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Prepare-se para uma grande experiência virtual

 Se, por um lado, as inúmeras lives e webinars que pipocam na 

internet parecem já causar um certo cansaço mental nas pessoas, 

por outro, a busca por conhecimento e a necessidade de ficar por 

dentro das principais novidades e tendências tecnológicas nunca 

cessam. Já estamos isolados socialmente e nem todos conseguem 

tirar um ano sabático para descansar, enquanto esperam que tudo 

volte à normalidade. Logo, se ainda não temos segurança para 

nos reunirmos em conferências técnicas, mesmo em encontros 

menores presenciais, a saída é continuar recorrendo à telinha do 

computador ou do celular para continuar trabalhando, estudando, 

se comunicando e se atualizando sobre todas as novidades. E é 

isso que a Revista O Setor Elétrico tem feito. Além das revistas 

impressas como esta, temos fomentado a continuidade dos debates 

e discussões técnicas por meio de lives com grandes especialistas 

do setor - a propósito, aproveite para se inscrever no nosso canal 

www.youtube.com/osetoreletrico. 

 A novidade agora é o nosso congresso, o Circuito Nacional 

do Setor Elétrico (CINASE), que há dez anos vem percorrendo 

as principais cidades do país levando conhecimento técnico, e 

que se transformará neste ano atípico de 2020 em uma grande 

conferência digital. Mas não se preocupe, esta não será uma live 

qualquer. Serão 21 horas de programação dividas em três dias - 

24 a 26 de novembro - em um formato absolutamente inovador. 

Todas as palestras, mesas redondas, painéis de debate, entrevistas 

serão transmitidas diretamente de um estúdio de tevê e toda a 

linguagem do evento é inspirada na comunicação televisiva. Tudo 

isso para garantir dinamismo, interatividade e leveza para quem 

está assistindo. 

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

https://www.youtube.com/osetoreletrico 

 Acompanhando a estrutura de conteúdo de todas as edições do 

CINASE, a programação do evento começará com um panorama 

energético e então percorrerá toda a cadeia da energia elétrica 

com temas que transitam entre a geração até os pormenores da 

instalação elétrica final de média e baixa tensão. O congressista 

acompanhará discussões sobre fontes renováveis de energia, 

subestações elétricas, redes subterrâneas, proteção e aterramento, 

eficiência energética, segurança do trabalho, iluminação, entre 

outros temas relevantes, sempre acompanhando as tendências e 

evoluções normativas e tecnológicas do setor. Todos os debates 

e palestras serão conduzidos pelos principais especialistas do país 

em suas áreas de atuação.

 Além do conteúdo de muita qualidade, o congressista terá 

acesso a uma exposição virtual 3D com os principais provedores de 

tecnologias em produtos e serviços do setor. Será possível interagir 

com o expositor, assistir a demonstrações técnicas e explorar os 

estandes virtuais em uma visão de 360 graus.

 Este mundo pandêmico nos ensinou novas formas de pensar, 

de se comunicar e também de fazer negócios. Nos adaptamos para 

atender às novas necessidades do cenário atual e o resultado é este 

evento com uma configuração inovadora e ousada. Bloqueie sua 

agenda: 24, 25 e 26 de novembro, das 14h às 21h.

 Mais informações em: www.cinase.com.br/digital

 Boa leitura!

Abraços,

Flávia Lima

flavia@atitudeeditorial.com.br





José Starosta é diretor da Ação Engenharia e 
Instalações e membro da diretoria do Deinfra-Fiesp 
e da SBQEE. É consultor da revista O Setor Elétrico
jstarosta@acaoenge.com.br

Coluna do consultor O Setor Elétrico / Setembro de 2020

MP 998: será o fim dos programas de eficiência 
energética e pesquisa e desenvolvimento?*

 A Medida Provisória nº 998, editada pelo Governo Federal, em 

01/09/2020, propõe modificações na LEI Nº 9991/2000, de 24 

de julho de 2000. A proposta insere novos conceitos em relação 

ao praticado no mercado de energia elétrica e de uma forma geral, 

em se tratando dos investimentos obrigatórios das concessionárias 

em eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento, deve gerar 

uma descontinuidade de um modelo, que nos últimos 20 anos, 

tratou de inserir o Brasil no contexto da inovação e da eficiência de 

forma organizada e estruturada. A justificativa para a transferência 

pura e simples dos recursos aponta a Covid como a responsável 

e, especificamente, afeta uma grande parte dos recursos alocados 

nos projetos em curso e futuros para serem utilizados como 

subsídio da tarifa de energia do segmento de baixa renda, via 

Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

 Mais uma vez, fica evidente haver uma falta de entendimento 

das autoridades em utilizar artifícios para canalizar recursos em 

grande escala para o segmento de baixo poder aquisitivo que, na 

prática, não trazem ganhos significativos em termos de eficiência 

energética, além de descontruir um modelo e apresentar baixa 

eficácia, já que esta não é definitivamente a vocação dos projetos 

de cunho social. Os programas de Eficiência Energética e Pesquisa 

& Desenvolvimento têm por objetivo inovar, desenvolver novas 

tecnologias de uso de energia que inspirem novos projetos e que 

possam ser replicados, fomentar a pesquisa aplicada, gerar artigos 

técnicos e produção acadêmica, e fundamentalmente aplicações 

práticas amplamente executadas e que trazem o consumo de 

energia para patamares mais eficazes. Exemplos que inspiraram 

inúmeros projetos em sistemas de iluminação, de refrigeração, 

em sistemas motrizes, na mitigação de perdas em sistemas de ar 

6

comprimido, em sistemas de iluminação pública, na implantação de 

energia solar térmica e fotovoltaica, no controle e automação, entre 

tantos outros. 

 O mais importante desta discussão deve considerar quanto 

custa o kWh gerado pelas atuais fontes de energia no país e 

quanto custa o kWh economizado por programas de eficiência 

energética. Uma simples comparação apresentada em artigo 

anterior (disponível neste link: https://www.osetoreletrico.com.br/

projetos-de-eficiencia-energetica-devem-ser-implantados-antes-

da-geracao-distribuida-incluindo-as-fotovoltaicas/) demonstra 

a diferença de custos da energia economizada em relação à 

gerada, sem considerar naturalmente as perdas dos sistemas de 

transmissão e distribuição, a redução da construção de novas 

usinas e a redução da infraestrutura necessária para aumento da 

capacidade das distribuidoras nas cidades.

 Há de se considerar as diferenças entre custeio e investimento, 

e suas equivocadas aplicações. Outro fator histórico é de se 

considerar a eficiência energética sempre como conjuntural e 

nunca como estrutural, agora com a recessão causada pela 

pandemia teríamos energia de sobra e mais uma vez os mesmos 

erros são cometidos com decisões equivocadas sendo tomadas. 

 A Empresa de Planejamento Energético (EPE) ligada ao MME 

apresenta no PDE 2029, especificamente no capítulo 9, uma 

detalhada análise dos potenciais de eficiência energética previsto 

para os próximos dez anos.  

 O gráfico 9-16 do documento, aqui reproduzido, apresenta 

a projeção de redução de consumo específico previsto no 

setor comercial, mantendo-se os atuais programas e cenários. 

Certamente as projeções devem ser refeitas.
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 As decisões não podem ser pautadas por equívocos. O 

momento exige maior reflexão do que a mera realocação de um 

encargo setorial entre contas, pois tirar recursos de investimentos 

que podem alavancar o mercado, o setor produtivo e a sociedade 

com o simples objetivo de transferir esses recursos para custeio 

de despesas, via subsídio de tarifa é, no mínimo, adotar uma visão 

estreita de benefício social e de baixa eficácia. Será que a história 

se repete? 

 Para piorar, se o programa vier mesmo a definhar, não haverá 

outra saída para financiamentos de projetos, já que em décadas 

o BNDES ainda não foi capaz de lançar um programa de fácil 

acesso e contratação e fundamentalmente acessível para estas 

aplicações.

 Perde a sociedade brasileira, perdem as universidades, perdem 

as empresas de engenharia e ESCOs, perdem os profissionais, 

perdem as empresas de materiais, equipamentos e insumos, 

perdem as prefeituras e hospitais, tudo por redução pífia da 

conta de energia. Falando em hospitais, é como se tratássemos 

os pacientes sem a preocupação com a prevenção. Um equívoco 

que merece atenção de todos. Que sejamos iluminados por boas 

energias.

 *Colaboraram com este artigo Marcelo Sigoli e Rodrigo Aguiar.



Reservatórios de PCHs e CGHs representam 
menos de 1% do território do Brasil

 Os reservatórios das Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras 

Hidrelétricas (CGHs) correspondem 

a 56,75 quilômetros quadrados (km2) 

do território nacional, o que representa 

0.00066% do território do Brasil com 

8.516.000 de km². Apenas os reservatórios 

das PCHs somam 54,78km2, equivalente 

a 0,00064% do território nacional, 

en quanto os reservatórios das CGHs 

somam 1,97km2, ou 0,00002% do território 

nacional. Os números são do levantamento 

realizado pela Associação Brasileira de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais 

Geradoras de Energia (Abrapch), tendo 

como base dados divulgados pelo IBGE 

e pelo Departamento de Águas e Energia 

Elétrica (DAEE).

 Ainda segundo o estudo, as grandes 

hidrelétricas (UHEs) ocupam 32.110,78km2, 

equivalente a 0,37732% do território e 

que - se somados aos 0,00066% das 

PCHs e CGHs - totalizam 32.167,53km 

(0,37798%). 

 O presidente executivo da ABRAPCH, 

Paulo Arbex, destacou ainda que, entre 

os meses de janeiro a setembro deste 

ano, 75,9% de toda a energia consumida 

no Brasil foi gerada por hidrelétricas. "A 

relação custo-benefício e sócio-econômico-

ambiental das hidrelétricas é imbatível. 

Ocupando quase e apenas 0,38% do 

território nacional, forneceram 75,9% de 

toda energia consumida no Brasil sem emitir 

carbono nem qualquer tipo de resíduo", 

ponderou Arbex.

Números

 Das 1.507 hidrelétricas que encontram-se 
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Estudo foi realizado pela Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras 
de Energia (Abrapch), com base em dados do IBGE e DAEE

em operação no Brasil, 738 são CGHs, 547 

são PCHs e 222 são UHEs. No que se 

refere ao potencial remanescente, o Brasil 

conta com dois tipos: o potencial hidrelétrico 

já identificado, estudado e com inventário 

aprovado junto à Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), de 1.752 novas PCHs e 

CGHs, totalizando 15.765 megawatts de 

potência, e o potencial não estudado ou 

ainda não aprovado pela Aneel.

 Já o presidente do Conselho de 

Administração da ABRAPCH comen-

tou que o levantamento foi feito pela 

Associação para desmistificar, com 

números reais, o mito de que as 

hidrelétricas seriam responsáveis pelo 

desmatamento brasileiro. "Uma fonte 

energética que ocupa aproximadamente 

0,38% do território nacional não pode 

ser apontada como responsável por um 

desmatamento de mais de 25%? A conta 

não fecha", questiona Pedro Dias.

Área do território brasileiro 

(IBGE)

Área dos reservatórios das 

UHEs

Área dos reservatórios das 

PCHs

Área dos reservatórios das 

CGHs

Área total dos reservatórios das 

hidrelétricas

km²

85.102.95,91

32.110,78

54,78

1,97

32.167,53

% território brasileiro

100

0,37732

0,00064

0,00002

0,37798

Pequena Central Hidrelétrica (PCH). Fonte: Divulgação/Abrapch





Programa computacional do Cepel promete auxiliar 
na expansão do sistema

 O programa computacional AnaHVDC é 

uma solução em desenvolvimento no Centro 

de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) 

para simular o comportamento dinâmico de 

sistemas elétricos de potência de grande 

porte com múltiplos elos de corrente contínua 

em situação de multi-infeed, com foco 

na verificação da ocorrência de falhas de 

comutação. E são inúmeras suas potenciais 

aplicações no planejamento da operação e 

no planejamento da expansão da geração de 

energia elétrica.

 “Cerca de 20 GW da potência do país 

hoje trafegam pelas redes de corrente 

contínua. Uma potência importante. Estes 20 

GW chegam todos no sistema Sudeste. Esse 

é um problema, cuja solução, da forma que 

está proposta, é um caso único no mundo”, 

considerou Amilcar Guerreiro, diretor-geral 

do Cepel, em webinar realizado pelo Centro 

sobre o tema. A perspectiva, segundo 

Guerreiro, é que o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS) e a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), fortes parceiros 

do Cepel, utilizem bastante os resultados do 

projeto AnaHVDC.

 De acordo com o pesquisador do Cepel, 

Sergio Gomes Júnior, a principal motivação 

para o desenvolvimento do projeto AnaHVDC 

foi o aumento do número de injeções dos elos 

de corrente contínua na região Sudeste. Antes 

era só Itaipu, e passou-se a ter o Madeira e 

Belo Monte, totalizando aproximadamente 

20 GW. Além disso, a operação passou 

a ser feita em paralelo à rede de corrente 

alternada, e o SIN tornou-se um sistema com 

múltiplas alimentações em corrente contínua, 

caracterizando a situação de multi-infeed.

 “O principal problema do multi-infeed é 

a falha de comutação. Podemos ter falhas 
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O AnaHVDC está sendo desenvolvido para simular o comportamento dinâmico de sistemas elétricos de 
potência de grande porte com foco em falhas de comutação
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provocadas de uma conversora para outra, 

simultâneas e, às vezes, reincidentes, e 

isso pode levar a múltiplas interrupções 

transitórias da potência, provocando, 

inclusive, blackout. Portanto, é importante 

estudar estes fenômenos para termos uma 

operação segura e econômica”, completou 

Gomes Júnior.

 O pesquisador do Cepel, Leonardo 

Pinto de Almeida assinalou que o projeto 

AnaHVDC conta com uma equipe 

multidisciplinar de pesquisadores do Cepel, 

abrangendo computação científica de alto 

desempenho, modelagem de sistemas de 

potência, experiência em estudos e análises 

integradas, dentre outros campos de 

atuação. O desenvolvimento do programa 

é balizado pelos resultados da formação 

acadêmica e da produção técnico-científica 

dos pesquisadores, iniciadas ainda no início 

da década de 2000.

 “O AnaHVDC é inédito porque é o 

único programa computacional no mundo 

que permite a simulação completa de um 

sistema de grande porte como o SIN. 

Com o programa, o analista será capaz 

de verificar a estabilidade transitória do 

sistema, com maior precisão na detecção 

e representação da falha de comutação 

nos elos HVDC e de suas interações com 

os modos inter-áreas. Espera-se, também, 

realizar estudos convencionais de transitórios 

eletromagnéticos de manobra, sem a 

necessidade de criação de equivalentes, bem 

com uma integração com o PSCAD para 

utilização dos modelos dos elos de corrente 

contínua fornecidos pelos fabricantes, e 

a integração com o RTDS e OPAL-RT, 

para simulação em tempo real”, explica o 

pesquisador Leonardo Pinto de Almeida.

 O gerente executivo da Diretoria de 

Planejamento do ONS, Mauro Pereira Muniz, 

comentou sobre o grande desafio que é lidar 

com as falhas de comutação múltiplas e seus 

efeitos, que podem impactar até mesmo o 

custo da energia. Atualmente, o ONS utiliza 

o PSCAD e o Anatem para esta avaliação, o 

que implica um grande esforço da equipe. Em 

busca de uma solução que otimizasse este 

trabalho, o Operador acabou conhecendo o 

AnaHVDC. “Ficamos bastante motivados com 

o projeto, tanto que, hoje, o ONS participa 

da iniciativa, inclusive com aporte financeiro, 

para poder acelerar este desenvolvimento 

e atender às nossas necessidades”, disse 

em menção à cooperação técnico-científica 

firmada com o Cepel recentemente.

 Sobre a possibilidade de integração do 

AnaHVDC com o RTDS e OPAL-RT, Mauro 

acredita que traga grandes vantagens, como 

a possibilidade de representar a rede em suas 

diversas configurações, sem a necessidade 

de equivalentes, ganhos de precisão nos 

resultados e a redução de custos em hardware. 

O executivo vê no AnaHVDC potencial para 

realização de uma série de estudos do ONS: 

“O AnaHVDC é, de fato, uma ferramenta única 

no mundo. A potencialidade de aplicação é 

imensa. Temos vários planos para o futuro. 

Estamos construindo no planejamento 

estratégico do ONS possibilidades de aumentar 

a parceria com o Cepel , aproximar as equipes 

para desenvolver outras funcionalidades do 

AnaHVDC, de tal sorte que, num futuro breve, 

possamos usar a ferramenta para multi-infeed e 

outros fins”.

 Para saber mais sobre o projeto 

AnaHVDC, acesse ao webinar sobre o tema 

disponível no canal da Eletrobras Cepel no 

YouTube.



ABB conclui aquisição da GE Industrial 
Solutions

 A GE Industrial Solutions, empresa global 

de eletrificação, agora é ABB. A aquisição 

foi iniciada ainda em 2018, mas está sendo 

concluída agora em 2020. A incorporação da 

GEIS traz para a ABB novas possibilidades 

de fortalecimento da ABB no mercado 

internacional, e também em suas atividades 

no Brasil. O valor da transação global foi 

da ordem de 2,6 bilhões de dólares e a 

ABB estima obter retorno financeiro de 200 

milhões de dólares em cinco anos. O objetivo 

da aquisição é expandir o acesso a novos 

mercados e fortalecer a posição mundial #2 

da ABB em Eletrificação.

 Esta aquisição é vista como uma ação 

fundamental para o negócio de Eletrificação, 

pois globalmente amplia o portfólio de produtos 

ABB, além de aumentar a visibilidade da 

marca ao público. "Globalmente, o objetivo foi 

adquirir uma empresa muito forte no mercado 

americano e trazer, consequentemente, 

produtos que possam agregar o nosso 

portfólio", explica o gerente de marketing, 

Fernando Nunes, gerente de marketing e 

comunicação na ABB Brasil. 

 A ABB permanecerá com as duas marcas 

ativas globalmente. "No caso do Brasil, a GE 

é muito forte no Estado de Minas Gerais e 

uma marca muito conhecida para o mercado 

residencial, por este motivo, é importante 

mantermos a continuidade da marca. Um dos 

nossos grandes objetivos é criar uma sinergia 

da ABB com esse público e oferecer uma 

cesta de produtos maior e mais completa para 

todos os clientes", completa Nunes.

 A aquisição também representa maior 

presença no mercado global. Um exemplo 

disso é a fábrica da GEIS em Contagem (MG), 

especializada em equipamentos voltados para 

o mercado elétrico. “Como hoje, os produtos 
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desenvolvidos nessa fábrica atendem os 

padrões de instalações norte-americanas, 

vamos transformar essa fábrica em um polo 

de exportação, que contará também com 

laboratórios e centro de treinamentos que 

ficarão à disposição”, explica Roberto Brasil, 

gerente responsável pela integração de 

Marketing e Vendas das duas empresas na 

América Latina.

 A unidade mineira receberá investimentos 

para atender aos requerimentos internacionais, 

e o primeiro grande aporte será a 

implementação de um novo sistema de gestão 

(ERP – plataforma SAP) e, em seguida, 

equipamentos e processos para tornar-se uma 

plataforma nível global ABB. "Vamos deixar 

a unidade preparada para ser uma grande 

fornecedora para o mercado norte-americano 

e para alguns países da América Latina", 

reforça Nunes.

Processo de fusão 
 A ABB está executando o projeto de 

fusão em duas etapas. A primeira foi voltada 

para busca de sinergia imediata, por meio da 

integração das áreas de marketing e vendas 

para introduzir aos clientes ABB os produtos 

GEIS e vice-versa. Para isso, foram realizados 

treinamentos, redistribuição de carteiras, 

obtendo assim o máximo dos benefícios dos 

produtos ABB e GEIS. Apesar da busca pela 

sinergia imediata, o foco sempre foi respeitar o 

tempo do cliente nesta transição.

 Já a segunda fase, que ainda está em 

andamento, tem foco na integração total das 

duas empresas, o que inclui pessoas, sistemas 

e processos. A expectativa é que 95% dos 

países da América Latina tenham a fusão 

concluída até o fim deste ano, e os demais em 

2021.
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Steck lança linha de automação residencial

 A Steck lançou recentemente a linha 

Smarteck® de produtos para automação 

residencial. A linha contempla soluções 

inteligentes para iluminação (lâmpadas), 

segurança (fechadura) e instalações elétricas 

(interruptores externos e interno e plugue/

tomada). Em breve, contará ainda com 

opções em câmeras e alarmes.

 Uma vez conectados, os usuários 

interagem remotamente com os dispositivos 

por meio de um aplicativo. O app, totalmente 

em português, está disponível para download 

no Google Play e Apple Store para uso nos 

sistemas Android (Google) e iOS (Apple).

 “A ideia é descomplicar o dia a dia das 

pessoas, como por exemplo acender as luzes 

até o banheiro sem sair da cama, ou carregar 

menos chaves com a facilidade de uma 

fechadura eletrônica”, explica Nayara Diniz, 

gerente de produto da Steck.

 Toda a linha Smarteck® é certificada pela 

Anatel e atende aos padrões da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD). O aplicativo foi 

submetido a testes de certificação da CQC 

no padrão ISO 9001:2015, e pela SGS 

para os padrões ISO/IEC 27018:2014, 

27001:2013 e 27017:2015.

Lâmpadas

 Disponível nas 

versões de 7W ou 12W, 

a lâmpada Smarteck® 

oferece 16 milhões 

de cores, permitindo 

o ajuste conforme a 

necessidade do ambiente 

ou do momento, já que 

a intensidade e a cor 

podem estimular sensações como a de 

relaxamento.

