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Edição 176

Caro leitor,
2021 começou agitado para o setor elétrico, com a aprovação

Abesco (associação das empresas de conservação de energia), por

da Medida Provisória 998, que trata da redução de tarifas de energia

outro lado, tem se movimentado na tentativa de buscar reduzir os

elétrica a partir do remanejamento de alguns recursos do setor. A

impactos ao setor de eficiência energética. Leia mais a respeito no

pandemia impactou drasticamente diversos setores econômicos,

painel de notícias nas páginas a seguir.

indústrias e comércios, aumentando ainda mais o desemprego

Aproveito este espaço para convidar o leitor a apreciar os três

no país, e a alta do dólar tem contribuído enormemente para o

novos fascículos que estarão em todas as edições neste ano de

enfraquecimento econômico, especialmente, no universo das

2021. O professor João Mamede Filho está coordenando a série

commodities. Tudo isso tem encarecido o preço da energia

de artigos que discutirá tecnicamente alguns pormenores das

(impulsionado pelas térmicas, principalmente) e gerado uma

instalações elétricas de média e alta tensão. O professor Danilo

grande inadimplência entre os consumidores.

Ferreira, da UFMT, é o curador do tema eficiência energética, cujo

Este cenário foi a motivação para a criação da MP. A polêmica

fascículo tratará de assuntos, como avaliação de ciclo de vida,

que se discute agora é o deslocamento dos recursos que irão

sistemas de condicionamento ambiental, impactos da MP 998,

para as elétricas a fim de desonerar o consumidor. Isso porque

sistemas motrizes, entre outros.

algumas áreas importantes serão bastante afetadas. Uma delas

Outra novidade é o fascículo sobre aterramento em instalações

serão as fontes renováveis incentivadas - eólica, solar, biomassa

fotovoltaicas, que integra o nosso caderno sobre fontes renováveis

e PCHs - que possuem atualmente descontos nas tarifas de uso

e que terá quatro capítulos. O caderno conta ainda com a primeira

dos sistemas de transmissão e distribuição. Com a MP, a proposta

coluna assinada pela Associação Brasileira de Geração Distribuída

é encerrar o benefício. Outros remanejamentos são: utilização

(ABGD), completando o time dos colunistas de renováveis.

de parte dos recursos de P&D; impedimento dos impactos

Se o seu interesse for instalações de média tensão, não perca o

tarifários para os consumidores da região Norte ocasionados pela

artigo que discorre sobre o processo de revisão da principal norma

privatização das distribuidoras; recolhimento do encargo da Conta

para esse tipo de instalação, a ABNT NBR 14039. Saiba em primeira

de Desenvolvimento Energético (CDE) passa a ser regional; e

mão o que deve permanecer e o que deve mudar na norma que

possibilidade de privatizar a conclusão da usina nuclear Angra 3.

está em revisão desde 2019, mas ainda sem data de conclusão para

O tema ganhou atenção do setor e muitas associações e
instituições manifestaram seu pesar ou contentamento. A Abradee

conclusão.
Desejo a todos uma ótima leitura!

(associação das distribuidoras) comemorou a aprovação do texto e
lembrou que apenas a transferência dos recursos dos programas de

Abraços,

P&D e de Eficiência Energética já implicaria na aplicação imediata

Flávia Lima

de um montante da ordem de R$ 3,4 bilhões para aliviar a tarifa. A

flavia@atitudeeditorial.com.br

Acompanhe nossoas lives e webinars com especialistas do setor em nosso canal no YouTube:
https://www.youtube.com/osetoreletrico

6

Coluna do consultor

O Setor Elétrico / Jan-Fev de 2021

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

Quem vai pagar a conta? As máscaras não escondem!

da ordem de R$ 7,5 trilhões, mas a

forma absoluta sofrível. Já eu, você e o

da Covid no Brasil e a turma do “quanto

comparação exige avaliação de forma

seu Mané, se não entregarmos os nossos

pior melhor” celebra a plenos pulmões

realista e o orçamento da União é que

serviços aos clientes além do prometido,

apostando nos palanques de 2022.

garantirá o pagamento das despesas.

teremos que buscar clientes em outras

Quanta hipocrisia, quanta acefalia, quanta

Aqueles que tentam tocar seus negócios

freguesias.

bastardia!

e suas famílias diuturnamente aprenderam

Estamos quase no primeiro aniversário

O Estado brasileiro tem uma estrutura

De quem? De todos! E talvez

com seus avós que dinheiro não aceita

cara para o serviço que entrega. Já

seja a melhor resposta. Claro que os

desaforo, e aqui não é diferente, ou se

passou da hora de rever os conceitos,

“mais bastardos”, se for possível esta

aperta o cinto, ou se trabalha mais, ou

que tal aproveitar a tal da pandemia como

definição, são aqueles que praticaram

gasta a sua poupança para cobrir o

estímulo?

atos ilícitos com a situação como aqueles

rombo.

que vislumbram benefícios políticos

Há um senão, pois estamos tratando

A tal da reforma administrativa não foi
prometida? Vem ou não vem? A reforma

ou financeiros com a crise ou aqueles

de economia pública e entram outras

fiscal que já está no ar vai nos achatar, e

pseudo profissionais de saúde que

variáveis; os sócios do Estado que somos

“achacar” mais ainda? Mais sacrifícios?

simulam a aplicação da vacina nos nossos

nós seremos convidados a aportar o

Por enquanto o que comprávamos com

idosos, entre outros, e haja “outros”. O

capital que está faltando para fechar a

R$ 3,00 agora são necessários quase R$

modelo de democracia é perfeito, mas os

conta. Sim, meu amigo, eu, você e o seu

6,00! Onde iremos parar?

homens… como somos falíveis.

