadas são as 
citadas nos itens “a’’ e “d” porém, com a simples mudança do material do 
condutor utilizado como cabo para-raios de cordoalha de aço galvanizado 
para condutor bimetálico de aço-cobre, obtivemos a diminuição da corrente 
de malha (Im) e em consequência também uma diminuição nas diferenças 
de potencial interna e externamente à malha da subestação, com uma nítida 
vantagem demonstrada no presente artigo.

Conclusões

1) A substituição das cordoalhas de aço galvanizado por condutores 
bimetálicos aço-cobre ou aço-alumínio é vantajosa do ponto de vista 

segurança nas subestações, pois, como foi visto, as diferenças de potencial 
internamente e externamente à malha diminuem de valor;

2) Os condutores aço-cobre têm performance equivalente ao do 
cobre, portanto, muito superior ao das cordoalhas de aço galvanizado, 
sendo que, além deste fato, não possuem valor comercial nos 
desmanches, o que evita o roubo;

3) O revestimento de cobre dos condutores bimetálicos aço-cobre geram 
nos mesmos uma durabilidade de 40 a 50 anos, cumprindo desta maneira 
o item 9.5 da atual norma de projeto de linhas de transmissão, ABNT NBR 
5422:85 (atualmente em revisão) que cita “...que os materiais utilizados sejam 
resistentes à corrosão e compatíveis com a vida útil da linha de transmissão”;

4) Normalmente, a substituição dos cabos para-raios deve ser feita 
nos primeiros trechos da linha de transmissão a partir da subestação. 
Esta distância deve ser estudada para cada caso, podendo chegar de 
8 a 20 quilômetros aproximadamente no caso do uso de condutores 
bimetálicos de aço-cobre;

5) Quando se faz esta substituição dos cabos para-raios por 
condutores com maior condutibilidade deve-se também verificar as 
condições de segurança próximo as torres, devido as eventuais elevações 
de potencial causados pelas correntes (It) que irão se difundir pelo solo 
através dos aterramentos das torres a partir da subestação (vide figura 1);

6) No dimensionamento dos cabos para-raios deve-se levar em 
consideração não só os aspectos elétricos, mecânicos e térmicos, mas 
também devem ser analisadas outras ocorrências, tais como suportar 
vibrações eólicas e as correntes de curto-circuito monofásicas durante o 
tempo em que o mesmo ficar sujeito. Neste particular é importante que 
sejam considerados a temperatura máxima admissível, os tempos de 
atuação da proteção, as características de religamento dos disjuntores 
e relés e as demais condições operativas. Cabe observar que diversas 
curvas são apresentadas na norma ABNT NBR 8449:1984 que podem 
ajudar nestas verificações e dimensionamento [7].

7) Convém citar que existem casos em que o cabo para-raios pode 
não estar interligado na malha da subestação [7].
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treinamento Ltda.
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 Os fatores que justificaram as previsões de crescimento do gráfico anterior estão no próximo 

gráfico. As empresas creditaram, principalmente, aos projetos de infraestrutura as perspectivas 

positivas de crescimento. 
Fatores que devem inFluenciar o crescimento do mercado

Programas de 
incentivo do governo

Projetos de 
infraestrutura

Crise política

Desvalorização da 
moeda nacional

Revisão ou atualização 
de norma técnica 
impulsiona a venda dos 
produtos/ serviços

Incentivos por força 
de legislação ou 
normalização

Falta de normalização 
e/ou legislação

Falta de confiança 
dos investidores

9%

4%

1%

11%

18%
6%

10%

8%

5%
1%

8%

10%

Setor da construção 
civil desaquecido

Desaceleração 
da economia 

brasileira

Setor da construção 
civil aquecido

Revisão ou atualização 
de norma técnica 
prejudica a venda dos 
produtos/ serviços

9%
 Bom momento 

econômico do país

 O índice de confiança do empresário industrial do setor eletroeletrônico, conforme aponta a  

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), apontou queda expressiva  de 

24,2 pontos no mês de abril de 2020, atingindo 32,6 pontos, o menor índice da série histórica. 

A pandemia do Covid-19 está gerando diversas dificuldades, principalmente em função do 

distanciamento social, como problemas para recebimento de insumos e componentes e quedas 

na comercialização de produtos e serviços, tendo em vista o baixo consumo e comércios 

fechados. De acordo com a Abinee, a falta de confiança dos empresários agrava o quadro, pois 

inibe a realização de novos investimentos. 

 Este é o macro cenário do setor eletroeletrônico e cada segmento sente os efeitos da crise de 

maneira particular. A Revista O Setor Elétrico tem acompanhado mensalmente o desenvolvimento 

de diversos nichos de mercado e publica nesta edição uma pesquisa realizada com o mercado 

de quadros e painéis elétricos. O levantamento, no entanto, foi realizado antes do distanciamento 

social, logo, seus resultados podem não refletir o momento atual da publicação. 

 A pesquisa contou com a participação de 55 fabricantes e distribuidores de quadros e 

painéis elétricos que, na ocasião da realização da pesquisa, projetaram crescimento médio de 

10% para o ano de 2020 e crescimento para o mercado como um todo de 9%. Conforme pode 

ser conferido no gráfico a seguir, as pesquisadas reveleram ainda que apresentaram crescimento 

médio de 9% em 2019 na comparação com o ano anterior.

Previsões de crescimento

10%

9%

8%

Crescimento médio das empresas 
em 2020

Crescimento médio das empresas em 2019 
comparado ao ano anterior

Crescimento médio do mercado de quadros 
e painéis em 2020
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 Os gráficos seguintes mostram os tipos de quadros e painéis 

mais comercializados. Entre os quadros com montagem completa, os 

tipos mais procurados, segundo apontam as empresas pesquisadas, 

são quadros de distribuição de força (71%), painéis de proteção e/ou 

controle (69%) e quadros de distribuição de luz (65%).

tiPos de quadros e Painéis (montagem comPleta) 
comercializados

Quadros de Distribuição 
de Força

Quadros de distribuição 
de luz

Centro de controle de motores 
(CCM)

Painel de Proteção e/ou controle

Quadros para partida de motores

Painel de Soft Starter

Painéis de BT

PrinciPais canais de vendas

62%
13%

44%
33%

33%
27%

74%

Internet

Telemarketing

Distribuidores / atacadistas

Construtoras

Instaladores

Revendas / varejistas
Venda direta ao 
cliente final

 De acordo com a pesquisa, o segmento industrial, na média, é 

responsável por 43% do faturamento das empresas deste mercado. 

Em seguida, aparece a construção civil, com 26%.

 De acordo com a pesquisa, a venda direta ao cliente final é o 

principal canal de comercialização, apontado por 74% das empresas. 

Já a internet faz parte dos canais de vendas de apenas 33% das 

pesquisadas.

 Para entender melhor o perfil as empresas que participaram deste 

levantamento, o gráfico a seguir exibe o faturamento bruto anual médio 

em 2019. A maior parte das empresas, 44%, faturou até R$ 10 milhões 

no ano passado e apenas 10% apresentaram faturamento acima dos 

R$ 100 milhões por ano. Confira.

 Questionadas quanto aos mercados em que atuam, a grande 

maioria (89%) apontou o segmento industrial como principal segmento 

de atuação.
PrinciPais segmentos de atuação

Comercial

Industrial

27%

49%

89%

Residencial

56%

58%

60%

64%

64%

65%

69%

71%
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ParticiPação das vendas Por segmento de mercado

Outros

GTD - Geração, 
Transmição e 
Distribuição de 
energia

43%
Indústrias em 

geral

14%

18%

Construção civil (edificações 
residenciais e comerciais - escritórios, 
shoppings, hospitais, etc.)

26%

Quadros de automação

Faturamento bruto anual médio das emPresas em 2019

12%

De R$ 5 milhões 
a R$ 10 milhões

De R$ 10 milhões 
a R$ 20 milhões

De R$ 70 milhões 
a R$ 100 milhões

De R$ 50 milhões 
a R$ 70 milhões

De R$ 20 milhões 
a R$ 50 milhões

Acima de 
R$ 100 milhões

32%
Até R$ 5 milhões

19%

10%

2%

5%

20%



 Dentre os invólucros (caixas vazias), os que mais se destacam são: 

quadros de distribuição (64%), armários modulares (49%) e caixas à 

prova de tempo (44%).

tiPo de invólucros (caixas vazias) comercializados

Quadros de 
distribuição

22%

24%

34%

36%

40%

44%

49%

64%

Armários modulares

CCM

Cubículos

Acessórios e ferragens em geral 
para painéis

Caixas de medição

Caixas a prova de tempo

Caixas para áreas classificadas

 Por fim, a pesquisa mostra que os painéis TTA correspondem a 

42% do faturamento de quadros e painéis elétricos. Confira.

ParticiPação dos tiPos de Painéis e quadros no 
Faturamento das emPresas

PTTA

42%
TTA

18%

Outros
40%

O Setor Elétrico / Abril de 2020
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A empresa é Principal canal de vendas
Principal Segmento 

de atuação
Certificado 
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AbIruSh AutOmAçãO e SIStemAS

ADeLCO SIStemAS De enerGIA

ALPhA equIPAmentOS eLétrICOS

AnDALuZ InDÚStrIA metALurGICA

AtL AutOmAçãO InDuStrIAL

brVAL eLeCtrICAL

CAeSA InD. met.