Linha contempla soluções conectadas para iluminação, segurança e dispositivos de comando

 O produto de Led RGBW é bivolt e 

possui funções como temporizador, ajuste 

de intensidade, cronômetro, cria ambientes 

programáveis e também pode ser acionado 

por comando de voz por meio da Amazon 

Alexa ou do Google Assistente.

Fechadura

 A fechadura digital 

Smarteck® permite 

controlar quem pode 

entrar na casa, criar 

senhas individuais e 

temporárias e acesso por 

cartão, chave, aplicativo 

ou biometria. Com suporte de áudio em 

português, alarme e visual contemporâneo 

na cor preta, a fechadura é alimentada por 

quatro pilhas alcalinas AA, cuja vida útil pode 

chegar até dois anos operando como uma 

média de 10 aberturas/dia.

Interruptor

 O Interruptor 

Smarteck® tem design de 

4x2 polegadas em painel 

de vidro temperado com 

indicador de luz Led. Além 

das versões de um a três 

módulos para iluminação, 

possui ainda as variações para ventiladores e 

dimmer. Pode ser acionado tanto por toque 

sensível quanto remotamente. Assim como 

as lâmpadas da linha, o interruptor recebe 

comandos à distância via aplicativo ou por 

voz via sincronização com a Amazon Alexa 

ou o Google Assistente.

 Disponível nas cores preta e branca, 

o produto é fácil de instalar e pode ser 

configurado para atuar nos modos de 

monitoramento de consumo de energia, 

temporizador ou cronômetro.

Interruptor interno

 O interruptor 

interno, como 

o nome sugere, 

pode ser 

instalado em diversos pontos de energia, o 

que permite que diversos produtos sejam 

automatizados no acionamento, mesmo que 

ele não seja novo ou planejado para essa 

finalidade – facilitando reformas em geral.

Plugue tomada

 Se o 

interruptor 

interno leva 

a automação 

para diversas 

tomadas de 

uma casa, o 

plugue 10A 

Smarteck® 

a leva aonde você desejar: basta uma 

conexão à internet para acionar remotamente 

aparelhos em tomadas de uso geral (TUG), o 

que pode ser uma mão na roda em viagens à 

lazer ou a trabalho.

 Desenvolvido no padrão brasileiro de 

tomadas (2P+T), conforme a norma ABNT 

NBR 14136, o plugue suporta dispositivos 

de tensões 127V ou 220V com corrente 

nominal até 10 A, o que significa que 

ele não deve ser utilizado em tomadas 

de uso específico (TUE), como as que 

alimentam micro-ondas ou aparelhos de 

ar-condicionado, por exemplo.
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Magalu fecha parceria com a GreenYellow para implantação 
de projeto de energia solar

 A GreenYellow fechou recentemente 

com o Magazine Luiza um acordo para o 

fornecimento de energia solar e para o 

monitoramento desse recurso. O contrato, 

que funciona dentro do modelo de aluguel, 

prevê a entrega de 9307,1 MWh por ano, 

que serão direcionados para abastecer 

energeticamente a rede de lojas do Magalu.

 Com mais de R$18 milhões de 

investimento realizado pela GreenYellow, o 

projeto envolve a energia gerada nas usinas 

fotovoltaicas de Coroados e Riolândia, no 

estado de São Paulo, e de Florestópolis, 

no Paraná, que têm, juntas, 4.861 de KWp 

A plataforma multicanal de compras e vendas contará com recursos vindos de três usinas 
fotovoltaicas, localizadas nos estados de São Paulo e Paraná

de potência instalada, suficiente para 

abastecer, anualmente, 4,2 mil casas ou 

23.825 TVs, por exemplo.

 "Além da contratação de energia solar, 

vamos oferecer ao Magalu o serviço de 

operação e de manutenção das usinas. 

Este é um pilar muito importante nessa 

parceria, pois a GreenYellow tem como um 

dos seus diferenciais de mercado o fato de 

contar com um time especializado dedicado 

ao monitoramento de energia, responsável 

por coletar os indicadores importantes e 

programar as ações de manutenção das 

usinas. Trata-se de um trabalho muito 

específico, no qual nos destacamos e 

temos amplo know how", afirma Pierre-

Yves Mourgue, diretor-presidente da 

GreenYellow.

Furnas realiza leilão para compra de longo prazo de 
energia incentivada

 Pela primeira vez na sua história, Furnas realizará leilão para compra de longo prazo de energia elétrica incentivada de novos 

empreendimentos de fontes eólica e solar no ACL (Ambiente de Contratação Livre). O leilão acontece no dia 12 de novembro e é 

exclusivo para agentes geradores, dando continuidade à estratégia da empresa de promover a expansão do setor elétrico brasileiro 

por meio do incentivo direto à construção de novos empreendimentos.

 O leilão é uma oportunidade para empreendedores viabilizarem projetos de fontes eólica e solar, dado o longo prazo dos contratos 

e o perfil "investment grade" da empresa. Além disso, leva em consideração o quadro legal introduzido pela MP 998/2020, que prevê 

o fim dos incentivos às fontes eólicas e solar, observados alguns prazos de carência. A energia vendida para Furnas, a partir do leilão, 

necessariamente ainda fará jus aos incentivos.

 "Os empreendedores geradores interessados em vender energia para Furnas farão ofertas para quatro produtos: duas entregas 

de energia eólica e duas de solar nos submercados Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste de 2024 a 2038", explicou o Gerente de 

Comercialização de Furnas, Rodrigo Nascimento Marques. "A demanda total e por produto vai depender da oferta que teremos durante 

o leilão", complementou ele.

 O edital está disponível no site da empresa (www.furnas.com.br). Poderão participar do leilão Sociedade de Propósitos Específicos 

(SPEs), subsidiárias integrais e consórcios. Os interessados deverão ter histórico positivo na implantação de empreendimentos e 

demonstrar parâmetros econômico-financeiros saudáveis.

Leilão está previsto para 12 de novembro e é exclusivo para agentes geradores de fontes eólica e solar
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Copel adota inteligência artificial na 
gestão de complexos eólicos
Tecnologia permitirá a previsão do volume de energia a ser produzido com até 
12 dias de antecedência

 A Copel Geração e Transmissão 

concluiu no mês de setembro a 

implantação do software WindFor™ 

para a previsão de geração eólica. 

Usando inteligência artificial, 

a ferramenta vai indicar com 

antecedência de até 12 dias quanta 

energia poderá ser produzida pelos 

264 aerogeradores que somam 590,5 

MW de potência instalada nos quatro 

complexos que a empresa opera no 

Rio Grande do Norte. Essas previsões 

precisas e antecipadas vão ajudar 

no planejamento da operação para 

aumentar os ganhos com essa fonte e 

subsidiar a programação de paradas 

de máquinas para manutenção em 

períodos menos favoráveis para a 

geração de eletricidade.  

 A novidade é parte de um plano mais 

amplo de gestão integrada do desempenho 

dos ativos de geração eólica da 

Companhia. O projeto vai absorver R$ 2,2 

milhões em investimentos e prevê a adoção 

de três ferramentas independentes, mas 

que serão usadas de maneira integrada. A 

primeira é um software usado na avaliação 

de escoamento de vento para projetos de 

parques eólicos, em uso na Copel desde 

outubro de 2019. A segunda refere-se à 

recém concluída adoção do WindFor™, 

implantado pelas empresas EMD Brasil e 

Enfor.  

 E a terceira ferramenta é uma 

plataforma on-line de avaliação e 

gerenciamento de desempenho de 

aerogeradores e parques eólicos em 

tempo real – que deve começar a ser 

usada para os complexos Brisa Potiguar 

e São Bento ainda em outubro deste 

ano. Os complexos Cutia e Bento Miguel 

serão contemplados em 2021.  

 De acordo com o diretor de 

Operação e Manutenção da Copel 

GeT, Thadeu Silva, a gestão de ativos 

eólicos deve ser baseada em três 

grandes pilares: disponibilidade dos 

aerogeradores, disponibilidade do 

BoP (Balance of Plant – conjunto de 

redes, linhas e subestações) e taxa de 

conversão do recurso eólico em energia 

elétrica. “A tecnologia adquirida nesse 

projeto suportará as análises da Copel 

e fará com que nossos ativos possam 

operar sempre em seu ponto ótimo. 

Nossa meta é colocar nossos parques 

entre os melhores em termos de fator de 

capacidade”, afirma o diretor. 
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WEG fornece pacote elétrico para 
usina de etanol

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para 
produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

 Redução na emissão de gases 

do efeito estufa, aproveitamento dos 

subprodutos como insumos em outras 

cadeias produtivas e estímulo à produção 

de florestas são apenas alguns dos 

benefícios da produção de etanol a partir 

do milho, atividade que vem ganhando 

cada vez mais força no Brasil. Líder na 

produção do cereal no país, a região do 

centro-oeste se destaca na atração de 

investimentos para esse segmento.

 Localizada em Deciolândia (MT), a 

nova usina de etanol de milho da Alcooad 

é um desses casos. Com capacidade de 

processamento de 525 mil toneladas de 

milho, a usina poderá produzir até 225,7 

milhões de litros de etanol e 155,7 mil 

toneladas de farelo (DDGS) por safra, 

além de gerar até 42 mil MWh de energia 

por ano.

 Para colocar tudo isso em atividade, a 

Weg foi a empresa escolhida para fornecer 

o pacote elétrico completo da usina, que 

engloba painéis elétricos de baixa e média 

tensão (foto), sistemas de automação, 

supervisão e controle, retificadores, 

banco de baterias, motores elétricos, 

transformadores e turbogerador. As 

soluções atuarão no sistema de automação, 

distribuição, controle e proteção da usina 

de etanol, além do sistema de controle e 

proteção da planta de geração de energia.

 Um dos diferenciais da solução foi a 

utilização da expertise Weg em automação 

de processos para desenvolver um 

sistema de supervisão e controle com 

elevado nível de padronização dos CLPs 

(Controladores Lógicos Programáveis) 

e modularização do software aplicativo, 

resultando em uma solução com 

manutenção simplificada e flexibilidade 

para futuras expansões. Além disso, o 

fornecimento do pacote elétrico completo 

representa mais segurança para o cliente, 

uma vez que a integração e a interface 

entre os equipamentos são feitas de 

maneira simplificada.

 A automação desenvolvida para 

a planta atende ainda a aspectos da 

norma ISA101.2019 (Interface Homem 

Máquina de Alta Performance), que traz 

como principal resultado maior eficiência 

operacional, quando comparada a 

sistemas de supervisão convencionais.
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Nobreak para aplicações em espaços restritos
www.eaton.com.br 
 

 Lançamento da Eaton, o novo nobreak New DX é indicado para aplicações com espaço restrito, como caixas 

eletroeletrônicos, máquinas de  vendas de ingressos, cancelas eletrônicas, sistemas de CFTV e controle de acesso. 

Disponível nas versões de 1 kVA, 2 kVA ou 3 kVA, o dispositivo apresenta tecnologia online de dupla conversão, 

que garante proteção avançada contra os 9 problemas de qualidade de energia:  falha de energia, queda abrupta de 

energia, surto de energia, subtensão, sobretensão, ruído, variação de frequência, transientes de comutação e distorção 

harmônica.

 Outro diferencial do no-break Eaton New DX é a capacidade de integração em diferentes ambientes de software. 

Ele é compatível com o software Winpower e monitora continuamente as condições de energia da rede, regulando a 

tensão e a freqüência, graças à topologia de dupla conversão on line. 

 As informações sobre o status e os indicadores do no-break, como nível de carga e bateria, tensão e freqüência 

de entrada e saída, são obtidas de forma simples em uma única tela, com a nova interface LCD. A função de bypass 

permite a continuidade do serviço em caso de falha interna. 

Lâmpadas LED com múltiplas cores
www.tramontina.com.br

 As lâmpadas Led UFO, da Tramontina, ampliam o portfólio do segmento de iluminação da marca. Disponíveis 

nas cores branca, azul, preta, verde e vermelha, as lâmpadas apresentam design moderno e tecnologia que 

ilumina mais e consome menos energia. A novidade é indicada para ambientes residenciais e escritórios.

  Com manutenção do fluxo luminoso de 25 mil horas e garantia de dois anos para defeitos de fabricação, 

as lâmpadas possuem potência de 18 W (1620 lúmens), 24 W (2160 lúmens) e 36 W (3240 lúmens) e estão 

disponíveis com temperatura de cor de 3000 K e 6500 K.

  O lançamento amplia o mix de soluções em iluminação da Tramontina, que além de lâmpadas Led de diversos 

modelos, com diferentes temperaturas de cor - incluindo as versões Bulbo, UFO, Lowbay, GU10, PAR, Tubo – 

também inclui plafons, refletores e luminárias de Led, que são aplicáveis nos mais variados ambientes.

 

 

Grupo gerador com novo sistema de combustível
www.cummins.com.br

 O grupo gerador QSX15 XPI é o mais recente lançamento da Cummins. Fabricado no Brasil 

e disponível para toda a América Latina, o equipamento traz inovações lideradas pelo time de 

engenharia do Brasil em parceria com os Estados Unidos e com a China.

O gerador conta com novo sistema de combustível Extra High Pressure Injection, capaz de 

fornecer maior pressão de injeção, resultando em uma queima de combustível eficiente para 

emissões limpas e economia de combustível otimizada. 

 O equipamento está disponível nas versões de 50hz e 60hz e contempla motor de 15 litros 

e potência de 755 bhp (60Hz) e 645 bhp (50Hz). A equipe de engenharia da Cummins ainda 

adotou nesta versão um novo filtro de combustível primário para aumentar a proteção do motor. 

Também foram inseridos novo chassi e novos atenuadores de ruído para os modelos carenados. 

Todas essas evoluções foram dedicadas para atender o mercado de energia de toda a América 

Latina.
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Capítulo VI

O futuro profissional

O profissional do futuro mudou...mais uma vez!
Desde 2013, o futuro das profissões está sendo ajustado. 

Exatamente em abril daquele ano foi apresentado na Feira de 
Hannover, na Alemanha, o conceito da Indústria 4.0, sendo 
conceituada como a 4ª Revolução Industrial, dada sua intensa 
modificação nas formas de trabalho e na gestão das empresas. 

Essa nova revolução, certamente, exigiu uma grande adaptação 
dos colaboradores de todas as empresas, tanto para conhecer e 
entender esses novos conceitos e teorias, como para colocá-los em 
prática.

Mais recentemente, temos o conceito de transformação digital, 
que exige nova adaptação. Porém, essa nova mudança demanda um 
ajuste de atuação das empresas para com seus colaboradores, vez que 
a transformação digital é muito mais relacionada ao relacionamento 
entre pessoas e as novas tecnologias do que à implementação, 
propriamente dita, dessas novas tecnologias.

Em ambos os casos, uma nova visão na atuação das empresas 
se faz necessária para entender como melhor interagir com as 
tecnologias existentes, tanto na busca de uma melhor gestão sobre 
a geração de valor (seja pela fabricação de produtos ou prestação 
de serviços), quanto para melhor gerir seus colaboradores que, pela 
utilização das novas tecnologias, nem sempre estão fisicamente 
presentes.

Este é o sexto capítulo de oito que publicaremos em 2020. Quem desejar colaborar com algum tema e conteúdo técnico, por gentileza, 
entre em contato com Carlos Eduardo Boechat, responsável pelo fascículo de Indústria 4.0 e Transformação Digital. Contatos: +55 11 
93030-1805 / 31 99393-1670  carloseduardoboechat@gmail.com / carlos.boechat@accenture.com
A transformação digital e a indústria 4.0 se apoiam nos pilares tecnologia, processos e pessoas, no entanto, muitas vezes, nos 
deparamos com a armadilha de focarmos apenas na tecnologia ao invés de verificarmos quais os reais problemas de negócios. Essa 
jornada passa por uma importante transformação cultural das organizações e, para isso, no artigo de hoje será discutido o tema "O 
futuro profissional", escrito por Fabrizzio Ferreira Ganzerla.

Há, aqui, dois pontos de certeza:

1) o modelo de trabalho anterior, com presença física no local de 
trabalho e forte hierarquia – com salas fechadas, andares de prédios, 
etc. – já não existe mais;
2) esse novo modelo também já está obsoleto. Isso porque esse novo 
modelo já é o novo padrão e, se uma empresa ainda não estiver 
atuando dessa maneira, estará muito atrás de seus concorrentes e 
está, certamente, enfrentando muitas dificuldades.

Deve ser ressaltado que um dos fatores determinantes para essa 
situação são os colaboradores mais jovens que, por já conhecerem 
esse novo modelo, não concordam com algo diferente ou arcaico. 
O que esses novos colaboradores buscam é flexibilidade de 
horário, mobilidade digital, senso de propósito e possibilidade de 
crescimento rápido de carreira.

Outro fator é a própria concorrência de mercado. Buscando se 
diferenciar e “ganhar market-share,” a grande maioria das empresas já 
se atualizou ou está se atualizando, implantando novas tecnologias e 
recursos que permitam o melhor gerenciamento de suas atividades e 
da sua força de trabalho, olhando com atenção para ideias inovadoras 
e facilidade de adaptação de suas linhas produtivas, sempre buscando 
formas de entregar “mais e melhor” para seus clientes.
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Nesse sentido, a atual crise sanitária, decorrente da pandemia 
de Covid-19, tem forçado as empresas que ainda não se adaptaram 
a mudar, mas agora, em caráter de urgência e com muito mais 
dificuldade.

Essa é uma situação que não terminará tão cedo. Desde o mês 
de março, o país está em quarentena, com as pessoas trabalhando 
remotamente, exigindo resiliência de empresas, gestores e 
colaboradores. O interessante disso tudo é o aprendizado. Afinal, a 
situação atual nos mostra que:

- sim, é possível trabalhar remotamente;
- sim, é possível se adaptar e utilizar a tecnologia atual;
- sim, as empresas podem e devem ajudar em momentos de crise;
- sim, o trânsito da cidade de São Paulo tem solução;
- sim, é possível reverter a poluição mundial, em pouco tempo.

Além disso, a internet nunca foi tão utilizada em tantas áreas da 
sociedade. A Medicina e o Direito, por exemplo, áreas de atuação 
tradicionalmente presenciais, hoje são feitas a distância, reduzindo o 
consumo de tempo, de combustível e de insumos, além de diminuir 
a geração de poluentes e, certamente, a transmissão de doenças.

Agora, imagine essa nova realidade sem a presença do 
coronavírus.

Não seria interessante um mercado de trabalho em que a 
atuação remota, eficiente e produtiva fosse uma opção comum 
a todas as empresas? Em que fosse possível cruzar a Marginal 

Pinheiros ou a Tietê em 15 minutos? Em que, ao final do dia, 
bastasse sair do escritório e ir para a sala ou cozinha de casa para 
encerrar o dia? Ou, ainda, menos poluição, praias e rios mais 
limpos, e muito menos lixo.

Essa é a realidade que estamos vivendo atualmente por uma 
questão sanitária, mas que em breve poderá ser padrão. Com esse 
novo modelo de trabalho, as empresas economizam em gastos 
de infraestrutura, como energia elétrica, aluguéis, insumos de 
papelaria. Os colaboradores reduzem gastos, por exemplo, com 
transporte e alimentação, além de ter melhor qualidade de vida e 
maior produtividade.

Claro que essa nova abordagem demandará uma grande 
adaptação. Primeiro dos líderes das empresas para gerenciar pessoas 
e resultados remotamente. Em segundo, dos colaboradores, para ter 
disciplina e trabalhar seriamente, ainda que do sofá da sala.

O ponto-chave é se esse novo modelo se mostra viável na 
realidade, oferece resultados concretos e, com foco e dedicação, 
funcionará muito bem quando o mercado de consumo se estabilizar 
após a atual crise sanitária.

Então, porque não?

*Fabrizzio Ferreira Ganzerla é sócio-diretor da Ohio Business 

Consulting, consultoria em gestão empresarial localizada na cidade de 

Valinhos, interior do Estado de São Paulo. Mestre em Administração de 

Empresas pela Ohio University, atua há mais de dezvanos na melhoria 

de resultados para pequenas, médias e grandes empresas.
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Capítulo VI

Interface da NR 10 com o Anexo IV da NR 16 – 
Atividades e operações perigosas com energia elétrica

Por Aguinaldo Bizzo de Almeida*

O tema “periculosidade pelo agente 
eletricidade” é um dos assuntos mais 
discutidos atualmente por profissionais 
da área de elétrica e de segurança do 
trabalho devido à publicação da portaria 
nº 1.078 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), de 17/07/ 2014, que 
no Art. 1º aprova o Anexo 4 - Atividades 
e operações perigosas com energia 
elétrica - da Norma Regulamentadora 
nº 16 - Atividades e operações perigosas, 
aprovada pela Portaria n.º 3.214, de 
8 de junho de 1978, causando grande 
impacto em todo o segmento industrial. 
Isso por conta das alterações ocorridas 
quanto ao direito de receber o adicional 
de periculosidade para os profissionais 
que realizam atividades em instalações 
elétricas.

Mudanças significativas ocorreram 
nos critérios de análise para 
enquadramento do benefício ao adicional 
de periculosidade para os profissionais 
da área elétrica comparado à legislação 
anterior dada pelo Decreto 93412 de 14 
de outubro de 1986, que regulamentava a 

Lei 7369/1985, uma vez que o mesmo era 
direcionado somente a profissionais que 
atuavam no Sistema Elétrico de Potência 
(SEP), salvo decisões judiciais que 
estendiam o benefício a outros segmentos 
produtivos.

Considerando premissas estabelecidas 
pelo Anexo IV - NR16 – Atividades 
e Operações Perigosas com Energia 
Elétrica e sua interface com a NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços com 
Eletricidade, neste artigo, abordaremos 
aspectos técnicos intrínsecos à NR 10 
face a hierarquia das medidas de controle 
estabelecidas na mesma, onde devem 
ser adotadas medidas de engenharia 
para proteção dos trabalhadores a riscos 
elétricos. Ressalta-se o objetivo da 
norma, que é estabelecer 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 
que, direta ou indiretamente, interajam 
em instalações elétricas e serviços com 
eletricidade, ou seja, não tem como foco o 

“adicional de periculosidade“. Entretanto, 
considerando o disposto no Anexo IV, de 
forma intrínseca, requisitos específicos 
referentes ao atendimento à NR 10 são 
considerados para análise de “possível 
enquadramento”.