Mané do botequim seremos chamados

Por favor, senhores, reduzam o

a aportar o que falta para fechar a

tamanho do Estado e parem de brigar

“nacional” Transparente¹, serão

conta. Sim meu amigo, eu, você e o seu

pelos seus mesquinhos interesses, nós

necessários até agora valores da ordem

Mané apesar de já pagarmos impostos

não suportamos mais. Deixar a conta

de R$ 38 bilhões para pagar a conta,

sobre nosso faturamento de serviços

aos nossos filhos e netos é no mínimo

sendo R$ 23 bilhões relativos às vacinas,

da ordem de 20% a 25%, se a nossa

antiético. Pode xingar Presidente, seus

mais de R$ 10 bilhões para auxílio

margem líquida de onde retiramos nossa

gritos, palavrões e incredulidades são

emergencial para cidadãos em situação

subsistência e reinvestimentos for de

também as nossas, mas tenha a certeza

de vulnerabilidade e manutenção de

10%, ou seja, a cada real que ganhamos

de que as nossas razões são bem maiores

emprego e renda e outros R$ 5 bilhões

com nosso suor e riscos, pagamos

que as vossas.

de outras despesas.

mais de 2 a 2,5 reais para manter um

¹Fonte: https://www.tesourotransparente.

Estado que fornece aos cidadãos saúde,

gov.br/visualizacao/painel-de-

educação, segurança e outros desejos de

monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19

De acordo com o portal Tesouro

O valor da conta pode parecer
desprezível em relação ao PIB do Brasil,

Painel de notícias
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Signify anuncia nova marca de iluminação inteligente
WiZ chega ao Brasil com produtos conectados, que permitem criação de diversos cenários e integração com outros
dispositivos e assistentes virtuais

A

empresa

apresenta

de

para

o

iluminação
mercado

Signify

brasileiro

a WiZ, sua nova marca focada em
iluminação inteligente. A Wiz é uma
empresa que nasceu em 2015 por meio
de uma aliança franco-asiática, com sede
em Hong Kong e operada por meio de
uma equipe internacional. A empresa,
que já marcava presença em mais de 40
países, foi adquirida em 2019 pela Signify
e chega agora ao Brasil com o objetivo de
fortalecer a oferta de produtos e soluções
de iluminação inteligente.
A nova marca é constituída por produtos
que possuem integração com rede wi-fi e
que, a partir de comandos via aplicativo,
reproduzem luzes das mais diversificadas
cores para variadas ocasiões. A fácil
integração com outros dispositivos ligados

que deverão ser lançados muito em breve",

combinada com a temperatura de cor entre

à mesma rede, que elimina a necessidade

completa o gerente de marketing de

2200 k e 6500 K, permite tonalidades mais

de

produtos da companhia, Edgard Jiron.

suaves. Preço sugerido: R$ 139,99

outros

aparelhos

adicionais

para

funcionar, é outro diferencial da marca que

Disponíveis na tensão de 127 V, os

- Painel de Embutir WiZ: ideal para projetos

agora integra o portfólio de soluções da

produtos contribuem para a construção de

de iluminação que preveem a instalação de

Signify no país.

ambientes personalizados e inteligentes,

diferentes focos de luz em forro, gesso e

tendência cada vez mais presente nos

outras superfícies, destaca-se por seu

projetos

design

Por enquanto, a nova linha contempla
apenas

três

diferentes

modelos

de

produtos, mas a empresa tem planos de

de

arquitetura

residencial

e

comercial. São eles:

discreto.

Preço

sugerido:

R$

309,99

crescimento para o portfólio nos próximos
meses. "Reconhecida internacionalmente

- Lâmpada GU10 WiZ: voltada para

Para começar a compor cenários

pela variedade de produtos e qualidade de

espaços de trabalho ou salas de estar,

por meio da luz, é preciso instalar o

suas soluções, a linha WiZ torna-se uma

apresenta luminosidade de 400 lm e

aplicativo WiZ Connected, disponível nas

frente bastante importante na estratégia da

potência de 4,9 W (equivalente a uma

plataformas Android e iOS.

Signify em oferecer soluções de iluminação

fluorescente de 35 W). Preço sugerido:

inteligente cada vez mais acessíveis",

R$ 175,99

Os produtos contam com dois anos de
garantia e podem ser adquiridos por meio

explica Sergio Costa, presidente da Signify

- Lâmpada Bulbo A60 E27 WiZ: opção

do site da Amazon, principal parceiro para

Brasil. "Estamos entrando no conceito

indicada para uso em luminárias e abajures.

a venda do novo portfólio, e em outras

de casa conectada, que é um mercado

Seu fluxo luminoso de 800 lm é suficiente

lojas do mercado. Para saber mais sobre a

que está crescendo muito no Brasil e no

mesmo em ambientes mais amplos e sua

marca, acesse: https://www.wizconnected.

mundo. Temos outros produtos no pipeline

potência de 8,8 W (equivalente a 60 W),

com

Painel de notícias
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Mitsubishi Electric celebra 100 anos de história como
uma das empresas mais inovadoras do mundo
Nos últimos cinco anos, companhia foi a que mais registrou patentes no Japão e a segunda em todo mundo. No
Brasil, a expectativa é crescer dois dígitos em 2021

Fabricante mundial de equipamentos
elétricos e eletrônicos utilizados em sistemas
elétricos de energia, automação industrial e

meta de crescimento novamente de dois

constantemente na vanguarda dos avanços

dígitos e nosso objetivo, a médio e longo

tecnológicos. Para se ter uma ideia, no último

prazo, é dobrarmos novamente o faturamento

ano fiscal, foram investidos aproximadamente

e nos consolidarmos como um dos principais

2 bilhões de dólares em P&D.

players do mercado industrial", prevê Ferreira.