COntrOLe enG. e InStALAçõeS

DbteC

DeLtA PerFILADOS

eLetrOPOLL PAInéIS

eLetrOtrAFO PrODutOS eLetrICOS

eLteC enGenhArIA

enGerey PAInéIS eLétrICOS

FInDer COmPOnenteS

FOCkInk InD. eLétrICAS

GL eLetrO eLetrOnICOS

hOLeC InDÚStrIAS eLétrICAS

GImI SOLuçõeS em enerGIA

kIenZLe COntrOLS

kItFrAme DO brASIL

LuZVILLe enGenhArIA 

meCAtrOn emPre. eLétrICOS

meGAteCh - COnSuLtOrIA

mJC eLetrOmOntAGenS

mOn-ter InDuStrIA e COmerCIO

nOVemP InDuStrIA e COmerCIO

nVent DO brASIL eLetrO

ObO bettermAnn DO brASIL LtDA

PAtOLA eLetrOPLÁStICOS

PhAyneLL DO brASIL

POWer SOLutIOnS brASIL

PrO PAIneL equIPAmentOS eLétrICOS

qt equIPAmentOS

quADrImAr quADrOS e PAInéIS

rCy COm. eIreLLI

rDI benDer InDÚStrIA eLétrICA

reImOLD 

reneteC eLetrOmeCânICA

rIO-teCh enGenhArIA

rIttAL SIStemAS eLetrOmeCAnICOS

rumO COmerCIO e SerVIçOS

SAhequI e CIA

SChneIDer eLeCtrIC brASIL

SeC POWer PAIneIS eLetrICOS

SOPrAnO mAterIAIS eLétrICOS

SteCk InDuStrIA eLetrICA

tAF InDuStrIA De PLÁStICOS

teLbrA ex InDuStrIA e COmerCIO

trIStãO PAInéIS eLétrICOS

turn key SI

VIAr PAIneIS eLetrICOS

WeG equIPAmentOS eLétrICOS 

ZettAteCCk PrOJetOS InDuStrIAIS

EMPRESA

Guarulhos

Criciúma

barueri

São Paulo

Serra

Porto Alegre

Valença

Almirante tamandaré

nova Lima

Pindamonhangaba

Santana de Parnaíba

Corupá

Cornélio Procópio

uberlândia

Curitiba

São Caetano do Sul

Panambi

São Paulo

boituva

Suzano

São Paulo

Cotia

Joinville

betim

Americana

Contagem

Itatiba

Sao bernardo do Campo

boituva

Sorocaba

São Paulo

Arujá

São Paulo

Guarulhos

Cachoeirinha

rio de Janeiro

São paulo

Osasco

Caieiras

Santo André

São José do rio Preto

São Paulo

Sorocaba

Araruna

São Paulo

São Paulo

Caxias do Sul

São Paulo

Joinville

Sao Paulo

Juiz de Fora

manaus

São José do rio Preto

Jaraguá do Sul

Araras

CIDADE

SP

SC

SP

SP

eS

rS

rJ

Pr

mG

SP

SP

SC

Pr

mG

Pr

SP

rS

SP

SP

SP

SP

SP

SC

mG

SP

mG

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

rS

rJ

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Pr

SP

SP

rS

SP

SC

SP

mG

Am

SP

SC

SP

UF

(11) 2842-5252

(48) 3462-3900

(11) 4199-7500

(11) 3933-7533

(27) 3041-6766

(51) 3367-1015

(24) 2453-5004

(41) 3699-8400

(31) 3542-5476

(12) 3642-9006

(11) 4705-3133

(47) 3375-6700

(43) 3520-5000

(34) 3210-7259

(41) 3022-3050

(11) 4223-1550

(55) 3375-9500

0800118008

(11) 2078-0300

(11) 47529900

(11) 2249-9606

(11) 46134555

(47) 3145-4621

(31) 3073-1180

(19) 97106-9115

(31) 3377-4711

(11) 4487-6760

(11) 4093-5300

(11) 5184-2100

(15) 3335-1382

(11) 2193-7500

(11) 4652-0066

(11) 3181-5160

(11) 2499-1314

(51) 2117-6600

(21) 2428-3155

(11) 2309-6558

(11) 3602-6260

(11) 3904-3554

(11) 4991-1999

(17) 4009-0500

(11) 3622-2377

(15) 3331-2300

(44) 3562-1623

08007289110

(11) 4091-0601

(54) 2101-7000

(11) 2248-7000

(47) 3441-9187

(11) 2946-4646

(32) 3221-4986

(92) 98245-6078

(17) 4009-5100

(47) 3276-4000

(19) 3321-8400

TELEFONE

www.acabine.com.br

www.agpr5.com

www.adelco.com.br

www.alpha-ex.com.br

www.andaluz.ind.br

www. atlrs.com.br

www.brval.com.br

www.caesa.ind.br

www.controleengenharia.com.br

www.dbtec.com.br

www.deltaperfilados.com.br

www.eletropoll.com.br/

www.eletrotrafo.com.br

www.eltecengenharia.com.br

www.engerey.com.br

www.finder.com.br

www.fockink.ind.br

www.legrand.com.br

www.holec.com.br

www. gimi.com.br

www.kienzle-haller.com.br

www.kitframe.com

www.luzville.com.br

www.mecatron.ind.br

www.megtc.com.br

www.eletropainelmg.com.br

www.montereletrica.com.br

www.novemp.com.br

www.nvent-brasil.com.br/

www.obo.com.br

www. patola.com.br

www.phaynell.com.br

www.psolutionsbrasil.com.br

www,propainel.com.br

www.qtequipamentos.com.br

www.quadrimar.com.br

www.rcy.com.br

www.rdibender.com.br

www.reimold.com.br

www.renetec.com.br

www.rio-tech.com.br

www.rittal.com.br

www.rumoengenharia.com.br

www.opcaopaineis.com.br

www.se.com

www.secpaineis.com.br

www.soprano.com.br

WWW.SteCk.COm.br

www.taf.ind.br

www.telbra.com.br

tristao.ind.br/

www.turnkeysi.com.br

www.vrpaineis.com.br

www.weg.net

www. zettatecck.com.br
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tipos de quadros e Painéis (montagem Completa)
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A.CAbIne

AbIruSh AutOmAçãO e SIStemAS

ADeLCO SIStemAS De enerGIA

ALPhA equIPAmentOS eLétrICOS

AnDALuZ InDÚStrIA metALurGICA

AtL AutOmAçãO InDuStrIAL

brVAL eLeCtrICAL

CAeSA InD. met.