No introito da NR 10 fica 
absolutamente claro que a mesma fixa 
os requisitos e as condições mínimas 
necessárias para a garantia de condições 
laborais seguras e salubres em trabalhos 
com eletricidade, sendo que o conceito de 
"garantia" em segurança e saúde a todos 
os trabalhadores envolvidos, é estendido a 
todos os trabalhadores com interferência 
direta ou indireta em serviços ou 
instalações elétricas.

Assim, o objetivo deste artigo é 
esclarecer o disposto no Anexo IV, 
uma vez que o mesmo, de forma 
intrínseca, estabelece como possíveis 
ações mitigatórias, parâmetros técnicos 
específicos descritos na NR 10, onde 
o seu entendimento correto exige o 
conhecimento adequado de preceitos 
básicos estabelecidos por normas técnicas 
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da ABNT, especialmente a NBR 5410 
– Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
e a NBR 14039 – Instalações Elétricas 
de Media Tensão, onde são definidos 
parâmetros técnicos referentes a medidas 
de controle existentes nas instalações 
elétricas, especialmente para instalações 
elétricas no SEC – Sistema Elétrico de 
Consumo, como forma de evidenciar o 
atendimento aos requisitos estabelecidos 
pela NR 10 e Anexo IV- NR 16 quanto a 
medidas de controle dos riscos elétricos.

São adotados critérios técnicos 
específicos pela Portaria 1.078/2014, 
que vincula o direito à percepção do 
adicional de periculosidade às seguintes 
variáveis: Sistema em que o trabalhador 
atua, no Sistema Elétrico de Potência 
ou no Sistema Elétrico de Consumo; - 
Tipo de tensão envolvida na atividade: 

alta tensão, baixa tensão ou extra baixa 
tensão; Equipamentos ou instalações 
energizadas ou desenergizadas; 
Trabalhos em proximidade “conforme 
NR 10”; e atividades não relacionadas àss 
instalações elétricas. 

De acordo com a Norma 
Regulamentadora nº 10, o Sistema Elétrico 
de Potência (SEP) é o “conjunto das 
instalações e equipamentos destinados 
à geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica até a medição, inclusive”, 
sendo essa definição oriunda da NBR 5460 
- Sistema Elétrico de Potência. Assim, por 
exclusão, o Sistema Elétrico de Consumo 
(SEC), termo não utilizado até então em 
laudos técnicos ambientais, envolve os 
equipamentos e instalações que utilizam a 
energia gerada, transmitida e distribuída 
pelo SEP. Essa questão é um dos principais 

pontos de dúvida, principalmente em 
indústrias que possuem instalações 
elétricas onde parte das mesmas pode 
ser caracterizada como SEP, sendo que 
atualmente o entendimento incorreto 
desse quesito pelos profissionais que 
elaboram laudos técnicos tem causado 
sérios problemas para as empresas, visto 
a vulnerabilidade dos laudos técnicos 
apresentados. Ressalta-se ainda que 
devido ao desconhecimento do tema, 
empresas têm adotado medidas de forma 
desnecessária, incluindo a realização 
de cursos complementares de NR 10 
inadequados. Assim, considerando-se as 
alterações ocorridas com o Anexo IV – 
NR 16, é necessário que primeiramente 
seja especificado o sistema elétrico 
existente, visto que para o SEP, a análise 
requer condições específicas.
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Figura 1 – Divisão de locais médicos pela ABNT NBR 13534:2008.

Figura 2 – SEP Indústria.

Destaca-se a abrangência da NR 10 
que se aplica a todas as fases de geração, 
transmissão, distribuição e consumo, 
incluindo as etapas de projeto, construção, 
montagem, operação e manutenção das 
instalações elétricas, e quaisquer serviços 
realizados nas suas proximidades, assim, 
diversas atividades realizadas em locais de 
serviços elétricos ou em locais onde existam 
instalações elétricas, seja por profissionais 
que executam atividades de operação e 
manutenção das instalações elétricas, 
bem como para outros profissionais que 
realizam atividades não relacionadas 
às instalações elétricas deverão ser 
consideradas para a correta aplicação 
do disposto na Portaria 1.078/2014. Em 
se tratando de atividades executadas em 
equipamentos ou instalações no SEP, 
basicamente, foram mantidos os mesmos 
critérios anteriormente descritos no 
Decreto 93412, de 14 de outubro de 
1986, que regulamenta a LEI 7369/1985. 
Dessa forma, pela Portaria 1.078/2014, 
o direito ao adicional de periculosidade 
para profissionais que atuam no SEP 
encontra-se expressamente definido no 
item1, alínea d 1. Têm direito ao adicional 
de periculosidade os trabalhadores: (...) d) 
das empresas que operam em instalações 
ou equipamentos integrantes do sistema 
elétrico de potência (SEP), bem como 
suas contratadas, em conformidade com 
as atividades e respectivas áreas de risco 
descritas no quadro I deste anexo.

Desse modo, fica enquadrado o 
direito ao adicional de periculosidade aos 
trabalhadores de empresas que operam em 
instalações ou equipamentos integrantes 
do SEP, ainda que sejam trabalhadores 
terceirizados, quando no desempenho das 
atividades e áreas de risco mencionadas 
no Quadro I. Ressalta-se que, pelo 
Quadro I da Portaria 1.078/2014, o 
direito à periculosidade ocorre para aos 



trabalhadores que executam atividades no SEP em alta tensão 
ou baixa tensão, em equipamentos ou instalações energizadas e 
desenergizadas, mas com a possibilidade de energização acidental 
ou por falha operacional. Portanto, as atividades e as respectivas 
áreas de risco desenvolvidas no SEP que ensejam a percepção do 
adicional de periculosidade se encontram listadas em rol taxativo 
nos itens 4.1 e 4.2, bem como no Quadro I da Portaria 1.078/2014. 

Ressalta-se que inúmeras indústrias possuem parte de suas 
instalações elétricas caracterizadas como SEP, e , portanto, é 
fundamental que um Laudo Técnico Ambiental evidencie com 
clareza os cenários elétricos existentes caracterizados como SEP. As  
Figuras 1 e 2 mostram cenários elétricos caracterizados como no 
Sistema Elétrico de Potência , em concessionária de energia elétrica 
e na indústria.

A Portaria 1.078/2014 também estende o direito ao recebimento 
de adicional de periculosidade aos trabalhadores que realizem 
trabalho em proximidade. Têm direito ao adicional de periculosidade 
os trabalhadores: (...) b) que realizam atividades ou operações com 
trabalho em proximidade, conforme estabelece a NR 10; Neste item 
também predominam “laudos técnicos inconsistentes e vulneráveis”, 
devido à falta de conhecimento técnico de peritos e profissionais da 
área de segurança do trabalho. O trabalho em proximidade é definido 
na NR 10 como sendo o trabalho durante o qual o trabalhador pode 
entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu 
corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, 
ferramentas ou equipamentos que manipulem, independentemente 
do nível de tensão, sendo que a aplicação dos conceitos técnicos 
de “segregação “ estabelecidos em normas técnicas é condição 
intrínseca para avaliação das premissas estabelecidas no Anexo 
IV da NR 16. Nesse quesito temos um cenário elétrico que causa 
conflito: as atividades de telecomunicações realizadas em estruturas 
(postes e torres) de concessionárias de energia elétrica, onde a rede 
de “telefonia e tv a cabo“ estão situadas abaixo das redes elétricas, 
utilizam estruturas compartilhadas.

Com relação às atividades executadas em equipamentos ou 
instalações do Sistema Elétrico de Consumo, o direito ao adicional 
de periculosidade é mais restritivo. A Portaria 1.078/2014 confere, 
de uma forma geral, aos trabalhadores que executam atividades em 
alta tensão em equipamentos ou instalações energizadas o direito 
ao adicional de periculosidade, conforme item 1, alínea a 1. Têm 
direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores:

a) que executam atividades ou operações em instalações ou 
equipamentos elétricos energizados em alta tensão. Assim, por 
força do disposto nesse item, os trabalhadores do SEC quando 
realizam atividades em alta tensão em equipamentos ou instalações 

23
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energizadas, também têm direito à 
periculosidade, exemplificado na Figura 
3, em uma operação de disjuntor de 
MT de 13,8 kV, sendo essa atividade 
predominante no segmento industrial.
b) Para os profissionais que executam 
atividades no Sistema Elétrico de Consumo, 
em circuitos elétricos energizados em BT, 
possível caracterização ao recebimento do 
adicional de periculosidade tem interface 
direta com o disposto na NR 10 para 
instalações ou equipamentos energizados 
e que não observem o disposto no item 
10.2.8 da NR 10, nos termos do item 1, 
alínea c. 
c) Têm direito ao adicional de 
periculosidade os trabalhadores: (...) c) 

Figura 3 – Operação de disjuntor de média tensão (AT) em uma indústria.

Nota: a média tensão estabelecida pela NBR 14039 – Instalações Elétricas de Media 
Tensão é 36,2 kV, caracterizada como alta tensão pela NR 10.

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

Dessa forma, no SEC, as atividades 
realizadas em baixa tensão em 
equipamentos ou instalações que estejam 
energizados, quando realizadas em 
condições onde não sejam adotadas 
adequadamente as medidas de 
proteção coletiva definidas pela NR 
10, caracterizam o direito ao adicional 
de periculosidade. Esse item pode ser 

considerado “o mais complexo“ para ser 
devidamente aplicado, uma vez que o 
atendimento ao item 10.2.8 da NR 10, 
que estabelece as medidas de proteção 
coletiva a serem adotadas nos serviços 
em instalações elétricas, é condição 
intrínseca para possível descaracterização 
do direito ao adicional de periculosidade 
em BT no SEC. Devem, no entanto, ser 
observadas as premissas estabelecidas 
pela NR 10, no item 10.2.8.2: as medidas 
de proteção coletiva compreendem, 
prioritariamente, a desenergização 
elétrica conforme estabelece esta NR 
e, na sua impossibilidade, o emprego 
de tensão de segurança, e consequente 
subitem 10.2.8.2.1, que determina que, 
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na impossibilidade de implementação 
do estabelecido no subitem 10.2.8.2., 
devem ser utilizadas outras medidas de 
proteção coletiva, tais como isolação 
das partes vivas, obstáculos, barreiras, 
sinalização, sistema de seccionamento 
automático de alimentação, bloqueio 
do religamento automático. Assim, a 
adoção das medidas citadas no item 
10.2.8 está contemplada no anexo como 
fator intrínseco à descaracterização do 
pagamento do adicional de periculosidade 
preconizado no Anexo IV – NR 16, em 
que as características construtivas das 
instalações elétricas quanto à exposição 
dos trabalhadores a riscos elétricos 
é condição intrínseca para análise, 
devendo-se considerar as nromas técnicas 
da ABNT, especialmente, a NBR 5410 
– Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
e outras nromas técnicas específicas e 
aplicáveis. 

Portanto, é necessária uma avaliação 
criteriosa quanto à característica 
construtiva das instalações elétricas, pois 
a mesma é condição intrínseca à possível 
“descaracterização” ao direito do adicional 
de periculosidade. Ressalta-se que existem 
inúmeras situações laborais rotineiras nas 
indústrias, na realização de atividades 
em circuitos elétricos energizados 
de BT, realizadas em “equipamentos 
segregados”, como, por exemplo, 
atividades de manobras em gavetas 
de BT para desligamentos de circuitos 
elétricos que poderão ou não caracterizar 
o enquadramento ao adicional de 
periculosidade aos profissionais da área 
elétrica, dependendo das características 
das instalações elétricas , medidas de 
controle e procedimentos existentes.

Para atividades em circuitos 
desenergizados, a Portaria 1.078/2014 
estabelece restrição ao SEC ao definir que 
as instalações ou equipamentos elétricos 

desenergizados, sem a possibilidade de 
energização acidental, conforme a NR 10, 
não conferem o direito à periculosidade. 
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. Vale ressaltar que a definição de 
desenergizado está descrita na NR 10, 
itens 10.5.1: somente serão consideradas 
desenergizadas as instalações elétricas 
liberadas para trabalho, mediante os 
procedimentos apropriados, obedecida 
a sequência abaixo: a) seccionamento; 
b) impedimento de reenergização; c) 
constatação da ausência de tensão; d) 
instalação de aterramento temporário 
com equipotencialização dos condutores 
dos circuitos; e) proteção dos elementos 
energizados existentes na zona controlada 
(Anexo I); f ) instalação da sinalização de 
impedimento de reenergização. 

Dessa forma, é fundamental 
que o procedimento operacional de 
desenergização de circuitos elétricos 
atenda corretamente o prescrito na NR 
10, uma vez que no SEC, em instalações 
elétricas de BT, a aplicação total da 
sequência estabelecida no item 10.5.1 
da NR 10, normalmente, devido à 
própria condição operacional não 
é adotada, especialmente o item d) 
instalação de aterramento temporário 
com equipotencialização dos condutores 
dos circuitos. Esse tipo de cenário deve 
ser avaliado de forma correta, uma 
vez que para atividades desenvolvidas 
em instalações elétricas “desligadas e 
bloqueadas”, conforme procedimentos 
de “bloqueio e etiquetagem”, como, por 
exemplo, mecânicos e operadores de 

processos industriais, onde não é possível 
o aterramento temporário, deve-se 
considerar o disposto no item 10.5.3 
da NR 10: As medidas constantes das 
alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 
10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, 
ampliadas ou eliminadas, em função 
das peculiaridades de cada situação, 
por profissional legalmente habilitado, 
autorizado e mediante justificativa técnica 
previamente formalizada, desde que seja 
mantido o mesmo nível de segurança 
originalmente preconizado.

Ainda, a Portaria 1.078/2014 exclui, 
também, expressamente quais as atividades 
realizadas em baixa tensão que não dão 
direito ao recebimento de periculosidade, 
nos seguintes termos: não é devido ao 
pagamento do adicional nas seguintes 
situações: (...) 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. Vale ressaltar que esse item 
esta em consonância com a NR 10, 
item 10.6.1.2: As operações elementares 
como ligar e desligar circuitos elétricos, 
realizadas em baixa tensão, com materiais e 
equipamentos elétricos em perfeito estado 
de conservação, adequados para operação, 
podem ser realizadas por qualquer pessoa 
não advertida. Dessa forma, novamente é 
necessária uma avaliação criteriosa quanto 
à característica construtiva das instalações 
elétricas, pois a mesma é condição 
intrínseca à possível caracterização ao 
direito do adicional de periculosidade 
para determinados profissionais que não 
são da área elétrica, mas que devido a 
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instalações elétricas, poderão estar 
expostos a riscos elétricos que poderão 
ensejar o enquadramento ao adicional de 
periculosidade.

Considerando-se o exposto, é 
fundamental que seja feita uma análise 
específica e adequada quanto às condições 
laborais dos profissionais que realizam 
atividades de operação e manutenção 
das instalações elétricas de BT e AT, 
considerando-se as premissas estabelecidas 
pelas normas da ABNT quanto à segregação 
de instalações elétricas versus competência 
de pessoas, uma vez que existem instalações 
elétricas que não atendem prescrições 
técnicas mínimas estabelecidas para 
proteção a riscos elétricos, entretanto, 
existem instalações elétricas construídas 
com recursos tecnológicos que possuem 
medidas de controle de engenharia que 
propiciam segurança aos profissionais da 
área elétrica, bem como outros profissionais 
que de alguma forma interagem com 
equipamentos elétricos.

Quanto ao quesito tensão, a NR 10 
classifica a tensão elétrica, distinguindo a 
alta tensão, que  é tensão superior a 1000 
volts em corrente alternada ou 1500 volts 
em corrente contínua, da baixa tensão, que 
é a tensão superior a 50 volts em corrente 
alternada ou 120 volts em corrente contínua 
e igual ou inferior a 1000 volts em corrente 
alternada ou 1500 volts em corrente 
contínua. Assim, a extra baixa tensão é 
aquela abaixo dos limites da baixa tensão, 
sendo que NR 10 ( item 10.14.6 ) não se aplica 
às instalações elétricas alimentadas em extra 
baixa tensão, visto esse nível de tensão ser 
considerado com uma medida de controle 
para riscos elétricos, sendo tratada como 
tensão de segurança. O Anexo IV da NR 16 
com relação às instalações e equipamentos 
que operam com extra baixa tensão, os 
quais, por definição, não são sujeitos à 
NR 10. Os trabalhadores que aí executam 

atividades ou operações não têm direito 
ao adicional de periculosidade, conforme 
expresso no item 2, alínea b da Portaria 
1.078/2014. Não é devido o pagamento do 
adicional nas seguintes situações:  (...) b) 
nas atividades ou operações em instalações 
ou equipamentos elétricos alimentados por 
extra baixa tensão; 

Ressalta-se que a consideração da extra 
baixa tensão como tensão de segurança 
para ser aplicada de forma correta 
como uma medida de controle eficaz 
estabelecida pela NR 10 deve ser atendido 
corretamente como disposto na NBR 5410, 
o que infelizmente não ocorre devido à 
falta de conhecimento pleno dos conceitos 
técnicos estabelecidos nessa norma 
técnica sobre esse quesito. Assim, em 
diversas situações laborais, mesmo com a 
adoção da EBT, os profissionais ou pessoas 
poderão estar expostos a riscos elétricos, 
comprometendo as empresas quanto 
ao não enquadramento do adicional 
de periculosidade preconizado item 2 
do Anexo IV para esse nível de tensão. 
Dessa forma, a elaboração de um laudo 
técnico deve considerar os parâmetros 
estabelecidos pela NBR 5410 quando da 
análise das atividades desenvolvidas em 
extra baixa tensão, devendo evidenciar de 
forma clara e precisa as condições laborais 
existentes considerando-se os valores 
de tensão de contato limite quanto às 
influências externas aplicáveis.

Destaca-se o disposto no item 3 
da Portaria 1.078/2014: o trabalho 
intermitente é equiparado à exposição 
permanente para fins de pagamento 
integral do adicional de periculosidade nos 
meses em que houver exposição, excluída 
a exposição eventual, assim considerado 
o caso fortuito ou que não faça parte 
da rotina. Esse item deve ser entendido 
e aplicado de forma correta e servir de 
alerta para todas as empresas, uma vez que 
poderá acarretar em passiveis trabalhistas 

consideráveis tanto para a caracterização 
de profissionais BA5 (qualificados), quanto 
para pessoas BA4 (advertidos) e BA1 
(comuns), se não atendidas corretamente 
as prescrições estabelecidas pela NR 10. 
Assim, é fundamental que seja definido 
com clareza o limite de abrangência dos 
profissionais que realizam atividades de 
operação e manutenção de instalações 
elétricas, bem como os limites de atuação 
de Pessoas BA1 e BA4, que realizam 
atividades não relacionadas em instalações 
elétricas nas proximidades de circuitos 
elétricos energizados. Concluindo, o Anexo 
IV – NR 16 considera como parâmetro 
para descaracterização do adicional 
de periculosidade no Sistema Elétrico 
de Consumo, medidas de controle de 
engenharia e procedimentos estabelecidos 
pela NR 10, entretanto, muitas empresas 
não estão preparadas adequadamente para 
o atendimento a esses requisitos, ficando 
vulneráveis a possíveis passivos.

Novamente, deve ser ressaltado 
o objetivo da NR 10 na proteção dos 
trabalhadores aos riscos elétricos, na 
priorização da adoção de medidas de 
engenharia, de forma a garantir a segurança 
e a saúde dos trabalhadores que, direta ou 
indiretamente, interajam em instalações 
elétricas e serviços com eletricidade. Assim, 
a construção de instalações elétricas seguras 
devem ser priorizadas, independentemente 
de possível caracterização do adicional 
de periculosidade nas atividades em 
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 VI

Digitalização do setor elétrico 
para empresas e pessoas

Por Por Daniel Bento e Julio Martins*

O mercado de energia tradicional está 
se transformando. Novas necessidades estão 
substituindo rapidamente um modelo de 
setor elétrico que surgiu durante o final do 
século XIX. Atualmente, conversas sobre 
mudanças climáticas, energias renováveis 
e consumo responsável de energia têm 
sido cada vez mais frequentes e cada vez 
mais escutamos sobre a descarbonização, 
descentralização e digitalização para 
aumentar a confiabilidade e a eficiência 
energética.

Descarbonização, ou redução de gases 
do efeito estufa, é a primeira megatendência 
energética que, esperamos, deve ser 
alcançada até a próxima década. Isso está 
acontecendo porque pessoas, companhias 
e governos estão se comprometendo com a 
visão de que a mudança do clima é o maior 
desafio de nossos tempos. Além disso, as 
energias renováveis têm mostrado melhor 
custo-benefício. 

A descentralização está relacionada 
ao acesso, bem como à confiabilidade da 
energia. Proprietários de negócios, governos, 
responsáveis por instalações, cada vez mais 
buscam controlar sua energia. Sem dúvida, 
uma revolução na forma como geramos, 
armazenamos, transmitimos e consumimos 
energia.

Eletricidade não é uma conveniência, 
é uma necessidade. Quando a energia é 

interrompida, todos sofrem. Interrupções de 
qualquer duração são caras e perturbadoras. 
A interrupção de um segundo pode ser 
suficiente para paralisar linhas de fabricação, 
dispositivos eletrônicos sensíveis e sistemas 
de energia elétrica. As mudanças climáticas, 
o envelhecimento da infraestrutura e o 
crescimento da população continuarão a 
aumentar a pressão sobre estes temas. 