Por ocasião do seu aniversário de

Deve contribuir para os bons resultados

100 anos, a Mitsubishi Electric revisou

favorável

sua filosofia corporativa para atualizar os

esperado para o fim da pandemia. Na opinião

objetivos do Grupo, assim como os valores

do vice-presidente Fabiano Ferreira, há uma

centrais e os princípios corporativos que

imensa demanda que ainda está represada

são transmitidos aos mais de 100 mil

por conta da pandemia. "À medida que

colaboradores espalhados por mais de 40

tivermos a ampliação da vacinação, somada

países ao redor do mundo. "Dificilmente,

a

veremos uma empresa japonesa revisando

futuros

Sede da Mitsubishi Electric,
em Tóquio, no Japão.
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o

cenário

eventuais

econômico

reformas

governamentais,

outras aplicações, a multinacional japonesa

poderemos

melhoria

e atualizando sua filosofia corporativa, no

Mitsubishi Electric completa 100 anos de

do mercado local, não apenas no setor

entanto, a Mitsubishi Electric aproveitou uma

atividades em 2021 com uma história marcada

elétrico, mas também em diversos outros

data especial, como a do centenário, para

por muita inovação e desenvolvimento.

segmentos em que atuamos", conclui. É

executar essa sutil atualização no sentido

A companhia foi precursora em diversos

importante mencionar que a companhia tem

de destacar a nossa mensagem, através da

segmentos ao longo desses 100 anos, como

a cultura de fazer investimentos robustos em

missão, compromisso e valores corporativos",

televisores, rádios e alto-falantes até satélites

pesquisa e desenvolvimento, o que a coloca

finaliza Ferreira.

ter

uma

grande

espaciais. A companhia sempre esteve na
vanguarda do desenvolvimento de diversas
soluções inovadoras no Japão e no mundo

Distribuidoras brasileiras encerram 2020
com sobrecontratação de 109,1%

e, nos últimos cinco anos, foi a empresa que
mais registrou novas patentes no Japão e a
segunda em todo o mundo.

Número de agentes alcança a marca de 10.734 e adesões ao mercado livre
registra segundo maior índice da história

Nos últimos 100 anos, a companhia
acompanhou e fez parte de muitos avanços
tecnológicos em muitos dos segmentos em

Diante

que atua. De acordo com o vice-presidente da

da

redução

inesperada

no

Para este ano, a estimativa da CCEE

Mitsubishi Electric no Brasil, Fabiano Lourenço

consumo de energia elétrica causada pela

aponta

Ferreira, notadamente, em automação industrial,

pandemia de Covid-19, a sobrecontratação

105,1%, já bem próxima do teto regulatório.

as últimas inovações da companhia estão

das distribuidoras brasileiras se afastou

Em 2021, a expectativa é que a chamada

ligadas à Indústria 4.0 e, consequentemente, à

ainda mais do limite regulatório em 2020. No

Distribuidora Brasil conte com contratos

inteligência artificial. Entre as últimas novidades

encerramento do ano, as empresas contavam

de 47,6 GW médios, amparados por uma

da empresa, destaque para o e-F@ctory, um

com um volume contratado de energia que

carga de 45,2 GW médios. De acordo com

pacote de soluções que utiliza as tecnologias

correspondia a 109,1% da carga registrada

o levantamento, a contratação das empresas

de automação industrial e da tecnologia da

no período. Os dados foram divulgados pela

de distribuição só deve voltar a ficar abaixo

informação para redução do custo total de

Câmara de Comercialização de Energia

dos volumes consumidos de energia em

desenvolvimento, produção e manutenção,

tornou uma espécie de tradição e, conhecendo

ou tecnologia pode ajudar na sociedade?".

Elétrica (CCEE).

2025.

auxiliando as atividades de melhoria contínua

os rígidos processos de produção e qualidade

Segundo ele, isto mostra a preocupação da

dos clientes..

das nossas fábricas, posso afirmar, sem sombra

empresa em desenvolver soluções inovadoras

No Brasil desde 1975, a companhia trouxe

de dúvidas, que se trata de uma referência

a partir de uma visão macro da sociedade.

muita inovação para o país. "O maior legado

absolutamente justa", analisa Ferreira. No que

da Mitsubishi Electric no Brasil, assim como

diz respeito à contribuição da empresa para a

seu

de muitas outras empresas japonesas, é o alto

sociedade, o executivo afirma que ao invés de

principalmente

padrão de qualidade dos produtos e serviços

desenvolver produtos e tecnologias somente

alcance obtido por meio de distribuidores,

oferecidos, focados em uma sociedade mais

para lucrar, existe uma pergunta basilar

integradores e parceiros. "Mesmo com a

produtiva e justa. Essa percepção positiva dos

desde o início do planejamento do processo

pandemia, crescemos dois dígitos em 2020

consumidores com as marcas japonesas já se

de desenvolvimento: "o que este produto e/

comparado a 2019. Para 2021, temos uma

No Brasil, a Mitsubishi Electric triplicou
faturamento

entre

devido

2014
ao

e

2020,

aumento

do

para

uma

Balanço energético contabilizado em 2020

sobrecontratação

de

Painel de notícias
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Clamper comemora 30 anos de atividades
Empresa brasileira quadruplicou de tamanho nos últimos quatro anos e pretende se tornar a número 1 do mundo em proteção
contra surtos

Fundada

em

1991,

a

Clamper

está

celebrando os 30 anos de atividades com
algumas marcas importantes: quadruplicou
de tamanho entre 2016 e 2020, tornou-se
referência no mercado de proteção contra
surtos e expandiu sua fábrica, que agora ocupa
uma localização altamente estratégica, dentro do
primeiro aeroporto industrial do país, localizado
em Confins, na Grande Belo Horizonte (MG).
Dedicada à fabricação e comercialização
de produtos para proteção de equipamentos
elétricos e eletrônicos, a Clamper tem investido
muito

em

tecnologia

e

desenvolvimento,

construindo um nome forte no mercado. "Posso
dizer que hoje a Clamper é conhecida no mundo
inteiro", avalia o CEO da empresa, Marcelo
Lobo.
A empresa tem investido muito em inovação.
Anualmente, a companhia reserva, ao menos,

Complexo do aeroporto industrial de Confins.

5% do seu faturamento para projetos de
pesquisa e desenvolvimento, o que permite

comenta o executivo.

este mercado, mas desde então, começamos

que, constantemente, sejam lançados novos

Hoje, o aeroporto industrial suspende os

a investir nessa área e hoje temos uma linha

produtos e aperfeiçoados outros. E tem colhido

impostos de entrada de matéria-prima, monitorado

completa para este mercado. Dominamos cerca

bons frutos. "Em 2020, nosso plano era crescer

pela Receita e pelo próprio aeroporto. Os

de 75% do mercado de geração distribuída",

54% e crescemos 45%. Avaliamos como

produtos que seguem para exportação continuam

conta.

um ótimo desempenho, considerando a crise

isentos, já os que forem destinados para o

A decisão de estar no aeroporto industrial

pandêmica. Para este ano de 2021, nossa meta

mercado interno deverão incorporar o tributo.

vai ao encontro também dos planos da

é crescer mais 40%", prevê.