COntrOLe enG. e InStALAçõeS

DbteC

DeLtA PerFILADOS

eLetrOPOLL PAInéIS

eLetrOtrAFO PrODutOS eLetrICOS

eLteC enGenhArIA

enGerey PAInéIS eLétrICOS

FInDer COmPOnenteS

FOCkInk InD. eLétrICAS

GL eLetrO eLetrOnICOS

hOLeC InDÚStrIAS eLétrICAS

GImI SOLuçõeS em enerGIA

kIenZLe COntrOLS

kItFrAme DO brASIL

LuZVILLe enGenhArIA 

meCAtrOn emPre. eLétrICOS

meGAteCh - COnSuLtOrIA

mJC eLetrOmOntAGenS

mOn-ter InDuStrIA e COmerCIO

nOVemP InDuStrIA e COmerCIO

nVent DO brASIL eLetrO

ObO bettermAnn DO brASIL LtDA

PAtOLA eLetrOPLÁStICOS

PhAyneLL DO brASIL

POWer SOLutIOnS brASIL

PrO PAIneL equIPAmentOS eLétrICOS

qt equIPAmentOS

quADrImAr quADrOS e PAInéIS

rCy COm. eIreLLI

rDI benDer InDÚStrIA eLétrICA

reImOLD 

reneteC eLetrOmeCânICA

rIO-teCh enGenhArIA

rIttAL SIStemAS eLetrOmeCAnICOS

rumO COmerCIO e SerVIçOS

SAhequI e CIA

SChneIDer eLeCtrIC brASIL

SeC POWer PAIneIS eLetrICOS

SOPrAnO mAterIAIS eLétrICOS

SteCk InDuStrIA eLetrICA

tAF InDuStrIA De PLÁStICOS

teLbrA ex InDuStrIA e COmerCIO

trIStãO PAInéIS eLétrICOS

turn key SI

VIAr PAIneIS eLetrICOS

WeG equIPAmentOS eLétrICOS 

ZettAteCCk PrOJetOS InDuStrIAIS

EMPRESA

Guarulhos

Criciúma

barueri

São Paulo

Serra

Porto Alegre

Valença

Almirante tamandaré

nova Lima

Pindamonhangaba

Santana de Parnaíba

Corupá

Cornélio Procópio

uberlândia

Curitiba

São Caetano do Sul

Panambi

São Paulo

boituva

Suzano

São Paulo

Cotia

Joinville

betim

Americana

Contagem

Itatiba

Sao bernardo do Campo

boituva

Sorocaba

São Paulo

Arujá

São Paulo

Guarulhos

Cachoeirinha

rio de Janeiro

São paulo

Osasco

Caieiras

Santo André

São José do rio Preto

São Paulo

Sorocaba

Araruna

São Paulo

São Paulo

Caxias do Sul

São Paulo

Joinville

Sao Paulo

Juiz de Fora

manaus

São José do rio Preto

Jaraguá do Sul

Araras

CIDADE

SP

SC

SP

SP

eS

rS

rJ

Pr

mG

SP

SP

SC

Pr

mG

Pr

SP

rS

SP

SP

SP

SP

SP

SC

mG

SP

mG

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

rS

rJ

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

Pr

SP

SP

rS

SP

SC

SP

mG

Am

SP

SC

SP

(11) 2842-5252

(48) 3462-3900

(11) 4199-7500

(11) 3933-7533

(27) 3041-6766

(51) 3367-1015

(24) 2453-5004

(41) 3699-8400

(31) 3542-5476

(12) 3642-9006

(11) 4705-3133

(47) 3375-6700

(43) 3520-5000

(34) 3210-7259

(41) 3022-3050

(11) 4223-1550

(55) 3375-9500

0800118008

(11) 2078-0300

(11) 47529900

(11) 2249-9606

(11) 46134555

(47) 3145-4621

(31) 3073-1180

(19) 97106-9115

(31) 3377-4711

(11) 4487-6760

(11) 4093-5300

(11) 5184-2100

(15) 3335-1382

(11) 2193-7500

(11) 4652-0066

(11) 3181-5160

(11) 2499-1314

(51) 2117-6600

(21) 2428-3155

(11) 2309-6558

(11) 3602-6260

(11) 3904-3554

(11) 4991-1999

(17) 4009-0500

(11) 3622-2377

(15) 3331-2300

(44) 3562-1623

08007289110

(11) 4091-0601

(54) 2101-7000

(11) 2248-7000

(47) 3441-9187

(11) 2946-4646

(32) 3221-4986

(92) 98245-6078

(17) 4009-5100

(47) 3276-4000

(19) 3321-8400

TELEFONE

www.acabine.com.br

www.agpr5.com

www.adelco.com.br

www.alpha-ex.com.br

www.andaluz.ind.br

www. atlrs.com.br

www.brval.com.br

www.caesa.ind.br

www.controleengenharia.com.br

www.dbtec.com.br

www.deltaperfilados.com.br

www.eletropoll.com.br/

www.eletrotrafo.com.br

www.eltecengenharia.com.br

www.engerey.com.br

www.finder.com.br

www.fockink.ind.br

www.legrand.com.br

www.holec.com.br

www. gimi.com.br

www.kienzle-haller.com.br

www.kitframe.com

www.luzville.com.br

www.mecatron.ind.br

www.megtc.com.br

www.eletropainelmg.com.br

www.montereletrica.com.br

www.novemp.com.br

www.nvent-brasil.com.br/

www.obo.com.br

www. patola.com.br

www.phaynell.com.br

www.psolutionsbrasil.com.br

www,propainel.com.br

www.qtequipamentos.com.br

www.quadrimar.com.br

www.rcy.com.br

www.rdibender.com.br

www.reimold.com.br

www.renetec.com.br

www.rio-tech.com.br

www.rittal.com.br

www.rumoengenharia.com.br

www.opcaopaineis.com.br

www.se.com

www.secpaineis.com.br

www.soprano.com.br

WWW.SteCk.COm.br

www.taf.ind.br

www.telbra.com.br

tristao.ind.br/

www.turnkeysi.com.br

www.vrpaineis.com.br

www.weg.net

www. zettatecck.com.br

SITE
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*Hélio Eiji Sueta é chefe adjunto da Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento 

Energético do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo.

A carga específica de incêndio 
e a análise de risco conforme a 
ABnt nBR 5419-2:2015

 Um dos parâmetros que mais influencia a análise de risco conforme a ABNT NBR 5419-

2: 2015 é o “Fator de redução rf em função de risco de incêndio ou explosão na estrutura” 

obtido na Tabela C.5 da parte 2 da norma. Este fator varia desde “0” quando não se tem 

risco de explosão nem de incêndio e vai até “1” para risco de explosão para “zonas 0, 20 e 

explosivos sólidos”; passando por “10-3” para risco de incêndio baixo ou risco de explosão 

para zonas 2 ou 22; por “10-2” para incêndio normal e por “10-1” para risco de incêndio 

alto ou de explosão para zonas 1 ou 21.

 As definições dos locais com risco de explosão estão descritas na ABNT NBR 5419-2: 

2015 nos itens 3.1.59 a 3.1.64. As definições das estruturas com risco de incêndio “baixo”, 

“normal” e “alto” estão nas notas 5, 6 e 7 da Tabela C.5 do item C.3 da mesma norma.

 Este artigo apresenta como enquadrar as diversas estruturas em relação ao risco de 

incêndio. Apresenta também a Instrução Técnica Nº 14 de 2019 (Carga de incêndio nas 

edificações e áreas de risco) do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

 Segundo a Nota 8 da Tabela C.5, a “Carga específica de incêndio” é a relação da 

energia da quantidade total do material combustível em uma estrutura e a superfície total 

da estrutura. Ainda segundo a ABNT NBR 5419-2: 2015, “as estruturas com alto risco de 

incêndio podem ser assumidas como sendo estruturas feitas de materiais combustíveis ou 

estruturas com coberturas feitas com materiais combustíveis ou estruturas com uma carga 

específica de incêndio maior que 800 MJ/m²”.

 As “estruturas com um risco normal de incêndio podem ser assumidas como estruturas 

com uma carga específica de incêndio entre 800 MJ/m² e 400 MJ/m²” e as “estruturas com 

risco baixo de incêndio podem ser assumidas como estruturas com uma carga específica de 

incêndio menor que 400 MJ/m², ou estruturas contendo somente uma pequena quantidade 

de material combustível”.

 A Instrução Técnica Nº 14/2019 (12 páginas) do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo ajuda bastante na escolha do tipo de risco de incêndio de uma 

estrutura. 

 Este documento tem por objetivo “estabelecer valores característicos de carga de 

incêndio nas edificações e áreas de risco, conforme a ocupação e uso específico”. Como 

principais definições podemos citar: “Carga de incêndio é a soma das energias caloríficas 

possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis 

contidos em um espaço, inclusive, o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos” e 

“Carga de incêndio específica é o valor da carga de incêndio dividido pela área de piso do 

espaço considerado, expresso em megajoules (MJ) por metro quadrado (m²)”.

 O Anexo A deste documento apresenta, em quatro páginas e meia, uma tabela com as 

cargas de incêndio específicas por ocupação. A seguir alguns exemplos:



O Setor Elétrico / Abril de 2020 63

Ap
oi

o

Ocupação / uso

Residencial
Residencial 

Serviços de hospedagens
Comercial varejista/lojas

Comercial varejista/lojas

Comercial varejista/lojas
Serviços profissionais, 

pessoais e técnicos
Serviços profissionais, 

pessoais e técnicos
Educacional/ locais de

 reunião de público
Educacional/ locais de 

reunião de público
Educacional/ locais de

 reunião de público

Descrição

Apartamentos
Casas térreas /sobrados

Hotéis / Motéis
Aparelhos eletrodomésticos /armas /

Bijuterias /ferragens
Bebidas destiladas / Brinquedos / calçados /

relojoarias /supermercados (vendas)
Drogarias / livrarias / Tintas e vernizes

Agências bancárias / Estúdios (rádio, TV, foto) / 
lavanderias

Correios / copiadora / processamento de dados

Academias, pré-escolas, creches, escolas em geral, 
museus, padarias, bares, restaurantes, refeitórios

Cinemas, teatros, clubes sociais, 
salão de festas

Bibliotecas

Carga de incêndio 
especifica (MJ/m²)

300
300
500
300

500

1000
300

400

300

500

2000

Risco de incêndio 
(NBR 5419-2)

Baixo
Baixo

Normal
Baixo

Normal

Alto
Baixo

Normal

Baixo

Normal

Alto

 Estes são apenas alguns exemplos obtidos na Tabela do Anexo 

A. São mais de 300 tipos diferentes de ocupações, incluindo serviços 

automobilísticos, serviços de saúde e industriais.

 O documento IT Nº 14/2019 apresenta também o Anexo B que contém 

uma tabela de carga de incêndio relativa à altura de armazenamento para 

depósitos. Nesta tabela é possível obter o valor da carga de incêndio 

específica para diversos tipos de materiais em função da altura de 

armazenamento em metros. Como exemplo podemos citar um depósito de 

materiais de construção: se o armazenamento deste material for até 1 metro 

de altura, a carga é de 360 MJ/m², que, para fins da NBR 5419, é um risco de 

incêndio baixo; se for de 2 metros, 720 MJ/m², ou seja normal e acima disto 

seria um alto risco de incêndio pois para 4 metros a carga é de 1440 MJ/

m²; para 6 metros 2160 MJ/m², para 8 metros 2880 MJ/m² e para 10 metros 

3600 MJ/m². 

 O documento apresenta também um Anexo C contendo um método de 

cálculo determinístico para o levantamento da carga de incêndio específica. 

Estes valores, principalmente para as edificações destinadas a explosivos e 

ocupações especiais, podem ser calculados pela seguinte expressão:

Em que:

qfi - é o valor da carga de incêndio específica, em MJ/m² de área de piso 

considerado para o cálculo.

Mi – é a massa total de cada componente (i) do material combustível, em 

quilograma. Note que este valor não pode ser excedido durante a vida útil 

da edificação exceto quando houver alteração de ocupação onde, neste 

caso, o parâmetro deve ser reavaliado.

Hi – é o potencial calorífico de cada componente do material combustível, 

em MJ por quilograma, conforme uma Tabela (C.1) – Valores de referência – 

potencial calorífico específico. 

Af – é a área do piso considerado para o cálculo, em m².

 Este Anexo C contém a Tabela C.1 com diversos tipos de material e o 

respectivo potencial calorífico.

 O Anexo D da IT 14/2019 apresenta uma planilha para cálculo da carga 

de incêndio específica. A seguir vamos apresentar um exemplo hipotético.

 Consideremos um galpão com uma área de 1200 m², contendo 3000 

kg de acetileno, 5000 kg álcool etílico, 8000 kg de hexano e 5000 kg de 

parafina.