Para garantir a continuação do 
suprimento de energia, comunidades e 
negócios, até mesmo proprietários de 
instalações estão investindo em tecnologias 
como geração eólica, geração solar e baterias, 
que permitem gerar, armazenar e consumir 
energia localmente. 

Ou seja, o tradicional fluxo de energia 
unidirecional oriundo de grandes usinas de 
geração, chegando até os pontos de consumo, 
não é mais a única e exclusiva condição 
do sistema. Todo esse arranjo faz com que 
a todo momento e em todo lugar possa 
haver pontos de geração, armazenamento e 
consumo.

Para orquestrar todo esse arranjo, 
a digitalização aplicada aos sistemas do 
setor elétrico possui papel fundamental. 
A digitalização permite gerenciar esses 
dispositivos, fontes e cargas de forma rápida 
e eficiente, tanto por parte da oferta como no 
aspecto do consumo.

Os recursos relacionados à digitalização 

podem ser aplicar em todos os pontos da 
cadeia, desde a geração até o consumo. 
Ao longo deste percurso encontram-se 
as empresas que atuam no setor elétrico 
e os consumidores. As empresas do setor 
elétrico possuem necessidades particulares 
relacionadas a suas operações e aplicam 
a digitalização para melhoria dos seus 
processos. Os consumidores, por sua 
vez, possuem a sua disposição recursos 
relacionados à digitalização para seu 
conforto e conveniência. Neste artigo, serão 
abordadas essas duas vertentes.

Digitalização aplicada para o 
sistema elétrico

As empresas de geração, transmissão e 
distribuição já investem em digitalização no 
sistema elétrico há algumas décadas e esse 
tipo de investimento não tem previsão de 
fim, pelo contrário, só tende a aumentar e 
evoluir.

Até a década de 1980, os dispositivos de 
proteção e operação dos sistemas elétricos 
eram baseados em equipamentos analógicos 
e dependentes da intervenção do homem no 
ponto do sistema e no equipamento em que 
era necessária a atuação.

Ao longo da década de 1990, foi iniciado 
um trabalho intenso de digitalização dos 
sistemas de proteção, que antigamente eram 
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baseados em relés eletromecânicos, passando 
para relés digitais. A implantação dos relés 
digitais permitiu que fosse realizado o 
monitoramento remoto das instalações, com 
isso, além de monitorar, passou também a 
ser possível operar o sistema desse mesmo 
modo.

Nessa época, houve uma revolução 
na gestão das instalações elétricas. Por 
exemplo, as subestações de energia, que 
antes precisavam de operadores 24 horas 
por dia passaram a ter a possibilidade de ser 
totalmente tele assistida, sem que houvesse a 
necessidade da presença física de ninguém, 
em condições normais de operação.

Essa foi uma primeira grande onda 
de digitalização e que trouxe também 
uma grande preocupação com a virada do 
milênio. Havia uma grande dúvida de qual 
seria o comportamento dos sistemas digitais 
no momento em que houvesse a virada 
do ano de 1999 para 2000. Na época, não 
houve nenhum problema significativo com a 
operação do sistema elétrico em decorrência 

do que ficou conhecido como “Bug do 
Milênio”, demonstrando a robustez desses 
sistemas.

As usinas de geração de energia elétrica 
também evoluíram nos últimos anos com 
a instalação de mais sistemas de controle 
e monitoramento, que fornecem dados 
de forma mais rápida e completa para a 
operação. Controle e monitoramento de 
reservatórios de usinas hidroelétricas, 
monitoramento das condições climáticas 
das usinas eólicas e solares, controles mais 
avançados de sistemas térmicos para usinas 
termoelétricas, enfim, uma série de recursos 
que permitem mais precisão e eficácia na 
operação das usinas.

As redes de distribuição têm passado 
por transformações digitais em um período 
mais recente. Ao longo da última década foi 
o período em que começaram projetos de 
caráter piloto nas redes com capacidade para 
tomar decisões sem a intervenção humana. 

Esse tipo de recurso permite que, na 
ocorrência de falhas e desligamentos da 

rede, em poucos segundos, o sistema toma 
suas decisões automaticamente para isolar 
o problema e reestabelecer o fornecimento 
para a maior parte da rede. Na forma 
tradicional, seriam necessárias algumas 
dezenas de minutos ou mesmo horas para 
fazer essa atividade.

Ainda no âmbito da distribuição, nos 
últimos anos, foram desenvolvidos projetos-
piloto de medição e de monitoramento da 
rede, que agora estão passando para grandes 
escalas. Esses projetos têm substituído os 
tradicionais medidores eletromecânicos por 
medidores eletrônicos. A partir do momento 
que o medidor é eletrônico, passa a ser 
possível a instalação de recursos de leitura 
remota, construindo assim uma grande rede 
interconectada.

Todo este cenário se insere em um 
contexto tecnológico que já avança há 
muitos anos, por meio do conceito de 
internet das coisas. O setor elétrico não está 
de fora dessa evolução tecnológica. Cada vez 
mais os dispositivos utilizados no sistema 
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Figura 1 – Q uantidade anual de novas conexões de geração distribuída.
Fonte: Aneel, atualizado até agosto de 2020

elétrico estão conectados a uma rede de 
telecomunicação, permitindo que eles sejam 
monitorados e operados de forma remota 
a partir de uma central de controle, ou, em 
alguns casos, até mesmo de forma autônoma. 

Toda essa tecnologia e digitalização, por 
outro lado, expõe o setor elétrico a um risco 
que até então não existia, que se refere aos 
ataques cibernéticos. Tendo em vista que os 
principais dispositivos utilizados no sistema 
elétrico estão conectados a uma rede de 
telecomunicação, a sua “invasão” passa a ser 
um alvo de criminosos digitais.

Os ataques podem causar danos e 
indisponibilidades nos sistemas, podendo, 
no limite, fazer com que dispositivos 
instalados na rede elétrica operem de modo 
indevido.

Sem dúvida existem diversas formas 
e recursos para coibir e evitar esse tipo de 
problema. Contudo, o problema do crime 
cibernético é similar ao crime físico. Assim 
como pessoas mal intencionadas buscam 
diversas formas de contornar sistemas de 
segurança para realizar roubos e assaltos, 
realizados até mesmo em locais de elevado 
nível de segurança como nas agências 
bancárias, no mundo virtual não é muito 
diferente. 

Apresentamos dois casos recentes 
que foram assumidos publicamente pelas 
companhias envolvidas. Em junho deste ano, 
a distribuidora Light, que atende parte do 
estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital, 
foi vítima de um ataque que indisponibilizou 
seus sistemas comerciais. O ataque enviou 
um vírus de criptografia de dados, que, para 
serem descriptografados, precisavam de 
uma “chave digital” que os cibercriminosos 
estavam cobrando dinheiro para entregar, 
dinheiro esse a ser pago em criptomoeda, 
que é mais difícil de ser rastreada.

Em abril deste ano, o grupo Energisa, 
que detém a concessão de 11 distribuidoras 
contemplando estados como Tocantins, Mato 
Grosso e Sergipe, também admitiu que foi 
vítima de um ataque cibernético semelhante, 
que indisponibilizou parte de seus sistemas 
comerciais por aproximadamente uma 
semana.

Nos dois casos citados, não houve 
nenhum tipo de atuação indevida da rede 
elétrica, porém, assim como o ataque teve o 
foco nos sistemas comerciais, o alvo poderia 
ter sido sistemas técnicos, o que causaria um 
transtorno ainda maior para as companhias 
e para a sociedade em geral.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), que entrou em vigor recentemente 
no Brasil, torna esse tipo de ataque ainda 
mais desejado por cibercriminosos, tendo 
em vista que essa lei impõem maiores 
responsabilidades para as empresas 
em caso de vazamento de informações 
pessoais, aumentando, portanto, o valor da 
importância da manutenção do sigilo dessas 
informações. 

Abordando o aspecto da 
comercialização de energia elétrica, 
cada vez mais a digitalização se torna 
fundamental para esse processo. Um 
dos últimos avanços nesse sentido foi 
a aprovação da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) neste ano para que 
fosse instituído o balcão organizado 
de gestão de produtos financeiros 
relacionados ao mercado de energia.

Na prática, os recursos digitais 
permitirão que sejam criados produtos 
de derivativos de energia, quebrando um 
paradigma do setor elétrico em que todos 
os contratos transacionados sempre estão 
associados a um lastro físico, pois com 
isso passarão a se tornar apenas produtos 
financeiros. Essa mudança apenas é 
possível com os recursos de digitalização 
existentes.

Digitalização aplicada para os 
consumidores

Há uma grande diversidade de recursos 
energéticos e digitais que estão disponíveis 
para as pessoas comuns. Até mesmo para 
identificá-los, é importante mapear o 
universo destes consumidores. De acordo 
com o Anuário Estatístico de Energia 
Elétrica de 2020 da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE, o Brasil finalizou o ano 
de 2019 com 85 milhões de consumidores 
de energia elétrica no Brasil, dos quais 73 
milhões são residenciais.

O movimento que muitos países estão 
passando, e que o Brasil está apenas no início, 
refere-se ao fato que essas unidades poderão 
não apenas consumir energia, mas também 
produzir e armazenar. Vamos imaginar a 
mudança de escala dos recursos energéticos 
e seus impactos. Em uma consulta realizada 
no mês de setembro de 2020 ao site da 
Aneel, havia a indicação da existência de 
8.996 usinas operando no sistema elétrico. O 
que acontecerá quando essa quantidade for 
alterada para a escala de milhões de fontes de 
geração que poderão existir nas instalações?

Esse movimento já começou no Brasil. 
Apesar de não termos atingido a escala de 
milhões, o número atual não é desprezível. 
Até agosto de 2020 já existia 291 mil unidades 
consumidoras no Brasil providas com sistema 
de geração de energia instalada. Esse número 
apresenta intenso crescimento, mesmo tendo 
sido afetado pela pandemia no ano de 2020. 
A Figura 1 ilustra o desenvolvimento dessa 
infraestrutura no País.
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Figura 2 – Frota de veículos elétricos no mundo.
Fonte: Virta Global

Certamente, para controlar todos esses 
recursos, haverá uma exigência muito 
intensa no estabelecimento de controles 
automatizados e integrados para assegurar 
a qualidade da energia. Atualmente, esse 
aspecto é de responsabilidade exclusiva da 
distribuidora de energia que atende cada 
consumidor, porém, à medida que o seu 
vizinho possa injetar energia na rede que 
influencia sua instalação, a complexidade 
desse cenário aumenta.

Muitos dispositivos injetando energia 
na rede também podem causar problemas 
de segurança e confiabilidade do sistema. 
Os sistemas de proteção precisarão de 
controles e ajustes específicos para tais 
funções. Essa complexidade precisará 
estar embarcada em sistema digitais 
com capacidade de processar um grande 
volume de dados em curtos períodos 
de tempo, para que sejam tomadas as 
melhores decisões para a operação do 
sistema. 

A medida que esta transformação vai 
acontecendo, surge a real possibilidade de 
escolha entre oferta e demanda, que está 
dando aos consumidores de energia um 
papel de protagonismo e uma voz mais 
ativa, nunca antes ouvida, tornando os 
consumidores nos chamados “prosumers”, 
passando a ser gestores de sua energia. 

A inovação digital mudou o mapa 
energético global, dando aos “prosumers” 
um controle preciso e dinâmico do destino 
da sua energia, à medida que avançam em 
direção a um futuro mais limpo, eficiente 
e sustentável. Consumidores de energia 
capacitados estarão em busca de mitigar 
as mudanças climáticas, além de ter mais 
autonomia, resiliência e otimização de 
custos. 

Os sistemas digitais de controle desses 
recursos energéticos permitirão decidir se 
um sistema de geração existente em uma 
unidade consumidora deve armazenar 
parte do excesso de energia produzida no 
local, usando uma bateria, ou vendê-la de 
volta à concessionária. 

Inclusive, abordando o aspecto 
da venda da energia, os recursos 

digitais permitirão outras formas de 
comercialização. Atualmente, por 
exemplo, no Brasil toda a energia elétrica 
produzida em excesso pelas unidades 
consumidoras providas deste recurso 
apenas pode compensar o seu próprio 
consumo futuro ou compensar o consumo 
de outra unidade, dentro de determinadas 
condições relacionadas a propriedade da 
instalação.

Com mais recursos digitais, poderia 
ser possível que essa energia excedente 
fosse vendida para o sistema ou até 
mesmo para outros consumidores que 
estivessem dispostos a pagar por ela. Esse 
conceito é conhecido como Virtual Power 
Plant.

Apesar de não precisar que haja 
conexão física da rede elétrica entre essas 
fontes de geração, por meio de recursos 
digitais torna-se possível realizar a 
comercialização da energia excedente 
entre elas utilizando recursos de uma rede 
virtual.

Este tema é tão relevante e apresenta 
tamanho potencial de crescimento, que 
vem despertando o interesse de grandes 
empresas. Na Austrália, por exemplo, a 
Tesla está desenvolvendo um projeto de 
Virtual Power Plant, utilizando painéis 

solares e sistemas de armazenamento. O 
plano da empresa é que em breve haja 
50 mil residências Australianas com esse 
recurso.

Outro exemplo que promoverá uma 
revolução na forma de pensar do setor 
elétrico, será o advento dos veículos 
elétricos no Brasil. Em muitos lugares no 
mundo esse cenário já é uma realidade. 
A Figura 2 ilustra o crescimento da frota 
global de veículos elétricos.

No Brasil, o mercado do veículo 
elétrico ainda está em uma fase inicial 
de amadurecimento. Alguns avanços 
estão sendo notados na infraestrutura 
de recarga, que é fundamental para que 
possa haver condições de disseminação 
do veículo elétrico no país.

Por exemplo, no estado de São Paulo, 
o Grupo EDP iniciou um projeto em 
2019 que instalará pontos de recarga 
nas principais rodovias do Estado, de 
tal forma que haja condições de realizar 
longas viagens nessa região.

O Estado do Paraná é outro exemplo 
em que é possível atravessar de leste a 
oeste, do Porto de Paranaguá até Foz do 
Iguaçu, com pontos de recarga espalhados 
ao longo de todo o percurso, conforme 
ilustra a Figura 3.
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Figura 3 – Pontos de recarga de veículos elétricos na BR-277 no Paraná.
Fonte: Companhia Paranaense de Energia - Copel

Com essa infraestrutura instalada, 
abre-se espaço para que a digitalização 
complemente a cadeia, pois é fundamental 
que os proprietários de veículos elétricos 
saibam onde estão localizados esses pontos 
de recarga.

Para atender a essa necessidade, já 
existe aplicativo de celular para indicar 
onde estão estes pontos. Com o passar do 
tempo esses aplicativos podem agregar 
recursos que melhoram a experiência dos 
usuários desses serviços.

A partir do momento que essa rede 
de recarga e a frota de veículos elétricos 
crescer no Brasil haverá mais fontes que 
estarão consumindo e até mesmo injetando 
energia na rede a todo o momento e 
em qualquer ponto, requerendo muito 
controle para a gestão desse recurso.

No aspecto comercial, a Aneel 
regulamentou a questão de recarga de 
veículos elétricos no Brasil e deixou livre 
o preço a ser cobrado pela energia para 
quem oferecer o serviço de recarga. Com 
essa abertura do regulador, os recursos 
digitais permitirão que futuramente novos 

negócios surjam para a comercialização 
dessa energia requerida pelos pontos de 
recarga dos veículos elétricos.

Para que toda essa grande diversidade 
de recursos digitais tenha sua aplicabilidade 
é preciso conexão a internet. Em regiões 
densamente povoadas, em geral, isso não 
é um problema. Contudo, em regiões 
remotas, há carência de conectividade.

Para tratar essa carência, a empresa 
Starlink, do empresário Elon Musk, tem 
um ambicioso projeto de lançar 12 mil 
satélites que levarão internet para todo o 
mundo. E isso não é algo para o futuro, 
em setembro deste ano já havia 700 destes 
satélites em órbita provendo serviço de 
internet.

Desta forma, a digitalização 
efetivamente se torna um movimento 
acessível em todo o mundo e com uma 
grande diversidade de recursos para a 
população. 

Conclusão

Neste artigo foi possível observar 

a grande diversidade de recursos, 
comodidades e tendências que já estão 
disponíveis ou que em breve farão parte de 
nosso cotidiano, baseado em tecnologias 
digitais aplicadas no setor elétrico. Esse 
cenário representa uma revolução que 
já está em andamento e que ainda trará 
muitas mudanças para todos nós.

Torna-se importante que todos 
estejamos antenados nessas mudanças 
para que possamos aproveitar o máximo 
que a digitalização nos proporciona, de 
forma que as empresas e a sociedade em 
geral possam usufruir de todos esses 
benefícios. 

*Daniel Bento é engenheiro eletricista e 

membro do Cigré, onde representa o Brasil 

em dois grupos de trabalho sobre cabos 

isolados. Atua há mais de 25 anos com redes 

isoladas. Atualmente, é diretor executivo da 

Baur do Brasil.

Julio Martins é engenheiro eletricista com 

mais de 20 anos de experiência no mercado 

de energia (GTD).  Atualmente, é vice-

presidente na Schneider Electric.
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Introdução

 Os sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS, 

Battery Energy Storage System) possuem um campo amplo de 

aplicações possíveis no setor elétrico. O mesmo pode ser inserido na 

geração, transmissão, distribuição e consumidor final. Vale salientar, 

contudo, que a atratividade de cada solução específica depende das 

características e necessidades de cada sistema elétrico considerado. No 

consumidor final, por exemplo, o BESS pode ser utilizado para realizar 

arbitragem, carregando a energia nas horas de tarifas com menor preço 

e descarregando a mesma em momentos em que as tarifas são mais 

elevadas, como no caso dos horários de ponta. Já na geração de energia 

através de fontes alternativas, como a eólica, o BESS pode ser utilizado 

para suavizar a potência de curto prazo nos parques eólicos. Com 

essa aplicação é possível mitigar os efeitos negativos da flutuação de 

potência da geração eólica e, consequentemente melhorar a qualidade 

da energia e a operação da rede [1], [2], e  [3].   

 Outra possibilidade é a utilização do BESS em sistemas isolados, 

que na maioria das vezes são supridos com geradores térmicos a 

combustíveis fósseis, como por exemplo o óleo diesel. Com a aplicação 

do BESS para esses sistemas, pode haver um aumento da penetração 

de fontes renováveis, permitindo maior redução no consumo de diesel, 

diminuindo com isso as emissões de poluentes. O BESS também pode 

ser utilizado para o fornecimento de serviços ancilares como controle 

de frequência, controle de tensão e outros, a depender do mercado de 

energia em questão [4].  

 Dependendo da aplicação escolhida para o BESS, é possível que 

esta fique ociosa em uma fração importante do tempo. Com isso, 

uma maneira de tornar essa solução mais viável é fazendo uma 

combinação de aplicações, como por exemplo, para o sistema instalado 

no consumidor final, pode-se realizar diferentes serviços tais como: 

(1) controle de demanda, (2) backup, (3) arbitragem, (4) controle 

de fator de potência, entre outros. Deste modo, com a combinação 

dessas aplicações, maximizaria a utilização do BESS ao longo do 

tempo e com isso haveria a possibilidade de aumentar as receitas do 

empreendimento, tornando esses sistemas mais competitivos.   

 Uma ilustração dos possíveis serviços oferecidos pelos sistemas 

de armazenamento a depender do local de instalação é apresentada 

na Figura 1. Verifica-se nessa figura, que para o mercado brasileiro, 

o controle de tensão e frequência é aplicável ao operador do Sistema 

Interligado Nacional (SIN). Já o serviço de arbitragem pode ser aplicado 

ao gerador, operador e consumidor final. Na seção seguinte são 

apresentadas as principais aplicações possíveis para sistemas de 

armazenamento, considerando o cenário do sistema elétrico brasileiro.   
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Figura 1 - Possibilidades de serviços prestados por sistemas de 
armazenamento
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Perspectivas de aplicações no Sistema Elétrico 
Brasileiro 

- Combinação com unidades de geração 
 Com o aumento do consumo de energia elétrica, aumentou-se a 

produção de energia a partir de usinas de geração renováveis, sendo as 

principais através de fontes eólicas e fotovoltaicas, que têm um caráter 

intermitente. Os efeitos dessa intermitência no sistema elétrico, que 

pode ocasionar um desequilíbrio entre a produção e o consumo de 

energia elétrica, podem ser atenuados através da implantação de um 

BESS associado as fontes eólicas e fotovoltaicas. 

 A energia armazenada no BESS, oriunda da geração renovável, pode 

ser utilizada em períodos em que existe interrupção ou diminuição na 

produção (devido à intermitência), permitindo manter um balanço 

adequado entre a geração e o consumo de energia elétrica. 

 Outra possibilidade, de acordo com [4], é o aproveitamento de 

excesso de energia produzida por geradores fotovoltaicos que não seja 

passível de ser convertida em corrente alternada (CA) em determinado 

momento quando a capacidade de corrente contínua (CC) for superior à 

de conversão nos inversores. A instalação do BESS no lado CC permitiria 

armazenar a energia que seria desperdiçada, para posterior injeção 

à rede. Por fim, o BESS também pode ser utilizado na suavização de 

rampas de geração renovável para o atendimento a requisitos de rede 

locais.        

- Arbitragem de energia
 Esse modelo de negócio consiste em utilizar o BESS para armazenar 

energia de baixo custo em períodos de muita oferta para vendê-la 

no mesmo ou em outros mercados de energia em períodos de baixa 

disponibilidade e custo elevado. Para essa aplicação recomendam-se 
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Figura 2 - Demonstração gráfica da aplicação de arbitragem de energia. 
Fonte: Adaptado de [5]

sistemas com maior capacidade de armazenamento de energia, para que 

estes possam aproveitar as variações de preço. 