Lobo comenta que outra vantagem da localização

empresa para aumentar agressivamente suas

Desde maio de 2020, a empresa vem

é que a empresa tem apostado no frete aéreo,

exportações. Atualmente, ela já envia seus

transferindo suas operações fabris para o

que está se tornando cada vez mais competitivo

produtos para Estados Unidos, Austrália,

novo espaço de 3.000 m². O projeto do

e é altamente confiável. "Já transferimos cerca

América Latina e alguns países da Europa. A

aeroporto nasceu com o objetivo de aumentar

de 70% de toda a produção para o novo local.

empresa, inclusive, já conta com um escritório

a competitividade das empresas brasileiras no

Com o espaço da unidade anterior, localizada

no México e planeja ativar as operações

contexto internacional e atrair investimentos

em Lagoa Santa, na região metropolitana de

nos

externos para o país.

Estados

Unidos

também

com

um

Belo Horizonte, o nosso objetivo é criar novos

escritório local, mas a expectativa é aumentar

“A decisão da Clamper de ser a primeira

projetos, entre eles, ampliar o laboratório, que

consideravelmente o volume exportado, o

empresa a ocupar o espaço foi focada,

agora passará a testar equipamentos de até 250

que, certamente, contribuirá para a meta de

principalmente, na agilidade de todo o processo

kA de corrente", explica.

ser líder mundial. "Temos uma pretensão

logístico e o tratamento tributário simplificado.

direcionado

bem audaciosa de ocupar a posição do

Mas também na crença do enorme potencial do

investimentos em novas frentes, como linhas

topo mundial na área de proteção contra

nosso país no cenário mundial como referência

de pesquisa em Internet das Coisas (IoT)

surtos. Creio que até 2025 a gente consiga

em

na

e aumentado sua participação no mercado

conquistar ou estar muito próximo dessa

fabricação de produtos de alto valor agregado”,

fotovoltaico. "Até 2018, não tínhamos nada para

liderança", finaliza o executivo.

desenvolvimento

de

tecnologia

e

A

empresa

tem

ainda
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Instalações elétricas de média e alta tensão

Este fascículo discutirá tecnicamente alguns pormenores das instalações elétricas de média e alta tensão e

MP 998: Associação busca reduzir
impactos ao setor de eficiência
energética

está sob a coordenação do engenheiro João Mamede Filho, diretor técnico da CPE Estudos e Projetos Elétricos
e autor de diversos livros sobre sistemas elétricos de potência. Serão abordados neste espaço durante todo
o ano de 2021 temas como subestações, interferências eletromagnéticas, perdas em linhas de transmissão,
aplicação de resistores, isolamento, entre outros. No capítulo desta edição:

ABESCO pressiona Aneel para preservação dos recursos previstos e manutenção
da estabilidade jurídica

Capítulo I - Aterramento: cabos de média tensão e terminações
Autor: João Mamede Filho
- Componentes de um cabo isolado MT
- Isolamentos e blindagens

Considerando a recente aprovação
da MP 998, que remaneja recursos no
setor de energia para permitir a redução

prazos e o que estava em andamento",

- Muflas e terminações

argumenta Araújo.
Segundo

ele,

as

Empresas

Fascículos

Painel de notícias

- Aterramentos

de

das tarifas, a Associação Brasileira das

Serviços de Conservação de Energia

Empresas de Serviços de Conservação

(ESCOs)

de Energia (ABESCO) apresentou, em

captação, elaboração e apresentação dos

As concessionárias de energia investem, necessariamente, uma parcela de sua receita líquida em pesquisa e

meados de fevereiro, uma proposta de

projetos, por isso é essencial considerar

regulamentação à Agência Nacional de

os prejuízos que podem ocorrer sem

desenvolvimento. O objetivo deste fascículo é dar luz a alguns dos melhores projetos, considerando inovação,

Energia Elétrica (Aneel). A associação

essa

busca a diminuição dos impactos junto ao

deve levar em conta o momento atípico

setor de eficiência energética e propõe a

e a crise econômica: "A maioria das

rápida definição dos próximos trâmites, de

ESCOs faz seus projetos a risco, ou

modo que o mercado possa adequar-se e

seja, a remuneração está somente na

retomar à normalidade.

execução. Não respeitar os contratos

A

ABESCO

propõe

a

máxima

investiram

flexibilização

provenientes

das

fortemente

regulatória,

chamadas

na

com a revisão do conceito e das verbas

e são anteriores a 1º de setembro traz

consideradas correntes e passivas - e

um problema a todos. Caso aconteça,

a manutenção da estabilidade jurídica

ficará evidente a insegurança jurídica e

do setor, evitando cortes de contratos e

regulatória presente no nosso País".

recursos

previstos

treinamento das equipes que atuam em situações de emergência em barragens. Saiba mais:

Capítulo I - Gestão de emergência em barragens
Autor: Daniel Etchegaray Mendes
- Projeto PAEplay

públicas

que foram regularmente desenvolvidas

de

Pesquisa e Desenvolvimento - Os melhores projetos

viabilidade e resultados obtidos. Nesta edição, um projeto da Cemig criou uma ferramenta para garantir o

que

-

preservação

24

- Funções do aplicativo
- Treinamentos

28

Eficiência energética - Planejamento e execução

chamadas públicas de projetos (CPPs)

Para Araújo, no momento, há muita

O intuito deste fascículo é discutir eficiência energética e sua importância para a segurança energética e

iniciados antes e pactuados após o prazo

desinformação e dúvidas prejudicando o

previsto na MP, 1º de setembro de 2020.

avanço do mercado. A expectativa é de

para a construção de um país mais sustentável. Serão oito artigos, que contam com a curadoria do professor