Tipo de 
material

Acetileno

Álcool etílico

Hexano

Parafina

Massa 
total 
(kg)
3000

5000

8000

5000

Potencial 
calorífico por 
material (MJ)

150.000

125.000

368.000

230.000

Potencial 
calorífico 
(MJ/kg)

50

25

46

46

Total de potencial calorífico da área considerada para o cálculo = 873.000 MJ

Área considerada para o cálculo = 1200 m²

Carga de incêndio específica = 727,5 MJ/m²

 Neste caso, para fins da análise de risco conforme a ABNT NBR 5419-2: 

2015, pode-se utilizar um risco normal de incêndio ou, pela proximidade 

da faixa superior (800 MJ/m²) em casos onde se quer estar com uma 

margem de segurança maior, pode-se considerar um alto risco de incêndio, 

principalmente por se tratar de materiais combustíveis.

 Note que o Fator de redução rf é um fator que aparece no numerador 

das equações utilizadas para o cálculo de risco, desta forma, uma mudança 

de parâmetro pode significar em um aumento ou diminuição em 10 vezes 

ou mais, o resultado.

 Concluindo, a IT 14/2019 do Corpo de Bombeiros de São Paulo ajuda 

em muito a definição dos parâmetros relacionados ao risco de incêndio. É 

possível obter este documento em uma busca na internet. 

 A versão 2020 da Planilha TUPAN desenvolvida pelo Instituto de Energia 

e Ambiente da USP irá considerar este documento e tornar ainda mais fácil a 

consideração deste parâmetro.
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Caracterização dos ângulos de fase 
das componentes harmônicas
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 Atualmente, a maioria das cargas 

presentes nos sistemas elétricos 

possui características não-lineares, as 

quais contribuem para o surgimento 

de um dos principais fenômenos 

associados com a qualidade da energia 

elétrica: a distorção harmônica. Em 

função do surgimento das distorções 

nas formas de onda da corrente e, 

consequentemente, da tensão, tem-se, 

dentre outros impactos, o incremento 

das perdas técnicas nos sistemas de 

distribuição da energia elétrica. Uma 

das formas de quantificar a parcela de 

perdas técnicas, associada à circulação 

das correntes harmônicas nas redes 

elétricas, é a realização de simulações 

computacionais de fluxo harmônico. 

Contudo, para realização deste tipo 

de simulação torna-se fundamental 

a caracterização das componentes 

harmônicas de tensão e de corrente em 

termos de amplitude e ângulo de fase. 

Tais características das componentes 

harmônicas podem ser obtidas 

por meio de modelos matemáticos 

previamente incorporados ao estudo de 

fluxo harmônico, ou, ainda (e de forma 

mais assertiva), através da realização de 

campanhas de medição, contemplando 

o registro não somente das amplitudes 

das componentes harmônicas, mas 

também dos respectivos ângulos de fase 

para cada uma dessas componentes 

harmônicas.

 Nesse sentido, os medidores dos 

parâmetros de qualidade da energia 

elétrica, atualmente disponíveis no 

mercado, baseiam-se nos protocolos 

e procedimentos estabelecidos por 

normas internacionais (IEC 61000-4-7 e 

IEC 61000-4-30), as quais estabelecem 

uma metodologia para quantificação 

apenas das amplitudes das tensões 

e das correntes harmônicas. Assim, 

considerando-se que os medidores 

comercialmente disponíveis possibilitam 

apenas o registro dos valores das 

amplitudes das tensões e das correntes 

harmônicas individuais, agregadas em 

10 minutos, qual seria o valor do ângulo 

de fase correspondente para essas 

duas grandezas para o mesmo intervalo 

de tempo de agregação? Em termos 

físicos e elétricos, apesar de a pergunta 

parecer não ter um sentido prático, 

uma vez que os fasores de tensão e de 

corrente harmônica podem variar muito 

dentro de uma janela de tempo de 10 

minutos, ela é de suma importância para 

solução de alguns problemas práticos.

 Na tentativa de responder como 



O Setor Elétrico / Abril de 2020 Espaço SBQEE

se comportam os ângulos de fase das 

componentes harmônicas, realizou-se 

uma medição de formas de onda de 

tensão e corrente instantâneas em uma 

instalação real, do tipo residencial, com 

duração de 10 minutos. O equipamento 

utilizado foi um analisador de qualidade 

da energia elétrica fabricado pela 

Elspec, modelo G4500. Após a medição 

das formas de onda da tensão e da 

corrente, desenvolveu-se um código de 

programação em Matlab para leitura dos 

dados, processamento da Transformada 

Discreta de Fourier (TDF) e geração 

dos gráficos com os resultados. Os 

resultados estão apresentados na Figura 

1 na forma de gráfico em coordenadas 

polares para os fasores oriundos da 

TDF, sendo que, cada ponto, indicado 

nos gráficos, representa a extremidade 

dos fasores de corrente com origem no 

centro do sistema. A referência adotada 

é o ângulo de fase da componente 

harmônica de tensão de mesma 

frequência (ϕVh = 0º). Para retratar 

melhor a densidade dos pontos dentro 

de uma “nuvem de dados”, adotou-se a 

representação em “mapa de calor”. Os 

resultados apresentados são referentes 

as correntes de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordens 

harmônicas.

 Analisando a Figura 1, percebe-se 

a concentração de dados em duas 

regiões distintas para cada ordem 

harmônica. Esta situação é resultado 

da ocorrência de apenas uma mudança 

de patamar na curva de carga durante 

o intervalo de medição. Os resultados 

obtidos evidenciaram que, para cada 

frequência harmônica, os ângulos de 

fase das componentes harmônicas de 

corrente podem apresentar diferentes 

comportamentos quando da variação 

de cargas. Outra constatação possível é 

quanto ao sentido do fluxo de potência 

harmônica ativa, sendo que este pode 

se dar no sentido da fonte para a 

carga (Ph > 0) ou no sentido contrário, 

da carga para a fonte (Ph < 0). Esta 

constatação é perceptível a partir da 

análise do defasamento angular (θh = 

ϕVh - ϕIh) entre a tensão (referência) e a 

corrente de mesma ordem harmônica. 

No caso em específico desta medição, 

pode-se constatar que para a 3ª e 9ª 

ordens harmônicas o fluxo de potência 

harmônica ativa se deu meramente no 

sentido da carga para a fonte, conforme 

Figuras 1(a) e 1(d). Para a 5ª e 7ª ordens 

harmônicas, Figuras 1(b) e 1(c), o fluxo 

de potência harmônica ativa inverteu o 

sentido quando da mudança da carga, 

sendo que em um determinado instante 

o fluxo situava no sentido da carga para 

a fonte, e em um outro instante, passou 

a ser no sentido da fonte para a carga. 

Cabe ainda destacar, que a mesma 

análise pode ser feita considerando-se 

o fluxo de potência harmônica reativa, 

sendo que o mesmo pode ser do tipo 

capacitivo ou indutivo. Na Figura 2 

são apresentados todos os sentidos 

possíveis para o fluxo harmônico de 

potência ativa ou reativa.

 Pelos resultados obtidos por esta e 

também em outras medições realizadas, 

os ângulos de fase para as tensões 

harmônicas se apresentam com uma 

certa tendência de comportamento 

mais estável ao longo do dia, salvo 
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em um determinado ponto de 

monitoração. Finalmente, em função do 

comportamento dos ângulos de fase das 

componentes harmônicas, para algumas 

aplicações específicas, a exemplo de 

estudos de fluxo harmônico visando 

a quantificação das perdas técnicas 

na distribuição, faz-se necessária a 

consideração desses ângulos para 

uma maior assertividade dos estudos 

a serem realizados. Nesse sentido, 

portanto, torna-se imprescindível 

o desenvolvimento de uma nova 

metodologia de agregação temporal 

dos ângulos de fase das componentes 

harmônicas, a exemplo do intervalo de 

10 minutos utilizado pela IEC 61000-

4-30 para agregação das amplitudes 

dessas mesmas componentes.

*Guilherme Leal Xavier possui graduação 

em engenharia elétrica (2007) e mestrado 

(2012) pela Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). Atualmente é professor 

assistente na Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), campus Rio Paranaíba-MG 

e cursa doutorado na UFU, atuando como 

pesquisador no Laboratório de Distribuição 

de Energia Elétrica (LADEE). Tem como 

áreas de interesse: protocolos de medição 

dos parâmetros da QEE, análise harmônica, 

medição de energia elétrica e fluxo de 

energia harmônica.

José Rubens Macedo Junior possui 

graduação em engenharia elétrica (1997) 

e mestrado (2002) pela UFU. Doutorado 

pela Universidade Federal do Espírito 

Santo (2009). Pós-doutorado em Worcester 

Polytechnic Institute, Massachusetts, USA 

(2015). Foi Diretor Presidente da Sociedade 

Brasileira de Qualidade da Energia 

Elétrica (SBQEE) no biênio 2011/2013. É 
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energia elétrica, protocolos de medição 

de parâmetros da QEE, perdas técnicas e 

flutuação de tensão. Atualmente é professor 
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Figura 1 - Corrente harmônica em plano polar: (a) 3ª harmônica, (b) 5ª harmônica,
(c) 7ª harmônica e (d) 9ª harmônica.