 De modo a exemplificar o conceito, é exibido na Figura 2 a 

representação dessa aplicação. Assim, observa-se que, na primeira parte 

do gráfico (região vermelha), a energia é armazenada no BESS (custo 

menor) para ser utilizada em horários de pico onde o custo da energia é 

mais cara (região hachurada do gráfico).

- Serviços de  infraestrutura em linhas de transmissão
 A aplicação de BESS para alívio de sobrecarga em sistemas de 

transmissão pode ser atrativa quando há a necessidade de suprimento a 

picos esporádicos de carga, principalmente em locais de difícil acesso, como 

por exemplo, áreas de densa ocupação urbana, onde custos de expansão da 

transmissão podem ser elevados. Nesse caso, a instalação de um BESS local 

pode ser uma alternativa economicamente competitiva e capaz de agregar 

suprimento de energia elétrica adicional, sem causar sobrecarga no sistema 

de transmissão existente [4]. 

 O BESS também pode ser empregado para gerar confiabilidade 

a sistemas interligados por redes, onde há alta incidência de falhas e 

consequentes interrupções no suprimento de energia. Para este cenário, o 

BESS funciona como um backup da rede de transmissão, sendo controlado 

para descarregar durante o período de reparo do equipamento em falha [4].      

- Prestação de serviços ancilares  
 Essa aplicação consiste em utilizar o BESS para fornecimento de 

serviços ancilares, que são serviços auxiliares oferecidos ao operador do 

sistema a fim de garantir o sistema elétrico como um todo, em termos 

de qualidade, segurança e confiabilidade. Estes serviços são fortemente 

associados com a regulação de tensão, regulação de frequência, reserva 

girante, e autorrestabelecimento de unidades geradoras (black start). A 

seguir, são apresentados cada um deles: 

• Regulação de frequência: mudanças abruptas na carga da rede 

elétrica podem ocasionar variações de frequência, de modo que alguns 

equipamentos mais sensíveis conectados à essa rede podem ser 

danificados. Com o BESS é possível fazer a regulação de frequência através 

da injeção e absorção da potência ativa, fazendo o balanceamento entre a 

oferta e demanda de energia elétrica. 

• Regulação de tensão:  funcionamento similar ao de regulação de 

frequência, com a diferença que o controle implementado no BESS é feito 

para injetar ou absorver potência reativa. 

• Reserva girante: são reservas de energia elétrica com a capacidade de 

injetar potência demandada que não está sendo suprida pelo sistema, como 

casos em que um parque eólico ou solar fica indisponível por algum motivo. 

Os sistemas de armazenamento que trabalham com esse tipo de aplicação 

devem estar sempre carregados, para descarregar apenas quando solicitados. 

• Black start: consiste em uma operação de reestabelecimento da rede 

elétrica após um colapso no sistema elétrico. Nesta situação, o BESS atua 

como fonte de tensão para que as outras fontes geradoras possam fazer a 

sincronização e assumir o controle do sistema.    

- Sistemas isolados 
 A aplicação de BESS também é possível nos sistemas isolados e regiões 

remotas, inclusive há possibilidade dos benefícios obtidos com o uso desses 

equipamentos sejam mais significativos para esses casos, que possuem sistemas 

elétricos menos robustos que o Sistema Interligado Nacional (SIN). De acordo com 

[4], em 2018, o país contava com 270 localidades isoladas atendidas por nove 

distribuidoras, atendendo uma população de mais de 3 milhões de pessoas, com 

capacidade total instalada de 1.160 MW em 265 usinas.

 Na maioria das vezes, os sistemas isolados, tanto no Brasil quanto 

em outros países, são supridos com geradores térmicos a combustíveis 

fósseis, sendo o mais utilizado o óleo diesel. Com o possível uso do BESS 

para sistemas isolados, pode haver um aumento da penetração de fontes 

renováveis, permitindo maior redução no consumo de diesel, diminuindo as 

emissões de poluentes. No entanto, vale ressaltar que a viabilidade dessa 

solução depende de diversos fatores, dentre estes a dificuldade de logística, 

que incrementa custos da geração [4]. 

 O uso do BESS pode trazer diversos benefícios nos sistemas isolados, 

mesmo sem a geração renovável variável (tipicamente a fotovoltaica). Seu uso 

como reserva operativa, por exemplo, pode permitir o desligamento de parte 

dos geradores a diesel, em caso de eventuais problemas ou manutenções. 

- Aplicações atrás do medidor (consumidor final)
Os consumidores finais também têm a possibilidade de instalar sistemas 

de armazenamento nas unidades consumidoras. As principais aplicações 

utilizadas são: 

• Redução da demanda máxima: consumidores atendidos em média e alta 

tensão, precisam contratar previamente um valor de demanda máxima 

(kW), e caso esse valor seja ultrapassado há o pagamento de multas (altas 

tarifas). Com a utilização do BESS, pode-se garantir que não haja uma 

ultrapassagem de demanda, além de uma contratação menor da mesma. 

• Backup: para consumidores em que a qualidade e confiabilidade do serviço 

são essenciais, como por exemplo em linhas de produção que haja prejuízo 

com a queda de energia, o BESS pode ser utilizado como backup evitando a 

interrupção e degradação da qualidade de energia. 

• Arbitragem: o consumidor pode utilizar o BESS para carregar a energia nas 

horas de tarifas com menor preço e descarregar a mesma em momentos de 

preços mais elevados, como por exemplo em horário de ponta.   
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Figura 3 - Teste de recarga nas baterias. Análise através do EMS. 

Estudo de caso: inserção de sistema de armazenamento 
em configurações múltiplas para suporte à geração 
eólica

- Descrição do projeto
 Devido aos benefícios que os sistemas de armazenamento de energia 

podem oferecer, diversos países estão investindo ou incentivando o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas tecnologias. O principal objetivo 

do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) PA3026 “Inserção de 

sistema de armazenamento em configurações múltiplas para suporte à 

geração eólica" é estudar aplicações de armazenamento de energia sob 

diversos ângulos qualitativos e quantitativos. Esse projeto é formado pelo 

grupo de instituições da CPFL Energia, Instituto de Tecnologia Edson Mororó 

Moura (ITEMM), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e PSR. 

 O Brasil ainda apresenta um ambiente relativamente imaturo para o 

desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia. Diante 

de lacunas regulatórias e até mesmo não regulatórias, o projeto de P&D 

PA3026 busca dirimir incertezas existentes tanto sobre a aplicabilidade 

e eficácia dos serviços, quanto auxiliar o reconhecimento por meio de 

remuneração adequada para esses sistemas de armazenamento.

 Dentro dessa ótica, o projeto propõe investigar a operacionalização 

de várias ações aplicadas a um parque eólico real. Dentro das principais 

funções destinadas ao sistema de armazenamento identificadas no 

projeto, estão: suavização da potência produzida e controle de tensão. 

Essas duas propostas serão testadas com a instalação de um Sistema de 

Armazenamento de Energia, em forma de bateria de Lítio Ferro Fosfato 

(LFP) com capacidade de 1MW / 1,29MWh, junto à subestação de 

integração de um complexo eólico. 

 A escolha do parque eólico se deu pela capacidade e disposição de 

máquinas com diferentes tecnologias, sendo escolhido o Complexo Eólico 

Campo dos Ventos que possuem Gerador Síncrono com Conversor Pleno 

(“Full Converter”) e Geradores de Indução Duplamente Alimentado (DFIG). 

Adicionalmente, a potência e a possibilidade de se compensar por módulos 

de sete máquinas tornam o parque factível de um experimento que irá 

escalar o impacto do armazenamento de 14 MW a 100 MW de turbinas 

eólicas. Desse modo, o sistema de armazenamento com capacidade de 

1 MW / 1,29 MWh poderá ser analisado quanto ao seu impacto real nos 

objetivos propostos. 

 Os objetivos principais focados no uso do sistema de armazenamento 

estão em suavizar a produção eólica com a injeção e o consumo 

instantâneos de potência do parque, contrabalanceando sua produção 

instantânea e, desse modo, removendo as variações inseridas pela 

intermitência do recurso eólico agindo em cada aerogerador. Considerando 

as outras opções de aplicação do sistema de armazenamento, se estima 

o uso da capacidade remanescente de armazenamento para compensar 

energia reativa, em um primeiro momento para melhoria do fator de 

potência e em segundo plano para melhoria da tensão com o consequente 

controle da potência reativa em função da tensão.

- Especificações técnicas do projeto
O módulo de bateria LFP é composto por duas células paralelas e quatro 

em série (células de 3,2 V), totalizando uma tensão de 12,8 V e uma 

capacidade de 180 Ah. Já o Pack de baterias é construído por quatro 

módulos de baterias em série, apresentando uma tensão de saída 51,2 V e 

uma capacidade de 180 Ah. 

 São agrupados 14 módulos em série em um cluster totalizando 

uma tensão de 716,8 V e uma capacidade de 180 Ah.  O sistema de 

armazenamento contém 10 clusters em paralelo sendo a tensão de 716,8 

V e capacidade 1800 Ah e fornece energia através de dois sistemas de 

conversão de potência (PCS, Power Conversion System) cada um capaz de 

fornecer 500 kW. 

 O sistema é controlado por um sistema de gerenciamento de energia 

(EMS, Energy Management System) para que a carga e descarga das 

baterias sejam precisamente controladas para atender aos requisitos 

da rede para uma máxima eficiência. Todas as células das baterias são 

monitoradas individualmente para garantir que qualquer desvio no 

desempenho seja detectado e corrigido antes que haja um problema. O 

EMS pode ser visualizado remotamente conforme necessário, além de se 

comunicar com o SCADA local da CPFL. 

- Ensaios iniciais 
 Os ensaios iniciais de carga e descarga no BESS foram realizados na 

semana de 14/09/20 a 18/09/20. O objetivo desses testes é verificar 

se o sistema funciona de acordo com a especificação técnica do projeto. 

Inicialmente foi realizada uma recarga no sistema para verificar se o banco 

de baterias e os dois PCSs não apresentavam problemas. Além disso, 

certificar se o EMS e o BMS (Battery Management System) realizavam as 

leituras e comandos corretamente. Nas Figuras 3 e 4 são ilustrados os 

resultados dos testes iniciais vistos através do EMS e BMS. 
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Figura 4 - Teste de recarga nas baterias. Análise através do BMS.  

Figura 5 - Teste de descarga na rede. Análise através do PCS.  
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 Os próximos passos serão analisar a operação do BESS no Complexo 

Eólico de Campo dos Ventos para acompanhar o desempenho do 

sistema frente a diferentes configurações das funções de suavização 

de potência, peak-shaving, controle de tensão, arbitragem, correção do 

fator de potência e demais funções. 

 Quanto às normas e regulação para os sistemas de armazenamento 

no setor elétrico brasileiro, há muito a ser discutido. Esse projeto 

provocou a ABNT/COBEI no desenvolvimento do comitê de estudo 

focado em normas para sistemas de armazenamento de energia, 

como a IEC 62933. A Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 

021/2016 – “Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção de 

Sistemas de Armazenamento de Energia no Setor Elétrico Brasileiro”, 

foi essencial para disseminação e discussão da temática no sistema 

elétrico brasileiro, o que resultou no Comitê de Estudo da ABNT/

CE-003:120.001.       

 Em seguida, foram realizados os ensaios de descarga no BESS para 

verificar as funcionalidades do sistema. Na Figura 5 ilustrada, a descarga do 

sistema através da interface do PCS. Para os ensaios de carga e descarga, o 

sistema não apresentou falhas.  



Ronaldo Koloszuk 
é presidente 
do Conselho de 
Administração da 
Absolar

Márcio Takata 
é fundador da 
consultoria Greener.

40 EnErgia solar Fotovoltaica

O papel da energia solar no chamado "ESG"

Rodrigo Sauaia 
é presidente 
executivo da 
Absolar

 Muito se engana quem acha 

que ESG (Environmental, Social and 

Governance) é mais um modismo 

de mercado com data de validade, 

ou algo de pouco impacto. Os olhos 

atentos e cada vez mais exigentes 

de consumidores, empreendedores, 

investidores e mercados em relação 

aos cuidados com o meio ambiente, 

com os aspectos sociais e com o 

aperfeiçoamento da governança 

empresarial vêm provocando 

profundas transformações na forma 

de ser fazer negócios ao redor do 

mundo.

 A imagem e reputação de uma 

corporação, a transparência nos 

negócios, a inclusão de práticas 

sustentáveis e os cuidados junto aos 

colaboradores e clientes deixaram, há 

tempos, de ser fatores meramente 

subjetivos da operação das empresas. 

Pelo contrário: se tornaram aspectos 

mensuráveis e que influenciam, 

diretamente, a atratividade de 

empresas no índice na bolsa de valores, 

representando um valioso diferencial 

no mercado e atraindo a atenção de 

investidores atentos às estratégias e 

tendências de futuro.

 Os efeitos cada vez mais 

presentes das mudanças climáticas 

começam a reformular a mentalidade 

no setor de finanças, em escala 

global. A S&P Global sustenta que um 

reenquadramento da forma como os 

mercados financeiros consideram 

ações de impacto positivo, em 

conjunto com medições financeiras 

tradicionais, é necessário para alcançar 

os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) até 2030. Por sua 

vez, o mercado financeiro brasileiro, 

antenado com a tendência de que ESG 

é parte do “novo normal” das análises 

de investimento, já apresenta gestoras 

com produtos ESG.

 Ao espalhar-se pelo planeta, 

o Covid-19 afundou economias e 

países em recessão, em níveis inéditos 

na história mundial recente. Como 

reflexo imediato da maior consciência 

sobre os impactos de questões 

globais à economia, os desafios 

socioambientais e de governança 

assumiram novos patamares. Os 

fundos ESGs continuam a ganhar cada 

vez mais investidores e ativos, mesmo 

durante a pandemia: em 6 de abril, o 

índice S&P 500 ESG superou o S&P 

500 em 2,47%.

 Neste cenário, a pandemia 

acabou por destacar ainda mais a 

resiliência das fontes renováveis 

e limpas de geração de energia, as 

únicas que continuaram em expansão, 

mesmo durante os conturbados e 

assustadores primeiros meses de 

infecção generalizada. As renováveis 

chegaram a ser apontadas, inclusive, 

como investimentos inteligentes e 

uma das melhores apólices de seguro 

contra pandemias globais, segundo o 

relatório Global Trends in Renewable 

Energy Investment 2020 da PNUMA/

BNEF.

 Em meio a este contexto, o 

mundo tem uma oportunidade única 

de acelerar seu desenvolvimento 

sustentável, colocando as energias 

renováveis como um dos eixos dos 

planos de recuperação econômica pós-

Covid-19. Em relação aos critérios de 

ESG, a energia solar ganha relevância 

nos pilares econômico, social e de 

sustentabilidade, por ser uma fonte 

renovável, competitiva, silenciosa, de 

baixa manutenção e que não emite 

poluentes durante a sua operação.

 No mundo, a fonte solar 

fotovoltaica apresenta o maior 

crescimento dentre as renováveis, 

tendo liderado o setor elétrico global 

em novas usinas de geração de energia 

elétrica adicionadas em 2019. Em 

solo brasileiro, é um investimento 

especialmente interessante, já que 

nosso país possui um dos melhores 

recursos solares do planeta, além 

de vastas áreas territoriais e muitos 

telhados e fachadas de edificações, 

disponíveis para receber a tecnologia. 

Com todo este potencial, a fonte 

solar fotovoltaica segue em franco 

crescimento no país e já supera 6,4 

GW em potência instalada operacional, 

tendo crescido mais de 40% 

apenas em 2020, mesmo diante da 

pandemia.

 Além da sustentabilidade, a 

energia solar também se alinha 

ao príncipio social de ESG, com 

papel fundamental na estratégia 

de retomada econômica por sua 

reconhecida capacidade de gerar 

muitos empregos locais e de qualidade. 

A solar já é responsável por um terço 

de todos os empregos renováveis 

do mundo, que ultrapassaram 

recentemente a marca de 11 milhões 

no total.

 Desde 2012, o setor solar 

fotovoltaico brasileiro já gerou mais 

de 190 mil empregos, segundo 

estimativas da Associação Brasileira 

de Energia Solar Fotovoltaica 

(Absolar). Em 2020, mesmo em meio 

a pandemia, já foram criados mais 

de 56 mil empregos em território 

nacional, atraindo R$ 8,6 bilhões 

em novos investimentos privados e 

proporcionando uma arrecadação de 

mais de R$ 2,3 bilhões em tributos aos 

cofres públicos.

 Portanto, a energia solar terá 

função cada vez mais estratégica 

para o atingimento das metas de 

desenvolvimento econômico do 

nosso País, inclusive no período 

pós-pandemia, já que se trata da fonte 

renovável que mais gera empregos no 

mundo. A fonte será parte da solução, 

tanto para a nossa sociedade, quanto 

para o meio ambiente.

 Tanto a energia solar quanto o ESG 

vieram para ficar. Por isso, é tempo 

de colocar em prática seus princípios 

transformadores, alinhando-os às 

estratégias de negócios. Com isso, 

clientes, empresários, financiadores e 

governos poderão contribuir, de forma 

relevante, para um futuro pautado 

no desenvolvimento cada vez mais 

consciente, humano, responsável e 

sustentável das sociedades, no curto, 

médio e longo prazos.
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Um Brazil Wind Power virtual

Elbia Gannoum é presidente 
executiva da Associação Brasileira 

de Energia Eólica (ABEEólica)

 Estamos a menos de um mês 

do Brazil Wind Power, que será 

realizado de 27 a 29 de outubro. 

E, neste ano, pela primeira vez 

ela será completamente virtual, 

devido à pandemia. Será um 

desafio enorme transferir um 

evento do porte do BWP, mas, 

junto com o GWEC (Global Wind 

Energy) e com o Canal Energia / 

Informa, também organizadores, 

estamos trabalhando para que 

seja um sucesso e para que 

possamos aproveitar o melhor 

que esta situação pode nos trazer. 

Como sempre, serão três dias de 

discussões fundamentais para 

o setor, mas agora no ambiente 

virtual teremos mais salas 

paralelas e isso aumenta muito o 

conteúdo que vamos oferecer aos 

nossos visitantes virtuais. 

 Neste ano, o BWP terá 

um tema principal, a saber: 

“BWP 2020 - Transformação 

energética: um futuro verde, livre 

e tecnológico”. Cada dia do evento 

vai tratar de uma destas variáveis. 

No primeiro dia, trataremos 

de retomada verde, de ESG, da 

importância da governança, do 

impacto da energia eólica para 

as comunidades e de toda a 

responsabilidade da fonte para 

que tenhamos um futuro mais 

sustentável e respeitando o meio 

ambiente. 

 No segundo dia, vamos 

discutir a evolução do mercado 

livre, como o sistema financeiro 

faz parte disso, grandes 

consumidores e tudo que 

deriva do grande crescimento 

do ACL. Será um dia de muito 

aprendizado, já que estamos 

vendo o mercado livre se 

desenvolver e criar novas soluções 

com grande velocidade. 

 Já o terceiro vai abordar 

novas tecnologias, como usinas 

híbridas, eólica offshore, storage 

e hidrogênio, por exemplo. Esse é 

um futuro que já nem é tão futuro 

assim: está aqui e acontecendo 

cada vez mais rápido. Tenho 

dito que, para o setor elétrico, o 

futuro é já. E nós preparamos a 

grade de discussões deste ano 

considerando isso: um futuro 

que já estamos vivendo e que se 

intensifica em novas tecnologias 

cada vez mais rápido e que vai 

significar profundas mudanças 

no setor elétrico brasileiro e 

enormes desafios para todos nós, 

exigindo diversidade de saberes e 

de opiniões e muito diálogo. Neste 

terceiro dia, também falaremos 

da modernização do setor 

elétrico, um assunto de grande 

importância e receberemos MME, 

EPE, ONS, ANEEL e CCEE para 

discutir isso e outros assuntos.  

 Termino reforçando que 

acreditamos na importância 

da diversidade de saberes 

e de opiniões como algo 

fundamental para este futuro 

inovador. Acreditamos, ainda, 

que toda a discussão de ESG 

é fundamental para lidarmos 

com esse futuro tão desafiador 

para que possamos contribuir 

de fato com o esforço mundial 

de combate às consequências 

do aquecimento global. O que 

todos queremos, no fundo, é 

defender uma indústria que tem 

um gigantesco potencial para 

deixar um mundo melhor para 

as futuras gerações. E é com 

essa ideia que realizaremos este 

desafiador BWP 2020 virtual.
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Vestas alcança 100 GW de turbinas eólicas em 
operação e manutenção
Os 100 GW de energia eólica sob operação da Vestas contribuem para que deixem de ser 
emitidas 134 milhões de toneladas de CO2 por ano

 A Vestas se tornou na primeira empresa a ser responsável pela manutenção de 100 GW de 

turbinas, liderando os esforços da indústria de energia renovável para substituir fontes fósseis 

de energia. Deste total, 8,4 GW correspondem a projetos atualmente em operação na América 

Latina.

 Este marco mostra a velocidade de crescimento da capacidade instalada de energia eólica 

em uma escala global. Desde sua criação, em 2014, o departamento de Service da Vestas 

acompanhou o crescimento da capacidade instalada pela companhia e se consolidou como uma 

unidade de negócio altamente rentável, com perspectivas ainda mais promissoras. Atualmente, 

a Vestas é responsável por mais de 47 mil turbinas eólicas, incluindo multibrand, e tem cerca de 

10 mil colaboradores em uma rede global que se expande por 69 países.

  "A Vestas vem liderando a transição energética nas últimas quatro décadas. Nosso 

portfólio atual de 115 GW em instalações e 100 GW já em operação mostra o quão longe  a 

Vestas e a energia eólica chegaram", diz Henrik Andersen, presidente e CEO da Vestas. "Como 

a pandemia mostrou, as renováveis estão se tornando rapidamente em um elemento essencial 

para o sistema mundial de energia, bem como um importante fator para a recuperação verde 

das economias de cada país. Nesse sentido, o negócio de Service tem um papel cada vez mais 

relevante para garantir um fornecimento de energia estável e balanceado para as comunidades 

ao redor do planeta e no fomento ao aumento de empregos".