Danilo Ferreira de Souza, da Universidade Federal de Mato Grosso, e que tratam de temas, como avaliação de

"Tratamos dessa questão do que vai ser

que a reunião tenha impactos positivos: "A

considerado contratado ou não até 1º de

ABESCO tem se posicionado de forma firme

setembro. Pedimos que fossem incluídas

e propositiva junto à ANEEL e ao Ministério

todas as CPPs que tiveram seu trâmite

de Minas e Energia. Acompanhamos todo o

regular e aprovação, todas as ordens de

processo de trâmite da MP no congresso

serviços abertas e todos os contratos

nacional, sempre pautados pela busca

firmados referentes às chamadas, mesmo

de garantia de segurança jurídica para o

Autor: Jeferson Borghetti Soares

após essa data. Afinal, vivemos um ano

Programa de Eficiência Energética. Nosso

- Previsões do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2030)

de pandemia, ninguém estava preparado,

compromisso é trabalhar em conjunto pelo

- Indicadores do Atlas de Eficiência Energética 2020

inclusive as distribuidoras de energia e os

fortalecimento do setor e para a medida

beneficiários do programa de eficiência

gerar os menores impactos possíveis ao

energética (PEE), o que prejudicou os

mercado de eficiência energética".

ciclo de vida, sistemas de condicionamento ambiental, impactos da MP 998, sistemas motrizes e outros. Nesta
edição:

Capítulo I - Eficiência energética no planejamento: apropriação, dinâmica e desafios

- Potencial de eficiência energética na indústria
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Por João Mamede Filho*

Capítulo I
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a partir de 3,6/6 kV. A presença da blindagem em contato com o
condutor e com a isolação é de fundamental importância para a

A blindagem da isolação, também denominada de blindagem

uniformização das linhas de campo elétrico radial e longitudinal.

externa, deve ser constituída por uma fita semicondutora, não

Considerando, por exemplo, um condutor redondo normal ou

metálica, com as mesmas características da fita semicondutora

redondo compacto, pode-se perceber que a sua irregularidade

aplicada sobre o condutor.

superficial provoca distorção do campo elétrico, criando gradientes

A fita semicondutora é aplicada diretamente sobre a superfície

de tensão em determinados pontos, solicitando diferentemente o

da isolação. A blindagem metálica, por sua vez, é aplicada

dielétrico do cabo e resultando uma acelerada redução de sua vida

diretamente sobre a fita semicondutora ou por sobre os condutores

útil. Este fenômeno se torna mais grave quando existem vazios

blindados individualmente, nos cabos tripolares.

dentro do dielétrico.

Aterramento:

cabos de média tensão e terminações

2.3.2 - Blindagem da isolação

A blindagem sobre a isolação deve ser utilizada em cabos

Para se manter a uniformidade das linhas de força radiais e

isolados em XLPE a partir de 1,8/3 kV ou em cabos isolados em

longitudinais, na superfície interna do dielétrico, deve-se revestir

PVC e EPR a partir de 3,6/6 kV. Os cabos destinados a tensões

o condutor com uma fita de blindagem, não metálica, que faça um

inferiores às mencionadas anteriormente podem ser dispensados

íntimo contato com este e com a superfície interna da isolação,

da camada semicondutora, aplicando-se a blindagem metálica

eliminando, assim, os espaços vazios que são responsáveis pelo

diretamente sobre a isolação.

processo de descargas parciais, cujo resultado é a destruição

A blindagem semicondutora, aplicada sobre a isolação, tem

da isolação. Do ponto de vista elétrico, pode-se considerar

uma função similar àquela aplicada sobre o condutor. Seu objetivo é

que a blindagem semicondutora interna do condutor converte

eliminar o efeito dos vazios ionizáveis entre a isolação e a blindagem

virtualmente a superfície irregular dos cabos em superfície

metálica.

cilíndrica, praticamente lisa, minimizando a concentração de linhas
de força radiais e longitudinais na superfície interna da isolação.

1 – INTRODUÇÃO

2.2.1 - Termoplástico

A Figura 1 ilustra a seção transversal de um cabo de média

A blindagem metálica pode ser constituída de fios de cobre

tensão desprovido de blindagem interna, isto é, sem controle de

aplicados de forma longitudinal, de fitas metálicas aplicadas

campo elétrico, ressaltando-se a conformação do campo radial e

helicoidalmente, de camada concêntrica de fios e de camada

Esse artigo tem como objetivo estudar a forma de aterramento

As isolações termoplásticas são fabricadas à base de cloreto de

das linhas equipotenciais que propiciam o surgimento de pontos

concêntrica de fios combinada com fitas. Sua função principal

da blindagem metálica dos cabos isolados de média tensão e dos

polivinila, conhecido comumente como PVC. Têm a propriedade

de concentração de esforços de tensão no dielétrico. A Figura 2

é confinar o campo elétrico aos limites da isolação e ao mesmo

terminais correspondentes, nas duas extremidades dos referidos

de se tornar, gradativamente, amolecidas a partir da temperatura de

mostra o mesmo cabo dotado de uma conveniente blindagem

tempo eliminar a possibilidade de choque elétrico ao se tocar na

cabos. O aterramento pode ser realizado em uma só extremidade,

120ºC, passando ao estado pastoso, com o aumento da temperatura,

interna, em que se nota perfeitamente a nova orientação das linhas

capa do cabo, desde que a blindagem metálica esteja corretamente

ou nas duas extremidades, porém, será estudada a melhor solução

até desagregar-se do material condutor. A isolação termoplástica

de força, de maneira uniforme no interior do dielétrico. As linhas

aterrada. Além disso, a blindagem metálica propicia um caminho

técnica a ser adotada nos projetos e execução das instalações.

pode suportar, em operação normal, temperaturas de até 70ºC.

equipotenciais radiais são mostradas nas figuras mencionadas com

de baixa impedância para as correntes de falta à terra e tem a função

valores percentuais da grandeza do campo elétrico para diferentes

de reduzir os efeitos da interferência eletromagnética ou o ruído

afastamentos da superfície do condutor.

elétrico, garantindo uma tensão praticamente igual a zero sobre a

Esse estudo é útil aos projetistas de redes subterrâneas de
parques de geração de energia eólica e solar, atualmente em grande
expansão no país, fornecendo mais geração ao Sistema Interligado
Nacional (SIN).