Figura 2 – Sentidos possíveis para o fluxo de potência harmônica ativa e reativa.

algumas variações dependendo do 

horário. Já no caso dos ângulos de 

fase das componentes harmônicas de 

corrente, os mesmos se apresentam 

com valores característicos para cada 

tipo de equipamento ou conjunto, ou 

seja, podem variar conforme as cargas 

entram e saem de funcionamento 





Dicas de instalação
Por Edson Martinho*

Infraestrutura, conectores e a qualidade 
das instalações elétricas
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 Cabos, disjuntores, motores e transformadores são considerados 

componentes nobres de uma instalação elétrica. Mas, para que eles 

possam atuar corretamente, dependem de outros elementos cuja 

função é garantir que a instalação esteja protegida contra várias formas 

de agressão (Figura 1), ou que o seu espaço esteja corretamente 

delimitado.

 A infraestrutura é a responsável pela confiabilidade, eficiência 

e segurança de uma instalação elétrica, principalmente, de seus 

condutores, fios e cabos, que percorrem grandes distâncias e estão 

espalhados por quase toda a edificação (Figura 2). Além dessa função, 

a infraestrutura nos protege contra a queda de cabos, a obstrução 

de passagens e do nosso contato com a eletricidade. Evoluindo 

tecnologicamente ao longo do tempo, conectores, eletrocalhas e 

fixadores garantem que os condutores permaneçam em segurança e 

permitem que possamos realizar intervenções na instalação de forma 

rápida e objetiva.

 Um projeto elétrico bem feito dedica, para a infraestrutura da 

instalação, a mesma importância dispensada a especificação de cabos, 

disjuntores e equipamentos eletroeletrônicos. Uma instalação elétrica é 

um sistema complexo, em que a interação entre os seus elementos faz 

com que o todo seja maior do que a soma das partes. Projetar, montar 

e manter a infraestrutura de uma instalação elétrica exige profissionais 

qualificados.

 A infraestrutura elétrica de uma edificação poderá ser definitiva, ou 

provisória, nesse caso com a flexibilidade necessária para acompanhar 

as alterações na forma com que a construção é ocupada. Mas, em 

ambos os casos, a qualidade da infraestrutura deverá ser observada 

para que as atividades não sejam interrompidas ou a segurança 

comprometida.

 O grande desafio dos profissionais da área elétrica é garantir 

O Setor Elétrico / Abril de 2020

Figura 1 - Os elementos da instalação devem suportar o calor, o frio e a 
umidade, entre outras solicitações¹.

Figura 2 – A infraestrutura é a responsável pela preservação da integridade 
dos condutores da instalação².
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Figura 3 – Existem diversos tipos de conectores no mercado, cada qual com 
as suas características e especificidades. 

Figura 4 – Uma infraestrutura deficiente pode inviabilizar a operação e a 
manutenção de uma empresa².

que os componentes da infraestrutura da instalação elétrica tenham 

a mesma qualidade de outros elementos, normalmente, muito mais 

valorizados como os condutores, disjuntores ou motores. Se não ficar 

claro para seus clientes que a função da infraestrutura é proteger toda 

a instalação, garantindo a sua integridade, produtos de má qualidade 

serão utilizados e, cedo ou tarde, o que não foi gasto em um primeiro 

momento, será cobrado posteriormente com juros.

 Entre os elementos da infraestrutura, os conectores desempenham 

um papel importante, sendo responsáveis pela conexão e desconexão 

de fios e cabos (Figura 3). Como é necessário mover máquinas e 

equipamentos, em algum momento será necessário uni-los ou separá-

los de seus condutores, o que será feito de forma mais adequada por 

meio de conectores específicos para as diversas situações existentes. 

As conexões elétricas estão em toda a edificação e os condutores se 

conectam a interruptores, tomadas, equipamentos, disjuntores etc. 

Existem várias formas de fazer essas conexões, mas um profissional da 

área elétrica deve escolher apenas, e rigorosamente, aquelas que são 

seguras, confiáveis e duráveis.

 A conexão elétrica é um tema tão importante para a qualidade 

de uma instalação elétrica, que as normas ABNT NBR 5410:2004 - 

Versão corrigida 2008¹, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, e ABNT 

NBR 14039:2005², Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV 

a 36,2 kV , dedicam um item, coincidentemente o mesmo, 6.2.8, às 

conexões. 

 Más conexões podem criar pontos quentes, fazendo com que 

os condutores e os equipamentos alimentados por eles aqueçam 

e originem um incêndio. Por esse motivo, é obvio que conexões 

elétricas seguras são importantes, mas infelizmente na prática nem 

sempre elas têm a qualidade necessária. Por serem produtos de baixo 

valor agregado, muitos empreendedores decidem economizar nas 

conexões, sem perceber que ao longo de sua vida útil, os conectores 

serão solicitados inúmeras vezes. 

 Na economia moderna, as empresas reduzem a sua mão de obra 

e diminuem os seus estoques. Por este motivo, as atividades em uma 

sociedade de serviços não podem sofrer interrupções intempestivas, 

que caso aconteçam, devem durar o menor tempo possível (Figura 4). 

Por isso, os conectores elétricos também devem ser eficientes para 

que as equipes de montagem ou manutenção possam executar seus 

serviços com a maior velocidade, mas sem comprometer a instalação. 

Conectores também possuem dados técnicos, normas de produto e 

tecnologia.

 Desta forma, conhecer profundamente sobre as diversas 

possibilidades de conexão qualifica engenheiros eletricistas, técnicos 

em eletricidade e eletricistas como profissionais muito mais úteis e 

eficientes.

Referências:
1 - ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008. Instalações 
elétricas de baixa tensão; https://www.abntcatalogo.com.br/norma.
aspx?ID=10146 .
2 - ABNT NBR 14039:2005. Instalações elétricas de média tensão de 1,0 
kV a 36,2 kV; https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1099 .
Crédito das imagens:
1 – Abracopel. Sistemas de conexão techno Brasil; https://abracopel.org/
blog/tecnologia/sistemas-de-conexao/ https://abracopel.org/download/a-
seguranca-da-infraestrutura-de-uma-instalacao-eletrica/   
2 – Abracopel. A segurança da infraestrutura de uma instalação elétrica; 
https://abracopel.org/download/a-seguranca-da-infraestrutura-de-uma-
instalacao-eletrica/ 
3 – Techno do Brasil. Conector Conectores mini tipo macho e fêmea 
IP66/IP68; https://technodobrasil.com.br/ 

4 -  Portal Universo Lambda; https://universolambda.com.br/ 

*Edson Martinho é engenheiro eletricista, consultor de empresas, 

especialista em segurança com eletricidade, fundador e atual diretor 
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Uso de Drones (RPA) nas Inspeções de SPDA
- Parte II

Proteção contra raios

 Quando o profissional acessa a cobertura 

de uma edificação pessoalmente, encontra uma 

visão limitada de seu perímetro. Ter acesso a 

todos os componentes da instalação pode ser 

uma tarefa difícil, com tempo e custos elevados 

e muitas vezes expõe o profissional a riscos.

 Mesmo assim, em alguns casos após a 

inspeção com drone pode ser necessário 

o acesso para a verificação de algum item 

específico ou direcionar uma manutenção. 

Nestas ocasiões pode-se utilizar o drone para 

realizar a análise de risco antes de iniciar o 

acesso.

 Como nas inspeções tradicionais de SPDA, 

não existe uma receita pronta para as inspeções 

utilizando o drone. O método de trabalho irá variar 

dependendo do tipo da edificação, o SPDA 

instalado e preferência de cada profissional. 

Porém o drone já se faz útil desde a análise inicial, 

para ver as características da edificação e assim 

determinar o método de inspeção.

 A Figura 1 mostra um caso onde foi 

possível levantar as características principais 

do subsistema de captação instalado que 

apresentou muitas não conformidades em 

relação ao projeto apresentado.

 Neste outro caso (Figura 2), temos uma 

Ap
oi

o

edificação que não possui nenhum tipo de 

acesso à cobertura, nem sistema de ancoragem 

instalados. Para uma inspeção segura seria 

necessária a utilização de uma plataforma 

elevatória, montagem de andaime ou acesso 

por cordas. Com o drone, sem a necessidade 

do trabalho em altura, foi possível realizar a 

inspeção e notou-se corrosão nas conexões.

 Além da inspeção, o drone também pode 

ser utilizado em outras etapas, tais como:

• Durante a construção do edifício para o 

mapeamento dos diversos estágios da obra e 

registro fotográfico de detalhes da estrutura;

• Em edificações pré-existentes, na elaboração 

do projeto de SPDA, auxiliando no levantamento 

de características da edificação e equipamentos 

instalados não especificados em projeto.

 É possível concluir que em algumas 

situações ainda não temos tecnologia disponível 

para eliminar a necessidade da intervenção 
Figura 1 – Subsistema de captação (Arquivo do 
autor).

humana em locais de difícil acesso, no entanto, 

existem casos em que a utilização do drone é 

suficiente para a obtenção dos dados.

 Como dito anteriormente, a inspeção 

com drones se destaca principalmente na 

avaliação de componentes expostos do SPDA, 

como: componentes dos subsistemas de 

captação, subsistemas de descida externos 

e equipotencializações. Sua utilização traz 

segurança e agilidade nas inspeções.

 O fato de se poder captar fotos de diversos 

ângulos de um objeto faz com que se possa 

investigar com maior precisão a gravidade 

e extensão de uma não conformidade (por 

exemplo: extensão de corrosão, cordoalhas 

soltas).

 É importante o executor e o contratante se 

atentarem às normas vigentes e documentação 

necessária para realização deste tipo de 

trabalho, para garantir a legalidade e segurança 

na operação.

Figura 2 – Corrosão nas conexões (Arquivo do autor).
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Manutenção? Isso custa caro. Será?

 Gostaria hoje de abordar um tema 

bastante polêmico, que é a relação 

entre o custo e o benefício de uma boa 

programação de manutenções para seus 

quadros e painéis elétricos, que, em 

verdade, fazem parte de um sistema muito 

mais complexo que é a instalação elétrica 

como um todo. 