 Para acelerar a expansão das energias renováveis globalmente, a Vestas se posicionou na 

vanguarda da transformação digital, coleta e análise de dados. Diariamente, as 27 mil turbinas 

sob operação da Vestas enviam mais de 140 informações de performance para o Centro de 

Desempenho e Diagnóstico. O uso de software de inteligência artificial da Utopus Insights para 

a elaboração de prognósticos avançados permite que a Vestas ofereça soluções seja capaz 

oferecer soluções de excelência tanto para manutenção de turbinas quanto para seus sistemas.

 Considerando o uso médio mundial de eletricidade, os 100 GW de energia eólica sob 

operação da Vestas contribuem para que deixem de ser emitidas 134 milhões de toneladas 

de CO2 por ano. Isso é o equivalente a remover mais de 90 milhões de carros de passeio das 

estradas a cada ano.

SEGURANÇA ELÉTRICA 
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Siemens investe em energia solar no Brasil 
com a compra da Brasol
Nova aquisição da companhia tem como objetivo apoiar projetos de 
descarbonização de grandes consumidores de energia e digitalização do setor 
elétrico

 A Siemens amplia a presença no segmento de energia solar com a aquisição 

minoritária de 49% da Brasol Participações e Empreendimentos S.A, uma 

empresa de geração distribuída. O investimento feito pela área de Private Equity 

da Siemens Financial Services figura entre os maiores de capital estrangeiro no 

setor de energia solar distribuída no Brasil.

 A Brasol é formada por executivos com experiência internacional em geração 

solar nos mercados da Europa, Ásia e América do Norte e se destaca por aplicar as 

melhores práticas globais na engenharia, no desenvolvimento e na execução dos 

projetos.

 Na parceria com a Brasol, os clientes terão mais economia por meio de 

ferramentas e serviços digitais da Siemens através do MindSphere – sistema 

operacional baseado em Internet das Coisas (IoT), que permite conectar 

máquinas e infraestruturas físicas ao mundo digital. Além disso, os clientes 

também terão à sua disposição um leque de soluções em energia, incluindo 

eficiência energética.

 "A descentralização da geração elétrica é uma tendência global e o futuro do 

setor será cada vez mais focado na inteligência de dados para reduzir custos e 

mitigar riscos. Enxergamos potencial para identificar eficiências e gerar novas 

economias para os clientes na enorme quantidade de dados gerados", afirma 

David Taff, diretor de investimentos no Brasil da Siemens Financial Services.

 Em seu modelo de operações, a Brasol oferece aos clientes energia solar como 

um serviço e fica responsável pela aquisição e instalação das placas solares, 

assim como o gerenciamento do sistema. A proposta é de economia imediata e o 

cliente não precisa fazer nenhum desembolso na compra ou operação do sistema. 

O serviço é destinado a grandes consumidores de energia, como indústrias, redes 

varejistas e centros de distribuição que procuram fontes mais baratas, eficientes 

e sustentáveis da geração de energia. 

 A procura crescente por energia renovável próxima ou no local de consumo e 

a democratização do custo tornaram a energia solar distribuída protagonista da 

expansão da oferta de eletricidade no Brasil. Apesar do impacto da COVID-19, 

o setor de geração distribuída já atingiu 3 gigawatts (GW) neste ano, de acordo 

com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e a expectativa é 

que o setor cresça entre cinco e 10 vezes na próxima década. "Trata-se de uma 

oportunidade sem precedentes para as empresas assumirem o controle de sua 

própria energia através da autogeração confiável, econômica e sustentável", diz 

Ty Eldridge, sócio fundador e CEO da Brasol.

 Essa é a segunda aquisição no Brasil da Siemens Financial Services voltada 

para a oferta de energia como serviço em cerca de um ano. Em agosto do ano 

passado, a companhia anunciou investimento numa empresa que disponibiliza 

baterias de armazenamento de energia a partir de contratos de performance. 
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Introdução

 Fabricantes e usuários de equipamentos 

elétricos têm se empenhado em melhorar 

cada vez mais a qualidade de seus 

produtos e instalações. Especificações são 

mais exigentes quanto à segurança pessoal 

e material e são requeridos desempenhos 

cada vez melhores dos equipamentos. 

 Toda natureza de contribuições - 

empíricas, teóricas e experimentais - 

favorece o desenvolvimento de produtos 

que atendam a essas condições cada vez 

mais severas. Devido à complexidade dos 

diversos fenômenos físicos envolvidos 

na operação dos equipamentos e à alta 

incerteza sobre as variáveis que afetam 

estes fenômenos, uma avaliação somente 

teórica não é suficiente para se alcançarem 

projetos satisfatórios. Para abranger 

os parâmetros relevantes para esses 

fenômenos, são necessárias simulações 

experimentais que representem as 

solicitações e condições operacionais às 

quais os equipamentos são submetidos de 

modo mais fidedigno possível. As atividades 

experimentais integram todas as etapas do 

projeto: o desenvolvimento, em que há 

uma interação entre as avaliações teóricas 

e empíricas e a experimental, até convergir 

em um projeto final, e na validação, em 

que são executados ensaios baseados em 

normas técnicas nacionais e internacionais 

ou em procedimentos específicos. Em 

todas as etapas, é primordial a contribuição 

da infraestrutura laboratorial, com 

equipamentos e instalações adequados e 

equipe técnica capacitada. Assim, a atuação 

dos laboratórios é de vital importância para 

o progresso da indústria de equipamentos 

elétricos.

 Para atender às necessidades do setor 

elétrico quanto a estudos em diversas áreas 

de conhecimento, foi criado o Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), que, 

dentre outros campos de atuação, dispõe 

de amplas instalações laboratoriais para 

contribuir ativamente para o progresso da 

indústria nacional, como os laboratórios 

de química analítica, de corrosão, de 

metalografia e metalurgia, de iluminação 

de propriedades elétricas e magnéticas, de 

calibração, dentre outros. Para avaliação 

de fenômenos elétricos de grande escala, 

o Cepel conta com os laboratórios de 

alta tensão, destinados à realização de 

ensaios dielétricos, e os de alta corrente 

e alta potência para avaliar fenômenos de 

potência e correntes elevadas.

 Dentre as ocorrências às quais os 

equipamentos elétricos estão sujeitos, 

as que envolvem potência elevada são 

especialmente críticas quanto à segurança 

dos equipamentos e das instalações em 

que estão inseridos. Devido ao fato de 

tais ocorrências envolverem fenômenos 

que geram altos esforços mecânicos, 

elevação de temperatura e, em muitos 

casos, plasma de alta energia, a avaliação 

experimental é essencial para contemplar 

toda a complexidade destes eventos. 

Os laboratórios de Alta Corrente e Alta 

Potência do Cepel vêm simulando tais 

eventos, seja por meio de estudos e 

pesquisas que requerem experimentos, 

seja por meio da execução de ensaios 

prescritos por normas técnicas nacionais ou 

internacionais.

 O objetivo deste trabalho é: apresentar 

os laboratórios de Alta Corrente e Alta 

Potência do Cepel, suas características 

nominais e faixas de operação (item 2.1), 

descritivo de suas instalações (item 2.2), 

suas principais atividades (item 2.3) e o seu 

papel em relação ao progresso da indústria 

de equipamentos elétricos de alta tensão 

e o setor elétrico brasileiro, que acaba por 

refletir-se na sociedade como um todo 

(item 3). 

2 - Instalações laboratoriais de 
Alta Corrente e Alta Potência

 Os laboratórios de Alta Corrente e 

Alta Potência do Cepel foram colocados 

a serviço do setor elétrico no início dos 
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anos 1980. Desde então, são os únicos 

na América do Sul capazes de atender 

à demanda de  ensaios com potência 

elevada, tanto do mercado nacional, 

quanto de países vizinhos.

2.1 – CaraCterístiCas nominais

 O Laboratório de Alta Corrente, com 

capacidade nominal de 140 MVA durante 

5 segundos ou 21 MVA em regime 

permanente, possibilita obter correntes 

de até 230 kA em curto-circuito ou 50 kA 

em regime permanente, com tensões de 

110 V até 6000 V (monofásico) ou 3500 V 

(trifásico). O Laboratório de Alta Potência, 

com capacidade nominal de 1000 MVA 

durante 1 segundo, permite a execução 

de ensaios trifásicos com tensões de até 60 

kV e monofásicos com tensões de até 100 

kV. Por utilizar como fonte a rede elétrica, 

a operação do laboratório condiciona-se 

às normas operativas do sistema elétrico 

interligado nacional. Pelos valores atuais 

de potência de curto-circuito disponível, 

é permitido ao Cepel utilizar até 750 

MVA trifásicos durante 0,3 s. Com esta 

capacidade, tem sido possível ao Cepel, 

nestes cerca de 40 anos de atuação dos 

laboratórios, atender à maior parte das 

necessidades de ensaios de potência 

demandadas no país.

2.2 - infraestrutura

 Os laboratórios de Alta Corrente e de 

Alta Potência dispõem, cada um, de quatro 

ambientes principais:

- a subestação, que recebe a linha de 

transmissão da rede elétrica: fonte dos 

laboratórios;

- os ambientes em que os circuitos elétricos 

de ensaio são montados, compostos por 

vários tipos de equipamentos, tais como 

resistores, capacitores, indutores, sistemas 

de medição e equipamentos de manobra;

- as áreas de montagem, com diferentes 

recursos mecânicos que possibilitam 

representar as montagens dos equipa-

mentos conforme sua utilização nas 

instalações reais;

- as salas de controle, onde são realizados 

os comandos remotos nos equipamentos 

em todas as etapas dos ensaios e as 

medições dos parâmetros requeridos em 

normas e especificações.

 As instalações dos laboratórios 

possibilitam a execução de atividades 

experimentais dentro de suas faixas de 

operação, sendo compostas por diferentes 

tipos de equipamentos e dispositivos, 

dentre estes:

- No Laboratório de Alta Corrente: 6 

transformadores de potência de curto-

circuito 39 MVA – 5 s, 5 chaves de 

fechamento síncrono de 5 kV, 16 chaves 

seccionadoras de 138 kV, 72 reatores 

indutivos cobrindo faixa de 0,005 Ω - 200 

Ω, 3 caixas de resistores compostas por 324 

resistores de 1,8 Ω.

- No Laboratório de Alta Potência: 3 

transformadores de potência de curto-

circuito 349,6 MVA – 1 s, 3 chaves de 

fechamento síncrono de 40 kV, 3 chaves 

seccionadoras de 72,5 kV, 78 reatores 

indutivos cobrindo faixa de 0,001 Ω - 250 

Ω, em 60 Hz, 108 caixas de resistores 

compostas por 2592 resistores de 32 Ω, 50 

reatores capacitivos cobrindo faixa de 15 

nF-2μF.

 A Figura 1 apresenta os circuitos 

elétricos dos laboratórios, em que os 

equipamentos, citados anteriormente, são 

inseridos conforme o tipo de ensaio a ser 

executado.

 Estes laboratórios contam com sistemas 

de medição das grandezas elétricas: tensão 

e corrente e de condições ambientais: 

temperatura e umidade, necessários para 

a medição de vários parâmetros relevantes 

para as diferentes atividades experimentais 

realizadas. Com o objetivo de se garantir 

a segurança da equipe técnica e de 

evitar interferências eletromagnéticas 

nas medições, são utilizados sistemas 

de fibras óticas convertendo os sinais 

elétricos medidos na área de ensaios em 

sinais óticos e transferindo-os até a sala 

de controle. Na sala de controle, os sinais 

óticos são convertidos em sinais elétricos 

digitais, para processamento nos sistemas 

Figura 1 – Circuitos elétricos dos laboratórios de: (a) Alta Corrente e (b) Alta Potência.

(A)

(B)
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Figura 2 - Diagrama esquemático dos sistemas de medições.

Figura 3 – Exemplos de ensaios realizados nos 
laboratórios de Alta Corrente e Alta Potência: 
(a) arco interno em painel, (b) curto-circuito em 
cabo tipo OPGW e (c) manobra em chave de 
aterramento.

(A)

(B)

(C)

de aquisição de dados.

 Como dispositivos de conversão 

nos sistemas de medição para correntes 

elétricas, são utilizados transformadores 

de corrente e derivadores resistivos. Para 

medir tensões, são utilizados divisores 

de tensão, e para medir temperatura e 

umidade, termohigrômetros.

 A Figura 2 apresenta o diagrama 

esquemático simplificado dos sistemas de 

medição.

2.3 – PrinCiPais atividades realizadas

 Desde o início de operação, foram 

realizados mais de 3 mil ensaios nos 

laboratórios de Alta Corrente e Alta 

Potência do Cepel, envolvendo diferentes 

tipos de equipamentos com ampla faixa 

de características nominais. Dentre os 

principais ensaios prescritos em normas 

técnicas, destacam-se:

• Corrente suportável de curto-circuito 

e elevação de temperatura em vários 

tipos de equipamentos, tais como chaves 

seccionadoras, transformadores de 

correntes, transformadores de potência, 

reguladores de tensão, reatores, para-raios, 

disjuntores, painéis de baixa e alta tensão, 

barramentos blindados e cabos;

• Ensaios de interrupção em dispositivos 

fusíveis de distribuição, disjuntores de 

baixa tensão;

• Arco elétrico em painéis de baixa e alta 

tensão e em cadeias de isoladores;

• Descarga atmosférica e curto-circuito 

em cabos condutores e OPGW - Optical 

Ground Wire (único laboratório no Brasil 

avaliado pela Anatel para esses ensaios); 

• Ensaios de estabelecimento e interrupção 

de corrente em disjuntores, religadores de 

tensão e chaves de aterramento.

 A Figura 3 mostra três exemplos de 

ensaios realizados nos laboratórios.

 Além destes ensaios de norma, foram 

realizados muitos estudos experimentais 

requeridos em projetos P&D, ao longo da 

história dos laboratórios. Como exemplos, 

podemos citar:

- Limitação de corrente de curto-circuito 

em dispositivos limitadores com tecnologia 

baseada em supercondutor. Curtos-circuitos 

em sistemas de baixa impedância dão 

origem a valores muito altos de correntes. 

Para a interrupção dessas correntes, são 

necessários disjuntores de alta capacidade de 

interrupção, em manobras com certo grau de 

risco. Os limitadores de corrente  baseados 

em supercondutores não interrompem essas 

correntes, mas reduzem drasticamente esses 

valores, facilitando muito a interrupção por 

um disjuntor de capacidade bem menor. 

Além disso, esses limitadores, por serem 

compostos por elementos supercondutores, 

são extremamente rápidos e não interferem 

no sistema durante o regime normal de 

operação;



O Setor Elétrico / Setembro de 2020O Setor Elétrico / Setembro de 2020Aula Prática48

- Desenvolvimento e validação de modelo 

de arco elétrico para estudos de religamento 

monofásico, em parceria com Furnas e 

UFRJ, em que, para se atingir um modelo 

confiável, foram implementadas e adaptadas 

instalações laboratoriais específicas, de 

modo a gerar resultados experimentais 

que possibilitassem elaborar um modelo 

teoricamente robusto para o arco elétrico. 

A motivação deste estudo foi o fato de 

o religamento monofásico ser um meio 

eficaz para a extinção de curtos-circuitos 

monofásicos, oferecendo baixo risco à 

estabilidade e à confiabilidade do sistema. 

 A Figura 4 ilustra os ensaios dos 

projetos descritos anteriormente.

3 – Contribuição das 
atividades desenvolvidas 
nos laboratórios de Alta 
Corrente e Alta Potência 
para o progresso da indústria 
nacional

 A interação entre os fabricantes 

de equipamentos e os laboratórios 

contribui para a evolução da qualidade 

dos produtos desenvolvidos, seja na fase 

inicial do desenvolvimento, partindo de 

uma tecnologia ainda incipiente, seja em 

uma fase posterior, em que projetos de 

equipamentos já são satisfatórios, mas 

que precisam ser otimizados, devido à 

contínua necessidade de redução de 

custos sem implicar perda de qualidade. 

Figura 4 – Ensaios realizados nos laboratórios de Alta Corrente e Alta Potência nos seguintes projetos 
P&D: (a) Limitação de corrente de curto-circuito em dispositivos limitadores com tecnologia baseada 
em supercondutor, (b) Desenvolvimento e validação de modelo de arco elétrico secundário para 
estudos de religamento monofásico.

Figura 5 – Taxa de falhas em função dos critérios de reprovação definidos em normas para ensaios 
de arco elétrico devido à falha interna em painéis: falha 1 – arremesso de portas e tampas; falha 2 – 
queima de indicadores horizontais ou verticais; falha 3 – abertura de portas e lados acessíveis; falha 4 
– desconexão do cabo de terra.

Ao longo da história dos laboratórios de 

Alta Corrente e Alta Potência, tem havido 

resultados concretos dessa interação. Nos 

anos 1980, e no início dos anos 1990, era 

preponderante a concepção de novas 

tecnologias e novos projetos nem sempre 

bem fundamentados tecnicamente, com 

consequente alto índice de reprovação 

destes novos equipamentos. Nas décadas 

posteriores, cresceu muito o número de 

ensaios com o objetivo de conciliar redução 

de custo sem perda de qualidade.

 Este item apresenta, em 3.1, 3.2 e 3.3, 

baseando-se em uma amostra expressiva de 

ensaios realizados no Cepel, as principais 

falhas em três ensaios frequentemente 

realizados nos laboratórios: arco elétrico 

devido à falha interna em painéis, 

interrupção em dispositivo fusível tipo 

expulsão e curto-circuito em transformador 

de potência. Já em 3.4, apresenta-se o 

impacto da realização destes ensaios na 

taxa de aprovação dos equipamentos.

3.1 - PrinCiPais falhas em ensaios de 
arCo elétriCo devido à falha interna 
em Painéis

 Dos critérios de aprovação do ensaio 

de arco interno em painéis [1], as falhas têm 

se concentrado na queima dos sensores 

indicadores, feitos de tecido, que servem 

para simular a pele de uma pessoa próxima 

ao equipamento durante essa ocorrência. 

Estes sensores podem ser vistos na Figura 

3.a em forma de um conjunto de blocos 

com seção retangular em meio às chamas 

provocadas no ensaio. A Figura 5 apresenta 

a taxa de falhas em função dos critérios de 

reprovação definidos em normas de ensaios.

3.2 - PrinCiPais falhas em ensaios de 
interruPção em disPositivo fusível 
tiPo exPulsão

 O ensaio de interrupção em dispositivos 

fusíveis de distribuição consiste em 

cinco grupos de ensaio [2]. Os grupos 

1, 2 e 3 são realizados com 20% a 100% 

da máxima capacidade de interrupção, 

simulando falta entre transformadores ou 

circuitos protegidos e os dispositivos. O 

grupo 4 é realizado com valor de corrente 

correspondente à que ocorre no dispositivo 

instalado no primário do transformador no 

caso de uma falha no secundário. O grupo 

5 é realizado com corrente de sobrecarga 

para determinar a eficácia de expulsão do 

elo fusível e a ação de queda do porta-

fusível na falta de forças de pressão de gás 

resultante do arco. 
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 A Figura 6 apresenta a taxa de falhas 

em função dos critérios de reprovação 

definidos em normas de ensaios.

3.3 - PrinCiPais falhas em ensaios de 
Curto-CirCuito em transformador de 
PotênCia

 O defeito de maior incidência em ensaios 

de curto-circuito em transformadores de 

potência [3] é a variação de reatância acima 

dos limites tolerados em norma (núcleo 

circular concêntrico < 2 % e para núcleo 

não circular concêntrico < 7,5 %).  

 A Figura 7 apresenta as principais falhas 

apresentadas em ensaios de curto-circuito 

em transformador de potência.

3.4 – índiCe de aProvação dos 
PrinCiPais equiPamentos ensaiados

 Com o objetivo de avaliar 

quantitativamente a importância da 

interação de fabricantes com laboratórios 

no desempenho de seus equipamentos, 

foi feito o levantamento da relação entre 

a taxa de aprovação em ensaios com o 

número de vezes em que os fabricantes 

utilizaram-se dos laboratórios de Alta 

Potência do Cepel para a avaliação dos 

seus produtos em termos de projeto, 

materiais e fabricação, tendo como base 

normas de ensaios específicas [4]. A 

Figura 8 apresenta a curva média desta 

relação.

Figura 6 – Taxa de falhas em função dos critérios de reprovação definidos em normas de ensaios de 
interrupção em dispositivo fusível tipo expulsão: falha 1 – arremesso do porta-fusível; falha 2 – não 
interrupção; falha 3 – não sinalização; falha 4 – falha na fixação da base; falha 5 – tempo de arco acima 
do limite.

Figura 8 – Taxa de aprovação nos ensaios em 
função do número de vezes em que os clientes 
ensaiam seus equipamentos.

Figura 7 – Principais falhas apresentadas em ensaios de curto-circuito em transformador de potência: 
falha 1 – explosão; falha 2 – quebra de calços; falha 3 – variação de indutância acima do permitido por 
norma; falha 4 – quebra de isoladores do barramento de baixa tensão.

4 – Considerações finais
 Desde o início dos anos 1980, o 

setor elétrico brasileiro conta com os 

laboratórios de Alta Corrente e Alta 

Potência do Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (Cepel) para suprir a 

necessidade da realização de avaliações 

experimentais e estudos que envolvam 

correntes e potências elevadas. 

 O laboratório de Alta Corrente, com 

capacidade de atingir níveis de corrente 

de 230 kA em curto-circuito ou 50 kA em 

regime permanente, e o laboratório de 

Alta Potência, com potência instalada 

de 1000 MVA durante 1 s, têm atendido 

à maior parte das demandas do setor 

elétrico nacional nestes cerca de 40 anos 

em operação. Para isso, estes laboratórios 

dispõem de ampla infraestrutura em 

termos de instalações, diversos tipos de 

equipamentos, dispositivos e sistemas 

de medição e equipe técnica capacitada.