Fascículo

2.4 - Blindagem metálica

2.2.2 - Termofixo
As isolações termofixas são fabricadas à base de dois materiais
distintos, sendo que cada um deles apresenta características elétricas

Para alcançarmos esse objetivo, faz-se necessário conhecer

e mecânicas específicas. A isolação termofixa pode suportar em

a construção dos cabos isolados de média tensão e, também, das

operação normal temperaturas de até 90ºC. São comumente

muflas e terminações.

utilizadas as isolações XLPE e EPR.

2 - PARTES COMPONENTES DE UM CABO ISOLADO
DE MÉDIA TENSÃO

2.3 - Blindagens de campo elétrico

Um cabo de média tensão isolado é constituído pelos seguintes
elementos:

Também conhecidas como blindagens eletrostáticas, são
e a sua isolação com a finalidade de alinhar e confinar o campo

2.1 - Condutores
isolados, normalmente, são fabricados em cobre ou alumínio.

A isolação dos condutores elétricos de média tensão é
constituída de materiais sólidos extrudados a seguir indicados.

Capa
de PVC

25

50

75

25

50

Separador
Fita de poliéster

2ª fita
semicondutora

1ª fita
semicondutora

Isolação

Condutor

75

Figura 1 – Sem
controle de campo.

Figura 2 – Com
controle de campo.

2.3.1 - Blindagem do condutor
É constituída de uma fita não metálica semicondutora ou por
uma camada extrudada de compostos semicondutores, ou ainda,

2.2 - Isolamento

Blindagem
metálica (fios)

materiais semicondutores que envolvem o condutor elétrico
eletrostático.

Os condutores elétricos utilizados em cabos de média tensão

superfície dessa isolação.

por uma combinação de ambos os processos.
A blindagem do condutor deve ser utilizada em cabos isolados
em XLPE, a partir de 1,8/3 kV, ou em cabos isolados em PVC e EPR

Figura 3 – Componentes de um cabo de média tensão.

A Figura 3 mostra todos os componentes de um cabo de média
O gradiente máximo, a que é submetido um cabo isolado,

tensão, desde o condutor, que pode ser de cobre ou de alumínio, até

corresponde à superfície de contato entre o condutor e o isolamento.

a capa protetora de PVC, ou outro polímero a critério do projetista.

Já o gradiente mínimo corresponde ao contato entre a superfície

Gostaríamos de enfatizar a aplicação da blindagem metálica

externa da isolação e a blindagem semicondutora, sobre a qual está

constituída de fios de cobre sobre a fita semicondutora externa. Já a

a blindagem metálica que deve ser aterrada.

Figura 4 detalha a forma de como são reunidos os fios da blindagem
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redes aéreas etc. Há uma grande variedade de muflas e terminações
contráteis.
As muflas normalmente são constituídas de um corpo de
porcelana vitrificada com enchimento de composto elastomérico
e fornecidas com kit que contém todos os materiais necessários a
sua execução, conforme ilustrado na Figura 5. Esse tipo de mufla é
destinado aos cabos isolados singelos (muflas terminais singelas).
Figura 4 – Detalhe do terminal da blindagem do cabo de MT
(ilustração COPEL).

Podem ser utilizadas tanto ao tempo quanto em instalações
abrigadas. A Figura 6 ilustra alguns componentes utilizados na
construção de uma mufla terminal primária.

metálica, com a indicação do conector de cobre ao qual será ligado
o cabo de aterramento da blindagem.
A aplicação da blindagem metálica deve permitir um íntimo
contato com a blindagem de campo elétrico ao longo de toda a
isolação do cabo.
Deve-se considerar que a blindagem metálica tem grande
importância na segurança de operação do cabo. Sem ela, em
havendo defeito na isolação, o condutor faria o contato direto
com a superfície em que estaria assentado, como por exemplo,
uma eletrocalha metálica, energizando-a e também a todos os
painéis metálicos, carcaça de motores etc., que fizesse contato com
a eletrocalha metálica. Com a blindagem metálica, o condutor faz
contato diretamente com ela que está conectada à terra, eliminando
os perigos decorrentes.
2.5 - Separador
É uma fita não higroscópica de poliéster aplicada helicoidalmente
sobre a blindagem metálica ao longo de todo o cabo. Tem como
finalidade impedir o contato direto da capa de PVC, ou outro
material, com os fios ou fitas metálicas da blindagem metálica
facilitando o desencapamento da capa de PVC nos trabalhos de
conexão do cabo com as emendas, muflas e terminações.

Figura 5 – Parte externa de uma mufla singela de porcelana.

Os elementos principais das muflas são as fitas de auto fusão,
utilizadas para a confecção do cone de deflexão ou de alívio de
campo elétrico, a blindagem metálica e o corpo de porcelana.
O processo de confecção de uma mufla é fornecido
detalhadamente pelo fabricante. Não se deve empregar o processo
de confecção de muflas de um determinado fabricante e aplicá-lo em
muflas de outro fabricante. As medidas de corte dos componentes
do cabo são milimétricas, a quantidade de fitas de auto fusão e de
outros componentes empregados são rigorosamente utilizados nas
medidas corretas indicadas nas instruções dos fabricantes.

2.6 - Cobertura de proteção

Fascículo

Os cabos de isolamento sólido são dotados de uma proteção
externa, não metálica, normalmente constituída de uma camada
de composto termoplástico, à base de cloreto de polivinila (PVC).
Nos cabos destinados a serviço em ambientes de elevada poluição,
a capa de PVC é substituída por neoprene, que apresenta excelentes
características térmicas e mecânicas além de ser resistente a uma
variedade de agentes químicos.