 Entendo que tão importante como 

construir corretamente uma instalação 

elétrica, baseada em conceitos normativos e 

em boas práticas de engenharia, também é 

a cultura da manutenção destas instalações. 

É necessário então compreender que os 

equipamentos, em especial, os quadros 

elétricos e seus componentes, têm um ciclo 

de vida útil que depende de diversos fatores, 

entre os quais, destaco: agressividade do 

ambiente onde está instalado; eventos ao 

longo do ciclo de vida útil (vazamentos 

de água sobre componentes, fauna, flora, 

poluição, poeira, etc.), magnitude dos 

eventos elétricos ocorridos ao longo do 

ciclo de vida útil (sobrecargas, curto-

circuitos, quantidade de manobras e etc.) e 

a qualidade dos materiais.

 Dessa forma, é absolutamente 

necessário que, de tempos em tempos, 

sejam executadas verificações de cunho 

preventivo em todas as partes da instalação, 

seja por inspeções visuais, termográficas, 

reaperto geral, limpeza geral, etc. 

 Essa cultura não é muito disseminada 
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em nosso país, mas é absolutamente 

necessário e premente incutir a importância 

da cultura da manutenção preventiva nos 

profissionais brasileiros, uma vez que 

é necessário que as instalações sejam 

entregues aos clientes e que estes as 

recebam com planos de manutenção e 

operação que sejam seguidos, ao invés 

de as instalações serem “abandonadas” 

à sua própria sorte aos clientes, e estes 

entenderem que a instalação é eterna e 

infalível.

 Segundo a ABNT NBR 5410:2004 

(versão corrigida 2008) em seu capítulo 

8, a periodicidade das manutenções deve 

ser adequada a cada tipo de instalação. A 

periodicidade pode ser maior ou menor tanto 

quanto for a complexidade e a criticidade 

da instalação, seja pela quantidade e 

diversidade dos equipamentos, seja, pela 

importância das atividades desenvolvidas 

no local e a severidade das influências 

externas a que está sujeita. Atenção 

especial ao fato de que as verificações e 

as intervenções nas instalações elétricas 

devem ser executadas somente por 

pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas 

(BA5).

 A estrutura dos quadros e painéis 

deve ser verificada, observando-se o 

estado geral quanto à fixação, integridade 

mecânica, pintura, corrosão, fechaduras e 

dobradiças. Deve ser verificado o estado 

geral dos condutores e cordoalhas de 

aterramento. Componentes com partes 

móveis, como contatores, relés, chaves 

seccionadoras, disjuntores e etc., devem 

ser inspecionados, quando o componente 

permitir, o estado dos contatos e das 

câmaras de arco, sinais de aquecimento, 

limpeza, fixação, ajustes e calibrações. Se 

possível, o componente deve ser acionado 

umas tantas vezes, para se verificar suas 

condições de funcionamento. Componentes 

sem partes móveis como fusíveis, 

condutores, barramentos, calhas, canaletas, 

conectores, terminais, transformadores 

e etc., devem ser inspecionados em seu 

estado geral, verificando-se a existência 

de sinais de aquecimento e ressecamento, 

além da fixação, identificação e limpeza. Ao 

término das verificações deve ser efetuado 

um ensaio geral de funcionamento, 

simulando-se pelo menos as situações 

que poderiam resultar maior perigo. Deve 

ser verificado se os níveis de tensão de 

operação estão adequados. 

Interessante aqui traçar um paralelo com 

a indústria 4.0. É possível coletar dados 

disponíveis em sensores e disjuntores 

da quarta geração para programar as 

intervenções, conforme já falamos nesta 

coluna na edição de maio/2019, quando 

prometi voltar a esse assunto. Pois bem, 

voltaremos especificamente a este paralelo 

na próxima edição. Até lá!
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 Se queremos controlar um incêndio 

jamais devemos jogar gasolina no fogo. Por 

mais óbvia que pareça essa afirmação, é isso 

que ocorrerá se não for realizada a gestão 

adequada das redes subterrâneas que suprem 

o país no momento de crise que passamos.

 Muitos hospitais no país estão localizados 

em regiões centrais de grandes cidades, em 

que a rede de distribuição é subterrânea. 

Alguns deles, que não estão instalados nessas 

localidades ou que a cidade não proporciona 

esse tipo de rede, possuem circuitos 

subterrâneos construídos de forma exclusiva 

para o seu próprio atendimento, tendo em vista 

a maior confiabilidade desse tipo de rede em 

relação a aérea.

 A maior confiabilidade da rede subterrânea 

é proporcionada à medida que as manutenções 

são realizadas de forma adequada e, se 

isso não ocorrer, o sistema de saúde que 

já está sobrecarregado pode enfrentar um 

cenário ainda pior caso haja falta de energia 

elétrica. Seria realmente como jogar gasolina 

no incêndio que representa a situação de 

emergência que vivem os hospitais do País.

 Então, o que é possível fazer para ajudar a 

controlar esse incêndio? A resposta para essa 

pergunta tem um objetivo bem específico, que 

é manter as redes elétricas operando de forma 

confiável. Esse objetivo ajuda a não agravar 

ainda mais a situação que estamos vivendo, 

não apenas nos hospitais, mas em toda a nova 

rotina de vida das pessoas.

 Contudo, é preciso ponderar que manter 

as redes subterrâneas operando de forma 

confiável não significa expor os profissionais 

de manutenção a atividades que não permitam 

o isolamento social determinado pelo governo.

 Tanto os profissionais das empresas de 

distribuição de energia, como as equipes de 

manutenção dos hospitais e demais indústrias 

que possuem cabos elétricos de média 

tensão próprios em sua infraestrutura podem 

desenvolver ações de manutenção preventiva 

e preditiva que preservem o isolamento social 

das pessoas.

 Primeiramente, é importante evitar a 

sobrecarga das redes, o que pode ser feito 

por meio de monitoramento da carga elétrica. 

Esse monitoramento pode ser realizado 

de qualquer local quando há um sistema 

de gerenciamento/automação implantado 

ou pode ser uma simples inspeção nas 

instalações que possuem apenas indicadores 

locais. 

 As intervenções físicas seriam necessárias 

apenas em caso da necessidade de se realizar 

manobras para distribuição da carga, em que 

não haja recursos para acionamento remoto.

 Em condições normais de operação, 

os cabos elétricos de média tensão são 

submetidos periodicamente a medições de 

tangente delta, que correspondem a um 

ensaio que avalia as correntes resistividades e 

capacitivas que circulam pelo material isolante 

quando submetido a uma tensão.

 As equipes de manutenção podem aplicar 

o resultado destas medições já realizadas no 

passado em software com capacidade de 

projetar a expectativa de vida destes cabos. 

Os cabos que apresentarem a perspectiva 

de baixo nível de deterioração da sua isolação 

poderão operar sem nenhuma intervenção 

física no curto prazo e com elevado nível de 

confiabilidade. 

 Apenas os cabos que indicarem o potencial 

de falha em um curto período de tempo é que 

devem passar por intervenções físicas. Neste 

caso, o acionamento da atuação das equipes 

de manutenção é reduzido, sendo necessário 

apenas em casos em que efetivamente haja 

indicação iminente de falha.

 Outro recurso que pode ser empregado 

em situações como essa corresponde à 

realização da medição online de descargas 

parciais na rede elétrica subterrânea. Nas 

terminações dos cabos podem ser instalados 

dispositivos que permitem de forma online 

acompanhar a existência de fenômenos de 

descargas elétricas parciais, de forma que 

apenas será necessária intervenção em 

casos onde essas descargas apontem para o 

agravamento da situação em uma rede. 

 Portanto, recursos existem. A tecnologia 

nos proporciona muitas formas de trabalho e 

diversas ações que podem ser desenvolvidas 

para que possamos assegurar a confiabilidade 

da rede elétrica, e assim, ajudar a controlar 

esse incêndio.
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Iluminação em tempos de Covid-19
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 Em 2020 não só nos deparamos com 

os questionamentos e reflexões sobre 

o futuro da iluminação mencionados no 

artigo anterior que foi escrito em fevereiro, 

mas a completa mudança na vida de todos 

a partir de março de 2020 por força das 

medidas de contenção do coronavírus no 

Brasil. Feiras e eventos adiados, incertezas 

do mercado e a adaptação a uma nova 

realidade que se impõe a todos. Uma 

enxurrada de “lives” sobre iluminação 

nos mais diversos segmentos abre 

oportunidade de novos conhecimentos e 

ideias, também sendo uma alternativa de 

nos mantermos atualizados e em contato 

com os profissionais que às vezes não 

tínhamos oportunidade de conhecer. Mas 

como será o mundo da iluminação nos 

próximos meses? 

 Por se tratar de serviço essencial, 

a iluminação pública tem se mantido 

em atividade neste período com as 

PPPs em andamento, outras em fase 

pré-contrato e obras de iluminação e 

contratos em execução, além de novas 

oportunidades surgindo. Tudo isso 

em um ano onde a expectativa era a 

ampliação dos investimentos, melhoria da 

tecnologia, melhores equipamentos com 

maior eficiência e redução de custo em 

função de evolução de projeto, e a busca 

por eficiência energética em todos os 

segmentos. 