 Desde o início de sua operação, 

foram realizados mais de três mil ensaios 

nos laboratórios de Alta Corrente e 

Alta Potência do Cepel, envolvendo 

diferentes tipos de equipamentos, como 

ensaios de corrente suportável de curto-

circuito, elevação de temperatura, arco 

elétrico de potência e estabelecimento 

e interrupção. 

 Em relação a alguns equipamentos 

mais frequentemente ensaiados, 

cubículos, dispositivos fusíveis de tipo 
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expulsão e transformadores de potência, 

observou-se que os casos de reprovação 

dos equipamentos são, em maior parte, 

decorrentes de pontos específicos, que 

merecem maior atenção dos fabricantes, 

que têm se beneficiado dos resultados 

dos ensaios para corrigi-los.

 Apesar da dificuldade de se 

avaliar quantitativamente a influência 

da realização sucessiva de ensaios 

na evolução do desempenho dos 

equipamentos, as informações 

apresentadas neste trabalho, baseadas 

no histórico de ensaios realizados, 

mostram uma tendência de que quanto 

maior o número de ensaios realizados 

pelos fabricantes,  maior a taxa de 

aprovação. Isto traz benefícios tanto 

para os fabricantes quanto para os 

usuários e, consequentemente, para 

a confiabilidade do sistema elétrico 

nacional e também para a sociedade 

como um todo.
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Proteção contra descargas 
atmosféricas em estruturas com 
telhas de concreto protendido 

 As telhas de concreto protendido são telhas utilizadas para cobrir grandes vãos. Estas 

telhas, algumas vezes chamadas de telhas “W”, possuem cabos de aço em toda a sua 

extensão tracionados para manter a sua robustez mecânica. 

 A ABNT NBR 5419: 2015 cita o concreto protendido em dois pontos na sua parte 3. Uma 

vez no item 5.3.5, quando trata de componentes naturais para o subsistema de descida, 

em uma nota que diz: “No caso de concreto protendido, recomenda-se que sejam feitos 

estudos específicos em relação aos riscos de danos mecânicos e corrosão decorrentes 

da descarga atmosférica. Consultas ao fabricante, com respostas documentadas, são 

indispensáveis para validação dessa utilização”.

 Em um outro ponto da ABNT NBR 5419-3: 2015, no item 5.4.4, referente a eletrodos de 

aterramento a norma diz: “No caso de concreto protendido, os cabos de aço não podem 

ser usados como condutores das correntes da descarga atmosférica”.

 Em relação ao subsistema de captores, a versão 2015 da NBR 5419 não fornece 

nenhuma informação adicional. 

 Existem suspeitas de que coberturas que utilizaram este tipo de telha e que foram 

atingidas por descargas atmosféricas foram rompidas, não no momento da descarga 

atmosférica, mas muitos anos após, devido à corrosão dos cabos de aço que ficaram 

expostos à umidade, por anos, devido à retirada de pedaços de concreto causada pela 

descarga atmosférica.

 Esta exposição do aço pode ocorrer se a descarga atmosférica atingir diretamente a 

telha e a corrente da descarga ao passar pelo concreto para atingir o cabo de aço, faz que 

a camada de concreto se rompa expondo o aço (principalmente por causa do alto valor da 

corrente, altíssima temperatura e expansão violenta da umidade existente na camada do 

concreto).

 Mesmo que exista uma malha captora do SPDA sobre a cobertura, se a descarga 

atmosférica atingir o subsistema de captores, a sua corrente ao percorrer os condutores, 

devido a sua altíssima taxa de variação, faz com que surjam altas tensões nos condutores 

(L.di/dt) acarretando em descargas disruptivas entre os condutores do SPDA e o aço da 

telha. Esta descarga disruptiva também poderá romper a camada de concreto expondo o 

aço da telha.

 Este aço exposto, com a chuva e umidade, vai corroendo e perdendo a sua capacidade 

mecânica, fragilizando a telha que pode romper. Este rompimento pode ocorrer muitos 
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anos após a ocorrência da descarga atmosférica.

Então, como proteger estas coberturas, que geralmente são de 

grande extensão, contra as descargas atmosféricas?

Uma opção seria utilizar um SPDA isolado com a instalação de 

postes ao redor da edificação e dimensionados conforme o 

Método Eletro Geométrico (EGM). Dependendo das dimensões da 

estrutura, apenas estes postes podem não ser suficientes e a esfera 

rolante poderá tocar a estrutura. Neste caso, uma malha suspensa, 

fixada nestes postes, deve ser instalada sobre a estrutura de forma 

que a esfera rolante ao tocar nesta malha, não toque na estrutura. 

Nos dois casos, as distâncias de segurança devem ser obedecidas 

de forma que eventuais descargas disruptivas não ocorram entre os 

condutores do SPDA e as telhas.

 Outra opção seria instalar um anel captor em toda a periferia da 

estrutura e neste instalar terminais aéreos (mini captores) de forma 

a obedecer o EGM. No caso de isto não ser suficiente, a malha 

suspensa fixada nas pontas dos terminais aéreos pode ser uma 

opção, mas sempre verificando as distâncias de segurança.

 Para estruturas de grandes dimensões, pode ser necessária a 

instalação de isoladores para a fixação dos condutores da malha. 

Estes isoladores devem ter uma suportabilidade a impulsos 

atmosféricos (NBI) com valores superiores às sobretensões que 

possam surgir nos condutores do SPDA. Note que aqueles suportes 

geralmente utilizados na instalação de condutores do SPDA não 

isolam eletricamente a estes surtos (suportes metálicos com uma 

rodinha plástica por onde passam os condutores). 

 O cálculo das sobretensões que podem aparecer em diversos 

pontos do SPDA não é simples e depende de diversos parâmetros: 

Figura 1 - Pedaço de telha de concreto protendido ensaiado em laboratório.

Figura 2 - Dano obtido em ensaio de laboratório com correntes de 5 kA na 
telha de concreto protendido.

valor de pico da corrente da descarga atmosférica, forma de 

onda, aterramento (resistividade do solo e configuração), formato 

da malha (divisão da corrente), ponto de impacto da descarga 

atmosférica, reflexões da corrente (dimensões da estrutura), 

entre outros. Um exemplo de cálculo utilizando uma simulação 

computacional, para estruturas simples, é demonstrado no item 

5.2 da tese de doutoramento “Uso de componentes naturais de 

edificações como parte integrante do sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas -  Uma visão relativa aos danos físicos”, 

apresentada em 2005 na Escola Politécnica da USP. Cópia desta 

tese pode ser obtida no seguinte link: https://teses.usp.br/teses/

disponiveis/3/3143/tde-15022006-172839/pt-br.php

 Nesta tese também podem ser verificados alguns ensaios em 

laboratório realizados no Instituto de Energia e Ambiente da USP 

neste tipo de telha. A Figura 2 mostra o dano após o ensaio com 

impulso de corrente de 5 kA (valor relativamente baixo) em uma 

amostra de telha de concreto protendido.

 Um dano como este já expõe o aço da telha de concreto 

protendido que, ao longo de anos, caso não seja feita um reparo na 

telha, pode ser oxidado, perdendo suas características mecânicas 

e podendo romper a telha. Geralmente estas telhas estão 

apoiadas apenas nas suas extremidades e não possuem estruturas 

de apoio no vão. O rompimento em um ponto mais central de 

uma telha deste tipo, vai fazer grandes pedaços da telha cairem 

diretamente no interior da edificação podendo ocasionar estragos 

incomensuráveis.

*Hélio Eiji Sueta é doutor em engenharia elétrica e, atualmente, chefe 
adjunto da Div. Cient. de Planejamento, Análise e Desenvolvimento 
Energético do Instituto de Energia e Ambiente da USP.
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Mitigação dos distúrbios no sistema 
elétrico causados por correntes 
geomagnéticas induzidas em 
transformadores de potência 
Parte 2

54 Espaço SBQEE

Resumo
 Os distúrbios geomagnéticos, que resultam distorções no campo magnético terrestre, 

podem causar problemas severos nas redes elétricas como: confiabilidade, blackout 

e danos a equipamentos críticos ou vulneráveis. Este artigo, cuja primeira parte foi 

publicada na edição anterior, apresenta os efeitos causados pelas correntes induzidas 

geomagneticamente em transformadores de potência que estão conectados às redes 

elétricas de alta tensão, bem como as necessidades de se projetar um equipamento 

confiável para tais situações, para que não ocorram alterações significativas afetando assim, 

a qualidade de energia na transmissão. Simulações computacionais utilizando o método 

de elementos finitos foram aplicadas em duas condições, sendo uma delas com efeitos 

de correntes geomagnéticas induzidas e a outra em condição normal de operação. Os 

efeitos dessas correntes e qualidade de energia são correlacionados neste artigo. Confira a 

segunda e última parte do artigo a seguir. 

Corrente geomagnética induzida 

 As correntes geomagnéticas induzidas são resultados de interações entre as ejeções 

solares e o campo magnético terrestre. O fluxo magnético gerado pelas tempestades 

solares geram um campo magnético quasi-estático. Quando esse fluxo encontrar uma 

espira, irá gerar uma tensão induzida, de acordo com a Lei de Faraday.

 A Figura 3 apresenta um modelo esquemático na qual um sistema elétrico de potência 

é afetado transversalmente por um fluxo magnético proveniente de tempestades solares. 

A espira é formada pelo seguinte circuito: transformador elevador com seu enrolamento 

Figura 3 – Diagrama de uma rede elétrica típica quando sofre influência de 
campos provenientes de tempestade solar - [8] adaptada.
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Figura 4 – Exemplo de tendência da corrente GIC durante um episódio de 
GMD. 

Figura 5 – Indução magnética no núcleo do transformador.

conectado em estrela aterrado, linha de transmissão, transformador 

abaixador aterrado e o planeta terra. Portanto, fica evidente 

que linhas de transmissão mais longas criam um loop maior e 

concatenam mais fluxo, levando a uma tensão induzida mais alta. 

Esta tensão, de acordo com o tipo e a intensidade do fenômeno, 

pode gerar de 1 a 100 V/km [6].

 Conforme a Figura 3, aparecerá uma fonte de tensão induzida 

que irá gerar uma fonte de corrente contínua ou quase-estática. Esta 

corrente irá circular por este loop, passando pelos transformadores 

com grupo de ligação em estrela com neutro aterrado. A corrente 

contínua gerada pelo fenômeno é chamada de Corrente Induzida 

Geomagneticamente (GIC) e causa influências indesejadas como 

saturação em núcleos de transformadores de potência e distorção 

da corrente, prejudicando a qualidade de energia ou podendo 

ocasionar falhas em equipamentos do sistema de transmissão de 

energia. 

 Outros efeitos adversos que podem ocorrer nos transformadores 

são as correntes de magnetização assimétricas, que aumentam as 

perdas e criação de pontos de quentes no núcleo, nos enrolamentos 

e nas partes da estrutura metálica. Além disso, o aumento da 

demanda de energia reativa e a falta de operação de relés de 

proteção ameaçam a rede de energia e a qualidade da mesma. 

Danos em grandes transformadores de potência e blackouts em 

redes ocorreram devido ao GIC e foram publicados em artigos 

anteriores nos quais são referenciados neste artigo.

 O GIC, embora quasi-estático, em alguns casos possui naturezas 

transitórias que podem ser importantes, tanto do ponto de vista 

dos próprios transformadores, quanto da proteção da rede de 

energia. Esses transitórios são geralmente de baixa frequência em 

sistemas de energia que podem levar alguns segundos até horas. 

Na Figura 4, a tendência da corrente GIC durante uma tempestade 

solar é apresentada, em relação ao tempo (em minutos).

 Tal fenômeno possui uma duração média de 60 minutos, 

podendo chegar a uma corrente de 100A por fase, o que resultaria 

uma saturação muito significativa do núcleo do transformador, 

distorcendo a forma de onda da corrente e atuando as proteções.

Corrente de magnetização do transformador

 Como apresentado na literatura, a corrente contínua no neutro 

do transformador leva a um deslocamento no fluxo magnético 

saturando o núcleo. Um diagrama apresentado na Figura 5 mostra 

o fenômeno que ocorre na indução do transformador.

 A Figura 5 apresenta dois tipos de indução senoidal encontrados 

no núcleo, sendo a curva azul em operação nominal e a curva 

laranja com a influência da componente DC do GIC de 30A por 

fase. Com o aumento significativo no fluxo magnético, o núcleo do 

transformador irá trabalhar próximo ou acima do joelho da curva. 

 A Figura 6 apresenta uma informação mais detalhada do que 

ocorre na corrente de magnetização quando houver uma sobre-

indução, ou seja, é possível observar que a corrente de magnetização 

Figura 6 – Efeito da corrente de magnetização quando submetido a um 
episódio de GIC - [3] adaptada.
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distorce devido a operação ter passado pelo joelho da curva.

 Essa distorção gerada pelo fenômeno descrito pode 

causar aumento das perdas e geração de gases no óleo do 

transformador devido às temperaturas elevadas, resultando na 

diminuição da vida útil do equipamento. 

Formulação numérica

 O processo de simulação numérica por elementos finitos 

acoplado a circuitos elétricos por método computacional 

envolve algumas etapas como: modelagem da estrutura 

de interesse; pré-processamento, onde serão definidas as 

propriedades dos materiais, fontes externas e condições de 

contorno; geração de malha de cálculo; simulação numérica 

e pós processamento onde serão analisados os resultados 

e conclusões. Neste projeto foi utilizado um software de 

elementos finitos de simulações de campos eletromagnéticos 

tridimensional acoplado ao circuito elétrico imposto.

 Para o cálculo da indução no núcleo foi utilizada a chapa de 

aço silício de grão orientado M5 e de baixas perdas com 0.30mm 

de espessura, tipicamente utilizada em transformadores deste 

porte.

 A simulação computacional foi realizada no modo transitório 

considerando o material do núcleo não linear conforme 

apresentado na Figura 7 a fim de encontrar a densidade de 

fluxo para duas situações distintas, operação padrão e com 

corrente contínua pelo neutro.

formam a parte ativa. O circuito magnético é regido pela curva 

B x H, intrínseca ao material utilizado para construção. Os 

transformadores utilizam placas de grão orientado para diminuir 

perdas magnéticas e melhorar a eficiência do equipamento 

tanto para perdas em vazio quando para corrente de excitação.

 A Figura 8 ilustra os resultados obtidos pelas simulações 

numéricas em um transformador monofásico com uma coluna 

principal e duas colunas de retorno de potência monofásica 

de 100 MVA com a baixa tensão conectada em delta e a alta 

tensão conectada à rede elétrica em estrela aterrada.

 A Figura 8A apresenta o mapa de cores onde representa a 

densidade de fluxo magnético de um núcleo operando conforme 

Figura 7 – Curva B x H típica de Grão Orientado.

Figura 8 – A) Indução magnética no núcleo do transformador condição 
normal; B) Indução magnética no núcleo do transformador condição GIC.

 A curva B x H do material possui uma natureza extremamente 

não linear, o que dificulta a simulação computacional e tempo 

de processamento.

Transformador submetido ao GIC

 Os transformadores possuem um circuito magnético que 

é formado pelo núcleo e os enrolamentos, que combinados 

especificado, em condições normais. A Figura 8B apresenta o 

mesmo equipamento, porém com 30A de corrente contínua 

injetada no neutro do enrolamento conectado à terra.

 Como o transformador é um elemento passivo para o sistema 

elétrico, caso algum fenômeno ocorra, como sobretensão, 

afundamento de frequência e até mesmo o GIC, pode levar o 

equipamento à saturação, caso este não tenha sido projetado para 

atender tais requisitos.

 O equipamento pode entrar em saturação de meio ciclo e 

produzir harmônicos para a forma de onda de corrente alternada 

gerando transmissão de energia ineficiente e possível falha de 

operação das proteções envolvidas.

Qualidade de energia & GIC

 A qualidade de energia distribuída por uma rede afetada pelo 

efeito do GIC pode ser comprometida. Os medidores de qualidade 

de energia poderá sofrer alterações com interrupções, como a DEC 

(Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) 

que indica o número de horas em média que um consumidor fica 

sem energia elétrica durante um período. 
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 Um transformador de potência, como já foi abordado neste artigo é um equipamento 

de difícil substituição, logo, deverá ser projetado para tal situação, além disso, a FEC 

(Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) indica a quantidade 

de vezes que ocorreu interrupção na unidade consumidora e, caso o sistema elétrico de 

alta tensão seja submetido ao GIC, poderá ocorrer desligamento não programado devido 

à atuação de relés de proteção dos transformadores, prejudicando o FEC.

Observações finais

 Elevados níveis de correntes geomagnéticas induzidas podem causar saturação 

parcial do núcleo. Isso resulta em um pulso de pico de corrente de magnetização de curta 

duração. Devido à natureza de curta duração do efeito estudado, sobreaquecimento nas 

partes metálicas estruturais internas do transformador não prejudiciais ao equipamento 

não foram relatadas na maioria das vezes [6]. Durante a tempestade solar que ocorreu 

no ano de 1989, alguns transformadores apresentaram superaquecimento em partes 

metálicas, os quais foram relatados na literatura.

 Altas temperaturas em transformadores geram gases no óleo devido à decomposição 

do material isolante sólido e do óleo. Esta geração de gás poderá alarmar ou retirar o 

transformador de operação do sistema elétrico, indisponibilizando o equipamento e 

prejudicando os fatores de qualidade de energia.

 Foi observada a importância de uma especificação técnica de alta qualidade que 

informe pontos importantes no momento da aquisição do equipamento, para evitar 

qualquer tipo de falhas futuras por fenômenos como o GIC.

 Os fabricantes de transformadores devem apresentar durante o processo de revisão de 

projeto os cálculos obtidos e validados por normas técnicas atuais [9].
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A proteção de iluminação de balizamento de aeroportos 
contra as descargas atmosféricas*

 Imagine um piloto de aeronave em um 

pouso noturno, sem comunicação efetiva 

com a torre de comando e as luzes de 

balizamento do aeroporto todas apagadas 

devido a uma descarga atmosférica. Parece 

filme de horror, mas pode acontecer.

 As pistas de aterrisagem e decolagem 

de aeroportos são áreas abertas e bastante 

suscetíveis às descargas atmosféricas. 

A iluminação das pistas, bem feita e 

em funcionamento, é essencial para 

a movimentação das aeronaves nos 

aeroportos. Além disso, estas pistas são 

bastante extensas, com comprimentos da 

ordem de 3.000 metros. Para que estas não 

percam a sua funcionalidade, a iluminação 

de balizamento (ver Figura 1) é feita de 

forma especial. 

 A alimentação das lâmpadas desta 

iluminação é feita por Reguladores de 

Corrente Constante (RCC), geralmente 

dois para o caso de falha de um. A 

alimentação do RCC é feita em 220 VCA, 

que vem de um quadro de distribuição de 

energia que também deve ser alimentado 

por um gerador de emergência e uma chave 

de transferência. 

 Esses Reguladores de Corrente 

Constante alimentam cabos isolados de 

média tensão que dão a volta completa 

em cada pista. No caso de uma pista de 

3.000 metros, cada circuito terá mais que 
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6.000 metros. Estes reguladores injetam 

uma corrente constante de 6,6 A nos cabos 

de média tensão de isolação de 5 kV e 

possuem potências variadas, da ordem de 

15 kW, com fator de potência maior que 

0,95 e rendimento da ordem de 93%. 

 Próximo a cada ponto de iluminação de 

balizamento existe uma caixa de passagem 

onde são instalados dispositivos especiais 

(transformadores de isolamento, ver 

Figura 3) de relação 6,6A/6,6A, potência 

de 30/45 W (dependendo da lâmpada 

a ser utilizada), isolação de 5 kV, 60 

Hz, conforme a ABNT NBR 9718: 2013 

– Transformadores de isolamento para 

auxílios luminosos em aeroportos. Estes 

dispositivos alimentam as lâmpadas de 

balizamento da pista (Figura 1).

 O ideal é ter dois circuitos envolvendo a 

pista inteira intercalando as lâmpadas para o 

caso de perda de um dos circuitos. 

 Toda pista de pouso e decolagem de aeronaves 

deve dispor de uma malha de aterramento 

(COUNTERPOISE), tipo anel, circundando o 

perímetro da pista com cabo de cobre nu e hastes 

verticais enterradas (ver Figura 2).

Figura 1 - Lâmpada de balizamento.

Figura 2 - Detalhes da instalação (malha e hastes de aterramento).
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 Em geral, os reguladores de corrente constante 

(RCC), os geradores de emergência, o sistema de 

transferência (gerador/regulador) estão ligados a 

um Quadro de Distribuição de Energia, que estão 

instalados em uma estrutura. Esta estrutura deve ter 

um PDA instalado conforme a ABNT NBR 5419. 

Próximo ao quadro de distribuição de energia, na 

interface das Zonas OB e 1, deve ser instalado 

Figura 3 - Transformador de isolamento para 
alimentação das lâmpadas.

Figura 5 - Para-raios de distribuição – Saída do 
RCC.

Figura 6 - DPS específico para iluminação de 
balizamento.

Figura 4 - Instalação do transformador de isolamento (L-830) e do DPS específico (44A6102).

 Deve ser feita uma equipotencialização 

que interliga os elementos estruturais 

metálicos dos equipamentos de navegação 

aérea (luminárias) e o ponto terra dos 

Dispositivos de Proteção contra Surtos 

(DPS) específicos da pista com a malha de 

aterramento.