3 – MUFLAS E TERMINAÇÕES
As muflas terminais primárias e as terminações contráteis
(termocontrátil ou a frio) são dispositivos destinados a restabelecer
as condições de isolação da extremidade de um condutor isolado
de média tensão quando este é conectado a um condutor nu, a um
terminal para ligação de um equipamento, barramentos, cabos de

Figura 6 – Componentes internos de uma mufla singela.
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Blindagem metálica

Terminal
de linha

Saia

Condutor
BLINDAGEM
BLINDAGEM METÁLICA

CORRENTE
DE CARGA
CAPA DE PVC

Capa de
proteção
externa

Figura 7 – Vista externa de uma terminação termocontrátil.

Já as terminações termocontráteis do tipo HVT (High Voltage

Tela de isolação

BLINDAGEM
SEMICONDUTORA
CONDUTOR

ISOLAÇÃO

Tubo de controle de campo

BLINDAGEM
BLINDAGEM METÁLICA

TERMINAÇÃO 2 - CARGA

CORRENTE DE CARGA

TERMINAÇÃO 1 - FONTE

Condutor

BLINDAGEM
METÁLICA

CORRENTE
NA BLIDAGEM
METÁLICA
MALHA DE TERRA

Figura 9 – Linhas de campo elétrico em cabo com e sem controle.

MALHA DE TERRA

Figura 10 – Aterramento da blindagem metálica nas duas extremidades.

Termination) são aplicadas em todos os tipos de cabos isolados
em PVC, XLPE ou EPR. São fabricadas tanto para cabos singelos

requerida pelo fabricante entre o terminal energizado do cabo

como para cabos tripolares para uso interno ou externo. A Figura 7

e a blindagem metálica da mufla ou terminação, já que estes

mostra a parte externa de uma terminação termocontrátil.

dois pontos estão submetidos à tensão de fase-terra. Além

Quando um cabo é seccionado, para se preparar uma mufla ou

disso, os primeiros 25 mm, a contar do terminal de tensão, são

terminação contrátil, as linhas de campo radial convergem para

a região mais crítica, pois concentra 80% do potencial entre fase

a extremidade, provocando uma elevada intensidade de campo

e blindagem. As impurezas indevidas acumuladas durante um

elétrico. A intensidade desse campo é, entre outras, uma função da

processo descuidado de confecção de uma mufla ou terminação

tensão aplicada. A Figura 8 mostra a disposição das linhas de força

e que ficam interpostas entre fase e blindagem externa provocam

de um terminal termocontrátil sem a aplicação dos dispositivos de

ionização do meio isolante, cujo resultado é a redução das

alívio de tensão.

características isolantes do cabo e o início de flashover que
culminará, no intervalo de pouco tempo, em defeito monopolar
no cabo.
Condutor

4 – ATERRAMENTOS: MUFLAS E TERMINAÇÕES
Em geral, há duas formas de aterramentos das extremidades
da blindagem dos cabos isolados. Na primeira opção, a

Tela de isolação

Isolação
do condutor

Figura 8 – Linhas de campo elétrico em cabo com e sem controle.

blindagem do cabo isolado é aterrada nas duas extremidades.
Na segunda opção, o aterramento deve ser realizado apenas em
única extremidade. Para as outras fases de um sistema trifásico,
deve-se adotar o mesmo procedimento. Assim, as blindagens

Devido à concentração de campo elétrico no limite do corte

Fascículo

da isolação do cabo, é imperativa a necessidade de se reduzir

das três fases são reunidas num só ponto que deve ser conectado
à terra.

A Figura 10 mostra a forma de aterramento da blindagem do

• Cálculo da resistência da blindagem

cabo nas duas extremidades juntamente com a blindagem da sua
respectiva terminação ou mufla.
4.1.1 – Determinação da corrente que circula na blindagem do
cabo

• Cálculo da reatância da blindagem

Quando o aterramento é realizado nas duas extremidades
do cabo a corrente de carga ou de curto-circuito que circula pelo
condutor induz uma corrente na blindagem metálica do cabo em

• Cálculo da tensão entre a blindagem e a terra

função da tensão induzida. Para calcular a tensão induzida iremos
considerar um cabo de cobre com as seguintes características e
condições de operação: [1] seção do condutor: SC = 300mm2 ; [2]

• Cálculo da corrente circula na blindagem do cabo

tensão nominal do cabo 8,7/15 kV; [3] corrente de carga: IC = 650 A
; [4] raio do cabo: RC = 10,2 mm ; [5] seção de blindagem metálica
do cabo: Sb = 6,0 mm2 ; [6] coeficiente de temperatura para o cobre:
αb = 0,00393/0 C ; [7] temperatura máxima admitida pela isolação do

4.2 – Aterramento da blindagem do cabo em um único ponto

condutor para aquecimento da blindagem: Tb = 850 C; [8] resistividade

Quando o cabo é aterrado em um único ponto, conforme

do cobre: ρb = 1/56Ω mm /m ; [9] fator da blindagem utilizando

mostrado na Figura 11, surge uma tensão induzida na blindagem

fita de cobre: K = 1,65; [10] comprimento do circuito Lc = 150m e

metálica do cabo, decorrente do campo magnético gerado pela

[11] diâmetro médio geométrico do cabo Dmg = 49,518 mm ; [12]

corrente de carga ou de curto-circuito que flui pelo condutor. Essa

diâmetro médio da blindagem: Dmb = 30,64 mm

tensão tem seu valor máximo na extremidade oposta da blindagem

2

este gradiente de tensão durante o processo de construção do
terminal. Assim, aumenta-se gradualmente a espessura da

4.1 – Aterramento da blindagem do cabo em dois ou mais

isolação, a partir do corte realizado, até um determinado ponto

pontos

da extremidade do cabo, formando o que se denomina de cone

A circulação de corrente induzida nas blindagens dos cabos,

de alívio de tensão, ou cone de deflexão para as muflas e de

ao longo do seu comprimento, é função da sua maneira de

tubo de alívio de tensão para as terminações termocontráteis,

instalação e outras condições específicas. Em decorrência da

conforme mostrado na Figura 9.

tensão induzida pode circular correntes induzidas que provocam

Os números mostrados nas Figuras 8 e 9 indicam as

perdas Joule nas blindagens e, consequentemente, implica no

percentagens da distribuição de campo elétrico ao longo da

aquecimento do cabo e que vai influenciar na sua capacidade

referida terminação. Após a aplicação do tubo de controle das

de corrente nominal para o Método de Referência adotado pelo

linhas de força pode-se observar que o campo elétrico fica

projetista. Em decorrência das perdas térmicas, deve-se reduzir

disperso ao longo da terminação conforme mostra a Figura 9.

a capacidade de corrente do cabo como forma de compensação

É extremamente importante observar a distância mínima

térmica.