 Vejo iniciativas interessantes como 

a iluminação em ambientes de trabalho 

remoto no sentido de ajudar as pessoas 

e na manutenção da qualidade de 

vida. A luz pode ajudar a manter as 

pessoas em melhores condições neste 

período de menor exposição ao sol, 

maior permanência dentro de casa e 

necessidade de isolamento que acaba 

ainda mais interferindo em fatores 

emocionais. Também vemos iniciativas de 

pesquisa e aplicação de luz UV (UVC) a fim 

de descontaminar ambientes e através da 

luz eliminar vírus e bactérias. É importante 

que nos próximos meses tenhamos mais 

claro quais níveis e tempos de exposição 

que são seguros para que o ambiente 

como um todo seja atingido e o vírus seja 

eliminado. É importante lembrar também o 

quanto este espectro de luz é nocivo às 

pessoas (principalmente olhos e pele) e 

que estes equipamentos sejam seguros 

para utilização, atendendo às normas 

técnicas de segurança e desempenho.  

 Do ponto de vista de mercado vemos 

iniciativas da Abilux na valorização do 

produto de iluminação fabricado no Brasil 

e da necessidade do investimento em 

tecnologias locais. Mais de 500 indústrias 

produzem equipamentos de iluminação 

no Brasil, utilizam mão de obra local, 

investem em pesquisa e desenvolvimento 

para aplicação no país, e buscam superar 

esta fase com o desenvolvimento de um 

design brasileiro para os produtos. Desde 

a década de 1980, quando morava em 

Porto Alegre e comecei a buscar entender 

os impactos  da industrialização no meio 

ambiente e como temos interferido na 

vida, lendo Gaia o Planeta vivo de José 

Lutzemberger, tenho presente que o que 

temos acompanhado nas últimas décadas 

com a globalização da maneira que tem 

sido feita, de alguma forma iríamos nos 

deparar com os efeitos e consequências 

deste modo de vida. 

 Precisaremos nos reinventar e buscar 

colocar no nosso dia a dia o aprendizado 

que teremos neste período. Buscar novos 

negócios, alternativas que atendam à 

necessidade de um novo mercado que 

será construído daqui para frente. O 

mundo da iluminação também não será 

mais o mesmo, esperamos que possa ser 

ainda melhor e mais abrangente para que 

todos possam ter a luz correta e segura em 

benefício da vida.
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o Relatório do Impacto no sistema elétrico – RISE

Energia com qualidade O Setor Elétrico / Abril de 2020

 No item 11 do módulo 8 do Prodist 

(estudos específicos de qualidade da 

energia elétrica para acesso aos sistemas de 

distribuição), encontra-se a referência para 

as verificações necessárias ao acesso de 

consumidores às redes das distribuidoras. 

São então elencados os itens necessários, 

conforme abaixo reproduzido: 

 “Os estudos específicos de qualidade 

da energia elétrica deverão avaliar o 

potencial impacto da conexão e operação 

do acessante. 

• É obrigatória a realização dos estudos 

no caso de acessante potencialmente 

perturbador. 

• A distribuidora deve definir os tipos 

de instalações elétricas potencialmente 

perturbadoras. 

• As conclusões dos estudos e/ou 

recomendações deverão constar no 

parecer de acesso. 

• Caso se verifique nos estudos específicos 

que há problema de qualidade da energia 

elétrica, a instalação dos equipamentos de 

correção ou outras adequações necessárias 

deverão ser providenciadas pelo acessante 

e/ou acessada. 

• Requisitos e procedimentos para fins de 

acesso ao sistema de distribuição deverão 

observar o Módulo 3 do PRODIST.”

 Informação interessante é que o 

chamado “RISE” surgiu antes desta fase de 

estudos de acesso aos sistemas de geração 
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distribuída e está vinculado à premissa de 

garantir a qualidade da energia conforme as 

resoluções normativas que as distribuidoras 

têm que atender como os próprios módulos 

8, 3 e demais. A questão se concentra 

quando os consumidores alimentam 

em suas plantas cargas potencialmente 

perturbadoras à rede da distribuidora e por 

consequência aos outros consumidores 

ligados naturalmente na mesma rede 

elétrica. Conforme o documento especifico 

da  CPFL sobre o tema, “uma carga 

potencialmente perturbadora seria aquela 

instalada em unidade consumidora 

que utiliza processo interno cujas 

características intrínsecas potencialmente 

afetem de alguma maneira as grandezas 

elétricas relativas ao fornecimento da 

energia, normalmente caracterizadas pela 

frequência, tensão e corrente alternada em 

seus valores padronizados de amplitude 

e intensidade, com as respectivas 

variabilidades permitidas, quer seja no 

ponto de conexão (também denominado 

ponto de acoplamento comum), ou na 

própria rede da CPFL, e susceptível de 

provocar a não conformidade do produto no 

fornecimento de energia elétrica às demais 

unidades consumidoras da CPFL”.

 De uma forma geral, são cargas 

potencialmente perturbadoras aquelas 

acionadas por inversores de frequência, 

retificadores, fornos a arco, sistemas 

de solda a ponto, prensas, cargas de 

transporte vertical e horizontal, e outras 

tantas aplicadas cada vez em maior 

proporção em nossas plantas.  

 No módulo 3 do Prodist, referenciado 

pelo módulo 8, encontram-se outras 

informações complementares. O estudo 

de acesso de consumidores deve ser 

particularizado na tensão de operação 

e fornecimento e principalmente as 

particularidades da distribuidora a ser 

conectada pelo consumidor.

Estudo de acesso do consumidor

 O consumidor deverá então desenvolver 

um estudo de comportamento do ponto 

de conexão considerando as condições 

informadas pela distribuidora de potência 

de curto circuito e distorção harmônica 

(o consumidor poderá também fazer esta 

medição) para certificação dos resultados 

e melhorar a precisão do estudo. Este 

estudo está vinculado à informação por 

parte da distribuidora que considera o 

montante da carga a ser conectada nas 

condições informadas e a capacidade do 

sistema. Normalmente, são estudados os 

comportamentos das variáveis: tensão em 

regime permanente, flutuação e desequilibro 

de tensão, distorção harmônica de tensão, 

variação de tensão de curta duração e fator 

de potência. Algumas questões específicas 

devem ser verificadas junto à distribuidora 

como, por exemplo, as questões 

relacionadas às flutuações e desequilíbrio 

de formulação complexa e que pode não 



representar a realidade da operação. Neste 

caso pode-se ajustar um procedimento em 

que o consumidor se obrigue a implantar 

ações corretivas em caso de alguma 

variável registrada apresentar valores acima 

dos regulados.

Exemplo:

 O exemplo ora apresentado considera 

uma instalação industrial, conectada 

em 11,9 kV que operava com dois 

transformadores de 1000 kVA e que foi 

ampliada, passando a incorporar outros 

2 transformadores de 1500 kVA com 

a instalação de cargas não lineares e 

que podem impactar nas condições de 

operação do ponto de conexão (PAC). A 

metodologia considerou:

• Medições de qualidade de energia e o 

comportamento das variáveis elétricas no 

ponto mais próximo ao da conexão com a 

distribuidora. A Figura 1 indica análise de 

algumas das variáveis que foram efetuadas.

• Simulações efetuadas considerando os 

resultados das medições efetuadas em 

regime permanente de tensão, corrente, 

potências, harmônicas de tensão e de 

corrente, flutuações, desequilíbrios e outros 

indicadores de qualidade de energia e a 

influência da nova carga a ser instalada 

na planta. A Figura 2 indica o resultado 

de uma das simulações efetuadas com os 

resultados onde foi proposta a instalação 

de compensadores estáticos com filtros 

de harmônicas com a função de reduzir 

as distorções de tensão, compensar as 

VTCDs, em particular, os afundamentos 

de tensão gerados pela carga, regular a 

tensão em regime permanente e adequar 

o fator de potência. A simulação considera 

a modelagem do sistema da distribuidora, 

da planta, das cargas existentes e a serem 

inseridas.

• Comparação dos resultados esperados 

com as referências normalizadas: notam-se 

que os valores simulados indicados 

nas caixas junto aos barramentos estão 

adequados ao atendimento as prescrições 

do modulo 8 com as medidas de correção 

recomendadas.

• Ao final do estudo, foram apresentadas as 

conclusões gerais aplicáveis que apresentaram 

a metodologia e recomendações gerais.

Figura 1 – Medição de variáveis elétricas no ponto de conexão com indicação de ponto de carga 
máxima existente. Fonte: Ação Engenharia e Instalações Ltda.

Figura 2 – Resultados das simulações considerados a ampliação da carga e ações corretivas. Fonte: 
Ação Engenharia e Instalações Ltda.
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novos requisitos de instalações elétricas marítimas “Ex” – 
Atualização da norma ABnt nBR IEC 61892-7

Instalações Ex

 Foi publicada pela ABNT em 

22/01/2020 a terceira edição da Norma 

Técnica Brasileira adotada ABNT NBR 

IEC 61892-7 - Unidades marítimas fixas 

e móveis - Instalações elétricas - Parte 7: 

Áreas classificadas.

 As normas da série ABNT NBR IEC 

61892 representam uma “família” de 

normas técnicas brasileiras adotadas 

destinadas a garantir a segurança no 

projeto,  instalação, manutenção e utilização 

de equipamentos elétricos para a geração, 

armazenamento, distribuição e utilização de 

energia elétrica para todas as finalidades 

em instalações marítimas que são utilizadas 

para a exploração ou produção de petróleo.

 O objetivo final da Série ABNT NBR 

IEC 61892 é o de produzir um conjunto de 

normas técnicas brasileiras adotadas sobre 

eletricidade destinado exclusivamente 

à indústria marítima de petróleo. A 

série ABNT NBR IEC 61892 também 

incorpora e coordena, dentro do possível, 

regulamentações existentes e forma um 

código de interpretação, onde aplicável, 

dos requisitos da International Maritime 

Organization (IMO). 