 O primário dos transformadores de 

isolamento (L-830 na Figura 4) são instalados 

em série com os cabos de alta tensão sendo 

o secundário ligado diretamente à lâmpada 

que está instalada a uns 5 metros.

um Barramento de Equipotencialização Principal 

(BEP) que deve estar interligado ao subsistema 

de aterramento do SPDA, ao cabo de aterramento 

do circuito de iluminação do balizamento, ao 

aterramento da instalação elétrica e às carcaças 

dos geradores e reguladores.

 No quadro de distribuição de energia devem 

ser instalados Dispositivos de Proteção contra 

Surtos (DPS), tipo 1, especificados conforme 

os equipamentos instalados e de acordo com a 

análise de risco realizada para a estrutura.

 Na saída dos RCC devem ser instalados 

para-raios de distribuição de energia de 

média tensão com desligadores automáticos 

conforme a Figura 5.

 Os cabos de média tensão dos circuitos 

que alimentam os transformadores de 

isolamento, apesar de enterrados, estão 

sujeitos às induções das descargas 

atmosféricas que caem no aeroporto. A 

cada 600 metros de circuito, recomenda-se 

 Manter a iluminação de balizamento nas 

pistas dos aeroportos é essencial para o bom 

funcionamento dos mesmos, principalmente 

nos dias escuros ou noites de tempestades 

cujas decolagens e aterrisagens já são mais 

críticas.
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a instalação de DPS específico (Modelo 

44A6102 da Figura 4 e 6) em série no cabo. 

Este DPS é aterrado no cabo de aterramento 

do circuito. Estes DPS possuem corrente 

nominal de descarga de 25 kA (8/20µs) e 

podem ser usados para correntes de 6,6 A em 

circuitos de até 30 kW.

 Um outro problema importante sobre este 

sistema é a questão do isolamento elétrico, 

uma vez que muitas vezes o sistema pode ficar 

submerso devido à fortes chuvas. Existem RCCs 

importados que possuem um monitoramento 

da corrente de fuga. Testes para verificar este 

isolamento devem ser feitos periodicamente para 

verificar esta isolação tanto dos DPS como nos 

transformadores de isolamento.
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Intertravamentos
 Prezado leitor, gostaria de abordar um 

tema bastante interessante, muito conhecido 

de todos, além de ser de grande importância e 

funcionalidade. Pela própria etimologia da palavra, 

trata-se do conjunto de passos ou laços que 

devem existir para garantir a segurança de um 

equipamento, pessoa ou processo.

 Observando-se a definição acima, os campos 

de aplicação são vastos e numerosos, razão pela 

qual o assunto ganha importância. São divididos 

em três grandes grupos: elétricos, mecânicos e 

intertravamentos por procedimentos operacionais.

 Do ponto de vista da facilidade de 

implementação e seus custos, os intertravamentos 

mais comuns são os implementados por circuitos 

elétricos, sejam eles eletromecânicos, elétricos 

funcionais, eletrônicos ou os de segurança (estes 

geralmente comandados por PLCs de segurança 

e aplicados a máquinas e equipamentos 

cujo funcionamento pode representar risco à 

vida humana, como prensas e similares). Os 

intertravamentos elétricos também são usados 

para definir princípios de funcionamento, lógicas 
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funcionais, funcionamento em contingências e 

outras aplicações, sendo que os intertravamentos 

consistirão de circuitos com combinações de 

contatos em série e em paralelo que impedem ou 

liberam o funcionamento de bobinas de abertura, 

fechamento, mínima tensão, relés auxiliares, entre 

outros, cuja resultante desta lógica permite ou 

impede o fechamento de um disjuntor ou contator, 

obriga a abertura de um disjuntor ou contator, e 

assim sucessivamente.

 Mais confiáveis e geralmente decisivos, os 

intertravamentos mecânicos são aplicados para 

impedir que partes e peças realizem movimentos 

mecânicos, sejam a abertura e fechamento de 

chaves seccionadoras, inserção ou extração de 

disjuntores ou contatores, acionamento rotativo 

de comutadores de posição, entre tantos outros. 

Inclusive, na NR 10 - Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade, do MTE, em sua cláusula 

10.5.1.b, considera-se desenergizada a instalação 

elétrica e liberada para o trabalho as instalações 

que, mediante procedimentos apropriados, 

obedeça à seguinte sequência: seccionamento,  

impedimento de reenergização, constatação de 

ausência de tensão, instalação de aterramento 

temporário,  proteção de elementos energizados 

dentro da zona controlada e instalação de 

sinalização de impedimento de reenergização. 

Para o impedimento à reenergização, muitos 

intertravamentos mecânicos são aplicados com 

boa eficácia.

 Entretanto, gostaria de propor, como sempre 

faço, a discussão sobre o uso de procedimento 

como intertravamento. Entende-se aqui como 

sendo um conjunto de instruções operacionais 

que visam impedir que manobras erradas sejam 

realizadas, colocando em risco a integridade 

física dos agentes, assim como a do patrimônio. 

Será que temos profissionais bem formados, 

capacitados, mas, sobretudo, educados para 

respeitar regras e procedimentos estabelecidos 

sem negligenciá-los ou simplesmente abandoná-

los em nome da célebre frase: “Precisa 

energizar agora! Dá um jeito aí!”.  Vejo com muita 

preocupação tantos relatos que recebo deste 

tipo de conduta. E você, o que acha?
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O departamento médico do sistema elétrico

Daniel Bento é engenheiro eletricista com MBA em Finanças e certificação internacional em 
gerenciamento de projetos (PMP®). É membro do Cigré, onde representa o Brasil em dois 
grupos de trabalho sobre cabos isolados. Atua há mais de 25 anos com redes isoladas, tendo 
sido o responsável técnico por toda a rede de distribuição subterrânea da cidade de São 
Paulo. É diretor executivo da Baur do Brasil | www.baurdobrasil.com.br

 A boa prática dos cuidados com a 

nossa saúde estabelece a necessidade 

de realizar um acompanhamento médico 

preventivo ao longo de toda a vida. Esse 

acompanhamento é iniciado logo no início 

do nosso processo de formação, pelos 

exames de pré-natal. Depois que nascemos, 

os bebês são levados com frequência ao 

pediatra para acompanhar sua evolução e, 

com o passar do tempo, precisamos realizar 

exames de rotina para avaliar a evolução 

das condições de saúde.

 O nosso bem-estar e qualidade de 

vida é muito dependente dessa rotina, 

principalmente pela possibilidade de 

identificar, de forma precoce, problemas 

que são mais fáceis de serem tratados em 

sua fase inicial.

 Com o sistema elétrico não é diferente. 

Tratando especificamente do tema das 

redes subterrâneas, vou exemplificar esse 

“acompanhamento médico” a ser atribuído 

para os cabos elétricos de média tensão, 

existentes nessas instalações.

 Durante a sua concepção, o “pré-

natal” desse acompanhamento deve estar 

relacionado ao controle de qualidade na 

fabricação. É importante saber questões 

como o método de extrusão e o controle da 

vulcanização da isolação, pois são nessas 

etapas que problemas e imperfeições 

podem ser introduzidos no cabo, 

ocasionando falhas precoces.

 Logo após o seu “nascimento”, os 

ensaios de rotina, ainda na fábrica, devem 

ser realizados de modo a controlar a 

qualidade do resultado da fabricação. 

Amostras do lote produzido devem ser 

selecionadas e os ensaios estabelecidos 

nas referências normativas devem ser 

realizados para avaliar os aspectos 

construtivos dos seus principais elementos.

 O próximo ponto importante de 

verificação, e que pouco é realizado, 

refere-se a verificações desenvolvidas no 

recebimento dos cabos em seu local de 

instalação.

 Com o cabo ainda na bobina, 

recomenda-se a realização de ensaios 

amostrais na isolação e blindagem. Na 

isolação, o ensaio mais adequado é o 

de Tangente Delta e, para a blindagem, 

recomenda-se o ensaio de reflectometria.

 A realização desses ensaios possui dois 

objetivos principais: o primeiro é verificar se 

não ocorreu nenhum tipo de problema ao 

longo do transporte, carga e descarga das 

bobinas de cabos, que por ventura podem 

ter ocasionados algum tipo de dano; o 

outro refere-se à criação de uma referência 

para acompanhamento futuro da evolução 

da condição de conservação na qual o cabo 

se encontra.

 Logo após a instalação, os cabos 

devem ser comissionados para verificar 

se não ocorreu nenhum problema nesse 

processo como tração excessiva, curvatura 

com raio muito reduzido ou corte na capa 

externa. Nesse caso, os ensaios não podem 

ser amostrais, devendo contemplar 100% 

dos cabos instalados para evitar que ocorra 

problemas graves no momento em que for 

realizada a primeira energização.

 Estes ensaios devem ser mais 

completos, pois são eles que garantirão 

plenas condições de operação e evitarão 

problemas ao longo da vida. Para a isolação, 

recomenda-se a realização dos ensaios de 

Tangente Delta e Descargas Parciais, além 

da própria tensão aplicada em corrente 

alternada. A blindagem deve ser ensaiada 

por meio da técnica de reflectometria e 

a capa externa com o ensaio de tensão 

aplicada específica para a capa.

 Depois de iniciada a sua operação, 

os cabos entram no estágio de realizar os 

exames de rotina. Nos primeiros anos de 

vida, os intervalos de verificação podem 

ser maiores, porém, passados alguns 

anos, recomenda-se que anualmente 

sejam realizados ensaios para verificar sua 

condição de conservação.

 A importância desse acompanhamento 

reside em dois pontos principais. Primeiro 

porque falhas nos cabos podem ocasionar 

danos graves nas instalações e até 

mesmo em pessoas. O segundo ponto é 

que uma interrupção não programada no 

fornecimento de energia causa prejuízos 

muito elevados.

 Portanto, esse é um investimento que 

apresenta grande retorno para a operação, 

tanto no aspecto financeiro, quando no 

aspecto de bem-estar dos envolvidos. E 

assim segue a vida onde o departamento de 

saúde do setor elétrico mantém a operação 

das instalações em plenas condições de 

desempenhar as suas atividades. 
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Mais alguns conceitos da eletrotécnica básica 
aplicados em qualidade de energia
Grandezas em corrente alternada

  Potências ativa, reativa e aparente: 

a definição quantitativa das potências são 

caraterizadas pela multiplicação das grandezas 

relativas às tensões e correntes. Ao longo 

dos últimos quase cem anos as definições 

em regime não senoidal foram sendo 

aperfeiçoadas culminando nas definições da 

IEEE 1459 (IEEE Standard Definitions for 

the Measurement of Electric Power Quantities 

Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or 

Unbalanced Conditions”. Este assunto já foi 

tratado nesta coluna e está disponível nos links: 

https://www.osetoreletrico.com.br/var-e-var-a-

medicao-da-potencia-reativa-e-as-outras-em-

regime-nao-senoidal-parte-2/  e https://www.

osetoreletrico.com.br/var-e-var-a-medicao-da-

potencia-reativa/

 Em regime senoidal, onde as formas 

de onda de tensão e corrente podem 

ser consideradas (ou aproximadas para 

senoides com baixa distorção de tensão), 

as expressões abaixo definem as potências 

ativa, reativa e aparente:

 

Potência aparente “S” expressa em VA 
(maiúsculos) e seus múltiplos (kVA, 
MVA):

S = V*I em sistemas monofásicos (5)

ou S=raiz(3)*V*I ( em sistemas trifásicos) (6)

Potência ativa: “P” expressa em W 
(maiúsculo) e seus múltiplos (kW, MW): 

P = V*I* FP em sistemas monofásicos (7)

ou P = raiz(3)*V*I*FP ( em sistemas trifásicos) 

(8)

A potência reativa “Q” expressa em 
var (minúsculo) e seus múltiplos (kvar, 
Mvar):

Q = raiz(S2-P2) considerando-se S e P em 

sistemas trifásicos ou monofásicos (9)

 O ângulo φ representa a defasagem 

entre os fasores de tensão e corrente e 

naturalmente depende da carga, podendo 

ser identificado tanto na análise da forma 

de onda de tensão e corrente (ver Figura 1 

da primeira parte, reproduzida novamente a 

seguir) como no bem conhecido triangulo 

das potências de valores eficazes (rms) 

apresentado na Figura 2.

 As relações trigonométricas, relacio na-

das ao ângulo ϕ são assim definidas:

P= V*I*cos ϕ (10)   e   P= raiz(3) V*I*cos 

ϕ(11)

Q= V*I*sen ϕ (12)   e   Q= raiz(3) V*I*sen 

ϕ (13)

P=S*cos ϕ (14)       e   Q = S* sen ϕ (15)

ϕ = arco tangente (Q/P)Figura 1 – Representação das formas de onda de sinais de tensão e corrente e ângulo de defasamento.

Figura 2 - Triângulo de potência em sistemas não 
distorcidos.

Energia com qualidade
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Gestão de segurança e competências pessoais em 
atmosferas explosivas – Parte 1-3

Instalações Ex

 Em 04/08/2020 foi registrada no Porto 

de Beirute, no Líbano, uma grande explosão, 

resultante da ignição de cerca de 2.750 

toneladas de nitrato de amônio, material 

explosivo utilizado como fertilizante agrícola. As 

causas da explosão estão sendo investigadas, 

tendo sido identificado por imagens de vídeo 

que um incêndio foi iniciado antes da explosão, 

em um dos armazéns próximos. Estas imagens 

de vídeo mostram duas explosões, uma inicial, 

de menor intensidade, seguida de outra, de 

grandes proporções, que destruiu uma grande 

parte da zona portuária e dos edifícios da 

capital libanesa.

 Esta grande explosão, que causou a morte 

de mais de 200 pessoas, foi equivalente a um 

terremoto de escala 3.3 ou de uma explosão 

de 1.000 toneladas de TNT (dinamite), criando 

uma cratera com aproximadamente 140 metros 

de extensão no local do armazenamento, tendo 

sido ouvida a cerca de 200 km do local, no 

Chipre.

 O nitrato de amônio (NH4NO3), com 

número Nº CAS (Chemical Abstracts Service) 

6484-52-2, fabricada industrialmente, não 

é uma substância combustível. Ele não gera 

vapores combustíveis como a gasolina, que 

podem formar atmosferas explosivas. O nitrato 

de amônio se decompõe, e, ao se decompor, 

ele produz uma série de gases. Esses gases, 

quando aquecidos até a sua temperatura 

de decomposição (acima de 180 °C), 

rapidamente se expandem e explodem.

 No caso das instalações do porto de 
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Beirute, desde 2014, inspeções realizadas no 

local já haviam registrado que cerca de 1950 

sacos do total de 2 750 sacos de nitrato de 

amônio que se encontravam no armazém 

estavam rasgados, indevidamente empilhados 

uns sobre os outros e apresentando grandes 

vazamentos de produto. Isto pode ser ocorrido 

desde 2013, data do seu armazenamento, em 

função da absorção de umidade e gradual 

cristalização do nitrato de amônio, com a sua 

consequente expansão e ruptura dos sacos. 

É provável que o incêndio inicial mostrado em 

imagens de vídeo tenha sido a fonte de energia 

de ignição que provocou a explosão do produto.

 Neste acidente, uma das primeiras 

observações é a grave falta de procedimentos 

de manutenção e de segurança no armazém 

onde este produto se encontrava armazenado 

há seis anos. Outras grandes explosões já 

foram registradas em locais de armazenamento 

de grandes quantidades de nitrato de amônio, 

como por exemplo em 1947, no Texas, em um 

local com 2.000 toneladas, causando a morte 

de 581 pessoas e mais recentemente na 

China, em 2015, com a morte de 173 pessoas.

 Este tipo de explosão serve para alertar 

sobre a necessidade do pessoal envolvido com 

a produção, processamento ou armazenagem 

deste tipo de produto ser devidamente 

treinado, de forma a possuir a necessária 

percepção dos riscos existentes nestes locais.

 Em áreas portuárias de armazenamento de 

grandes quantidades de produtos inflamáveis 

ou combustíveis, como em grandes 

armazéns de armazenamento de açúcar 

ou de fertilizantes, ou em grandes silos de 

armazenamento de soja, milho ou trigo, já foram 

registradas grandes explosões, em função da 

presença simultânea nestes locais de poeiras 

combustíveis e de fontes de ignição (como 

execução de trabalhos de manutenção ou 

de soldagem ou de falhas dos equipamentos 

elétricos ou mecânicos).

 Existem Instruções Técnicas dos Corpos 

de Bombeiros de diversos estados do Brasil 

que tratam especificamente deste assunto, 

com requisitos para classificação de áreas 

contendo poeiras combustíveis, especificação 

de equipamentos elétricos “Ex” certificados, 

especificação para equipamentos mecânicos 

não centelhantes (como moegas, esteiras 

transportadoras e elevador de canecas), 

sistemas de detecção e alarme de incêndio, 

sistemas de alívio de explosão, bem como de 

procedimentos de trabalho para limpeza dos 

locais e procedimentos de segurança que 

evitem a geração ou o acumulo de cargas 

eletrostáticas. 

 Pode ser feito neste caso um 

comparativo com os requisitos aplicados aos 

equipamentos de processo, como os vasos 

de pressão, que são especificados na Norma 

Regulamentadora NR 13 - Caldeiras e vasos 

de pressão. Para atendimento da NR 13 e dos 

respectivos prazos de parada periódica para 

inspeção e manutenção, muitas empresas 

optam em possuir um SPIE (Sistema Próprio 

de Inspeção de Equipamentos), que passam 
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periodicamente por processo de avaliação e 

de auditorias externas. 

 A existência de um SPIE faz com que o 

acompanhamento contínuo das caldeiras e 

dos vasos de pressão representados pelos 

equipamentos de processo permita um maior 

intervalo entre as paradas programadas 

para as inspeções e manutenção. Desta 

forma, na área de atmosferas explosivas a 

necessidade é que haja também um tipo de 

SPIE “Ex”, representado também por um 

sistema eletrônico de cadastro, programação 

de inspeções, acompanhamento, inspeções 

periódicas e manutenção dos equipamentos 

“Ex”, de forma a assegurar que estes 

equipamentos estejam devidamente 

instalados, mantidos ou reparados, ao longo 

do seu “ciclo total de vida”. 

 Com base neste sistema de gestão de 

ativos “Ex” é possível haver uma confiança de 

que os equipamentos “Ex” não representam 

uma fonte de ignição e que não haverá uma 

explosão em uma eventualidade de liberação 

inesperada de gases inflamáveis ou de poeiras 

combustíveis devido à eventuais perda de 

contenção por parte dos equipamentos de 

processo e vasos de pressão.

 Se por um lado o SPIE assegura a 

integridade física das caldeiras, vasos de 

pressão e dos equipamentos de processo 

(como vasos, tanques, fornos, caldeiras, 

reatores e torres de destilação) evitando a 

liberação de gases inflamáveis ou poeiras 

combustíveis para o meio ambiente, o SPIE 

“Ex” pode assegurar a integridade dos 

equipamentos e instalações “Ex”, de forma a 

não representarem fontes de ignição capazes 

de causar uma explosão, caso haja falha 

de algum equipamento de processo, com 

perda de sua capacidade de contenção e 

a consequente formação de uma atmosfera 

explosiva.

 Uma situação possível para atender estes 

requisitos mútuos de segurança seria se o 

próprio sistema SPIE existente, que é aplicável 

a equipamentos de caldeiraria tivesse seu 

escopo ampliado, de forma a abranger também 

o cadastro, controle e a inspeção periódica dos 

equipamentos elétricos, de instrumentação, de 

automação, de telecomunicações e mecânicos 

“Ex”.

 Para a obtenção dos níveis necessários 

de segurança nas instalações elétricas, 

de instrumentação, de automação, de 

telecomunicações e mecânicas em 

atmosferas explosivas, é necessário que sejam 

adequadamente realizadas atividades, as quais 

dependem dos treinamentos, experiências, 

habilidades, qualificações e competências 

das pessoas envolvidas na execução de tais 

trabalhos. 

 Os trabalhos relacionados com instalações 

elétricas e mecânicas em atmosferas explosivas 

representam uma área específica e particular, 

diferente das atividades relacionadas com 

os serviços prestados para as instalações 

na indústria de um modo geral, em áreas não 

classificadas. Esta particularidade se deve ao 

fato de que os grandes riscos de explosões 

ocorrem predominantemente em áreas 

contendo atmosferas explosivas, resultando em 

consequências potencialmente catastróficas 

para as instalações e o meio ambiente, 

incluindo a possibilidade de perda de vidas dos 

que estejam no local e da comunidade existente 

nas proximidades da explosão.

 As particularidades dos requisitos de 

segurança de equipamentos, instalações 

e serviços para estas áreas “Ex” estão 

especificados em normas técnicas brasileiras 

adotadas das séries ABNT NBR IEC 60079 

(Atmosferas explosivas) e ABNT NBR ISO 

80079 (Equipamentos mecânicos “Ex”), 

elaboradas pelas Comissões de Estudo 

do Subcomitê SCB 003:031 (Atmosferas 

explosivas) da ABNT/CB-003 (Eletricidade) 

e publicadas pela ABNT, que são totalmente 

harmonizadas com as respectivas normas 

técnicas internacionais.

 No entanto, de uma forma geral, pode 

ser verificado nas instalações que possuem 

áreas classificadas contendo gases 

inflamáveis ou poeiras combustíveis, que as 

empresas de serviços de projeto, montagem, 

inspeção, manutenção e reparos, apresentam 

deficiências de competências do pessoal 

envolvido com execução e supervisão, os 

quais não possuem as devidas experiências, 

conhecimentos e habilidades, que os tornem 

competentes para atuarem com o desempenho 

e segurança necessários, nas atividades para 

as quais são solicitados.

 É comum a verificação de serviços de 

projetos, montagem, inspeções, manutenção 

e reparos envolvendo instalações elétricas e 

mecânicas em atmosferas explosivas, que não 

atendem aos requisitos normativos indicados 

nas respectivas partes das normas das séries 

ABNT NBR IEC 60079 e ABNT NBR ISO 

80079
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