 Esta série de normas ABNT NBR IEC 

61892 também constitui um guia para 

futuros regulamentos nacionais que possam 

ser elaborados e um código de práticas de 

proprietários e de fabricantes de unidades 

marítimas e de outras organizações 

envolvidas nesta área.
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 A ABNT NBR IEC 61892-7 estabelece 

os requisitos para classificação de áreas 

e seleção de equipamentos elétricos 

e instalações em áreas classificadas 

em unidades marítimas fixas e móveis, 

incluindo oleodutos, tubulações, estações 

de bombeamento, estações de lançamento 

ou recebimento “pigs”, estações de 

compressão e monoboias de ancoragem, 

utilizadas na indústria marítima do petróleo 

para as finalidades de perfuração, 

produção, acomodação, processamento, 

armazenamento e descarregamento 

(offloading).

 A ABNT NBR IEC 61892-7 especifica, 

dentre outros, requisitos relacionados a 

classificação de áreas, sistemas elétricos, 

seleção de equipamentos elétricos “Ex”, 

cabos e sistemas de fiação (cabeamento) 

em áreas classificadas, requisitos de 

ventilação para compartimentos e salas de 

baterias e para os serviços de inspeção, 

manutenção, reparo, revisão e recuperação 

de instalações e equipamentos “Ex”.

 Nesta nova edição, os limites de tensão 

de aplicação nas instalações marítimas 

“Ex” foram removidos. No entanto, os 

limites de tensão podem ser encontrados 

em normas referenciadas dos respectivos 

equipamentos. A remoção dos limites de 

tensão é considerada necessária devido 

aos sistemas de interconexão de terra e 

fornecimento de alimentação de terra para 

as unidades marítimas. Em tais casos, estão 

sendo utilizados sistemas de transmissão 

de até 132 kV c.a. Ou 150 kV c.c. e estão 

sendo projetados sistemas com tensões 

mais elevadas, da ordem de até 245 kV.

 Dentre as principais modificações 

técnicas que foram incluídas nesta nova 

Edição 3.0 (2020) da Norma ABNT NBR 

IEC 61892-7 em relação à edição 2.0 

anterior, publicada em 2017, podem ser 

destacadas as seguintes:

• Os requisitos de instalações elétricas 

em atmosferas explosivas de unidades 

marítimas foram reescritos, tendo como base 

a Norma Técnica Brasileira ABNT NBR IEC 

60079-14 / Edição 2016, e outras normas 

aplicáveis, como apropriado, elaboradas 

pelo TC 31 da IEC. A partir desta edição 

somente são apresentados requisitos 

relacionados com instalações marítimas 

que sejam diferentes dos requisitos gerais 

para instalações em atmosferas explosivas 

especificados na ABNT NBR IEC 60079-

14;

• Os requisitos para a detecção de gases 

foram transferidos para um anexo informativo 

(Sistema de detecção de gases);

• Os requisitos sobre desligamentos de 

emergência (shutdown) relacionados com 

o controle de fontes de ignição foram 

transferidos para a ABNT NBR IEC 61892-

1. No entanto, de forma a manter a facilidade 

de acesso a estes requisitos relacionados 

com atmosferas explosivas na ABNT NBR 
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IEC 61892-7, foi incluído nesta norma um 

novo Anexo informativo (Controle de fontes 

de ignição), contendo a transcrição de tais 

requisitos.

 A Comissão de Estudo CE 

003:018.001 do COBEI, responsável pelo 

acompanhamento do desenvolvimento da 

respectiva Norma internacional IEC 61892-

7, participou, em nome do Brazil National 

Committee for IEC (Cobei), de todo o 

processo de atualização, comentários, 

votação e aprovação daquela norma, no 

âmbito do TC-18 (Electrical installations 

of ships and of mobile and fixed offshore 

units), do qual o Brasil é membro do tipo “P” 

(Participante), juntamente com a Alemanha, 

Estados Unidos, Noruega, Holanda, França, 

Rússia, Reino Unido, Itália, Japão, China, 

Dinamarca, Finlândia, Coreia do Sul, 

Romênia, Sérvia, Cazaquistão e Espanha.

 A Comissão de Estudo CE 003:018.001 

contou com a participação de profissionais 

envolvidos com equipamentos e instalações 

em atmosferas explosivas, representantes 

das seguintes empresas ou entidades: 

Chromalox, DPC/Marinha do Brasil, 

Equinor, IBP, Lifting, Marmec, Petrobras, 

Proyelco Ltda., SBM Offshore, Siemens, 

Transpetro e Weg, além de consultores 

independentes.

 Com esta nova Edição 3.0 (2020) 

da ABNT NBR IEC 61892-7, esta norma 

técnica brasileira encontra-se novamente no 

mesmo nível de atualização e equivalência, 

em termos de requisitos técnicos, de 

qualidade, de segurança e de gestão, 

àqueles praticados internacionalmente por 

todos os países do mundo que adotam 

as normas da IEC como base para a sua 

normalização nacional, tal como o Brasil.

 As normas técnicas brasileiras  

adotadas das séries ABNT NBR IEC 61892 

(Instalações elétricas marítimas), assim 

como as séries ABNT NBR IEC 60079 

(Atmosferas explosivas) e ABNT NBR ISO/

IEC 80079 (Equipamentos mecânicos 

“Ex”) elaboradas pelas Comissões de 

Estudo da ABNT/CB-003 (COBEI) são 

idênticas, em termos de conteúdo técnico, 

estrutura e redação, sem desvios técnicos 

nacionais em relação às respectivas 

normas internacionais da IEC, de acordo 

com requisitos especificados na ABNT 

DIRETIVA 3 – Adoção de documentos 

técnicos internacionais.

 Seguindo a tendência e a convergência 

normativa mundial dos países membros da 

IEC, incluindo o Brasil, as normas técnicas 

nacionais que envolvem os processos de 

avaliação da conformidade de empresas 

de serviços “Ex”, de competências 

pessoais “Ex” e de equipamentos 

elétricos e mecânicos “Ex” são Normas 

adotadas, idênticas às respectivas normas 

internacionais da IEC. 

 Esta política de normalização tem por 

objetivo harmonizar as Normas Nacionais 

com a Normalização internacional, de forma 

a padronizar os procedimentos de projeto, 

fabricação, ensaios, marcação, avaliação 

da conformidade, instalação, inspeção, 

manutenção, reparos, recuperação de 

equipamentos e competências pessoais 

“Ex”.

 Ações como estas contribuem para a 

integração dos fabricantes, laboratórios de 

ensaios, empresas usuárias, organismos de 

certificação de produtos e de pessoas e 

provedores de treinamentos brasileiros com 

o mercado e a comunidade internacional 

“Ex”, bem como para a elevação dos níveis de 

segurança, saúde, meio ambiente, avaliação 

de risco, ensaios, qualidade, desempenho, 

confiabilidade, procedimentos de execução 

de serviços e competências pessoais 

relacionados com as instalações nacionais 

“Ex”.

 Mais informações sobre esta norma 

técnica brasileira adotada estão disponíveis 

no website ABNT Catálogo:

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.

aspx?ID=436209



Ação Engenharia
(11) 3883-6050
www.acaoenge.com.br 

Alpha 
(11) 3933-7533
vendas@alpha-ex.com.br
www.alpha-ex.com.br

Beghim 
(11) 2942-4500
beghim@beghim.com.br
www.beghim.com.br

CINASE
(11) 98433-2788
cinase@cinase.com.br
www.cinase.com.br

Clamper 
(31) 3689-9500
comunicacao@clamper.com.br www.clamper.com.br

Condumax / Incesa
0800 701 3701
www.condumax.com.br
www.incesa.com.br

D’Light
(11) 2229-8489
vendas@dlightsolar.com.br
www.dlightsolar.com.br

Dutotec
(51) 2117-6600
www.dutotec.com.br

Embrastec 
(16) 3103-2021
embrastec@embrastec.com.br
www.embrastec.com.br

Energy Crown
(11) 3456-5557
www.energycrown.com.br

Gimi Pogliano
(11) 4752-9900
atendimento@gimipogliano.com.br
www.gimipogliano.com.br

Hellermann Tyton
(11) 2136-9090
vendas@hellermanntyton.com.br
www.hellermanntyton.com.br

Intelli 
(16) 3820-1500
intelli@intelli.com.br
www.grupointelli.com.br 

Itaipu Transformadores 
(16) 3263-9400
comercial@itaiputransformadores.com.br
www.itaiputransformadores.com.br

Neocable
(11) 4891-1226
www.neocable.com.br

Novemp 
(11) 4093-5300
vendas@novemp.com.br
www.novemp.com.br

Onix Distribuidora
(44) 3233-8500
www.onixcd.com.br

Paratec
(11) 3641-9063
vendas@paratec.com.br
www.paratec.com.br 

Protcontrol
(11) 2626-2453
comercial@protcontrol.com
www.protcontrol.com

Romagnole
(44) 3233-8500
www.romagnole.com.br

S&C
41 3382-6481
www.sandc.com/MarkV
www.sandc.com/ts18

SEL
(19) 3518-2110
vendas@selinc.com.br
www.selinc.com.br

SENAI
senaipirituba@sp.senai.br
www.pirituba.sp.senai.br

Techno do Brasil
(41) 98717 7000
mario.adinolfi@sales.techno.it
www.technodobrasil.com.br

THS
(15) 3325-3816/3325-2661
vendas@fuses.com.br
www.fuses.com.br

Trael 
(65) 3611-6500
comercial@trael.com.br
www.trael.com.br
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