BLINDAGEM
BLINDAGEM
BLINDAGEM METÁLICA

CORRENTE
DE CARGA
CAPA DE PVC

METÁLICA
ISOLAÇÃO

BLINDAGEM
SEMICONDUTORA
CONDUTOR

BLINDAGEM
BLINDAGEM METÁLICA

TERMINAÇÃO 2 - CARGA

TERMINAÇÃO 1 - FONTE

DETALHE DO
ATERRAMENTO
MALHA DE TERRA

MALHA DE TERRA

Figura 11 – Aterramento da blindagem metálica em uma única extremidade.
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Instalações elétricas de média e alta tensão

metálica de acordo com a ilustração da Figura 12.

Vb

Em geral, a blindagem dos cabos de média tensão aterrada
em uma única extremidade fica limitada a circuitos de pequenas
extensões, aproximadamente de 150 m, empregados normalmente
nos ramais de entrada de edificações industriais, comerciais e
outras conectadas às redes aéreas de distribuição ou na alimentação
de subestações distribuídas no interior de indústrias e também
em algumas redes de distribuição subterrâneas de usinas eólicas e

MALHA DE TERRA

fotovoltaicas.
Deve-se entender que as blindagens metálicas dos três cabos

Figura 12 – Tensão na extremidade do cabo na parte não aterrada.

do circuito são conectadas entre si e ligadas à terra num só ponto
juntamente com a blindagem metálica da mufla ou terminação

uma tensão bastante elevada que deve ser a tensão de isolação da

termocontrátil. Já na extremidade oposta será conectada à terra

blindagem que está isolada da terra por apenas uma capa de PVC

somente a blindagem da mufla ou da terminação contrátil,

ou EPR ou ainda por XLPE. Nesse caso, a blindagem deve ser

conforme ilustrado na Figura 11.

aterrada nas duas extremidades.

Admitindo um circuito com extensão de Lm = 150 m, cujo cabo
foi especificado no item 4.1.1, o valor da tensão nos terminais da
blindagem não aterrada vale:

A referência [1] cita que no Canadá, em situações normais, a
tensão na blindagem pode chegar a 100 V. O México normatiza
em 125 V. Na França, Itália e especificamente nos países baixos

(inferior a 50 V para instalações internas e de 25 V para instalações

não existem normas regulamentadoras para essa finalidade, mas a

externas, conforme ABNT NBR 14039).

Noruega pratica o valor de 60 V. Nos Estados Unidos pratica-se um

Se admitirmos um defeito trifásico de 10 kA de corrente de
curto-circuito, na extremidade de carga do circuito, a tensão entre
a blindagem e a terra é de:

valor entre 65 V a 90 V.

Referências:
Manual de Equipamentos Elétricos - 5ª Edição – João Mamede Filho

(superior às limitações previstas em na NBR 14039).
Para o mesmo circuito, mas agora com extensão de 3,0 km e
regime normal teremos o seguinte resultado.

– Editora LTC – Rio de Janeiro
Instalações Elétricas Industriais – 9ª Edição – João Mamede Filho –
Editora LTC – Rio de Janeiro
Proteção de Sistemas Elétricos de Potência – 2ª Edição – João Mamede
Filho e Daniel Ribeiro Mamede – Editora LTC – Rio de Janeiro

Fascículo

(a tensão supera os valores determinados pela ABNT NBR 14039).

Proteção de Equipamentos Eletrônicos Sensíveis – 2ª Edição – João

A ABNT NBR 14039 estabelece que “a corrente usada no

Mamede Filho– Editora Érica – São Paulo

cálculo deve ser a corrente de curto-circuito trifásica da parte

Catálogos de fabricantes de cabos elétricos.

da instalação situada à jusante da ligação”. E complementa:

[1] Cabos Eléctricos de Alta Tensão - Optimização das Técnicas de

“frequentemente pode-se dizer que, quando o comprimento de

Instalação para Redução das Perdas - João Carlos Dias da Silva, da

uma ligação for inferior a 150 m, as blindagens podem ser aterradas

FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) em

somente em uma das extremidades”. Considerando essas premissas,

Portugal.

o comprimento máximo do ramal de entrada de uma subestação é
de 56 m, utilizando o cabo e as condições previstas no item 4.1.1

João Mamede Filho é engenheiro eletricista e atualmente é diretor

desse artigo, para uma corrente de curto-circuito de 5 kA, ou seja.

técnico da CPE - Estudos e Projetos Elétricos. Foi professor na
Universidade de Fortaleza entre 1979 e 2012 e presidente da
Nordeste Energia nos anos 1999 e 2000. É autor dos livros Manual de
Equipamentos Elétricos (5ª Edição), Instalações Elétricas Industriais

Se considerarmos a tensão no momento de um curto-circuito
de 10 kA e o comprimento do circuito igual a 3,0 km, temos

(9ª Edição), Proteção de Sistemas Elétricos de Potência (2ª Edição) e
Proteção de Equipamentos Eletrônicos Sensíveis (2ª Edição).
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Pesquisa e Desenvolvimento
Por Daniel Etchegaray Mendes*

seguindo o entendimento da Associação Brasileira das Empresas

incluindo ainda recursos de comunicação interna para auxiliar no

Geradoras de Energia Elétrica (ABRAGE).

monitoramento das barragens e envio automático de alertas aos

Por se tratar de um evento de probabilidade muito baixa

gestores da Cemig GT.

de ocorrência, é natural que muitas das equipes relacionadas
no plano nunca venham ser solicitadas a atuar em um evento
real de emergência, sendo necessário que o PAE venha apoiado
de um adequado plano de treinamento das equipes envolvidas

Capítulo I

com o objetivo de garantir a efetividade das ações e identificar
precocemente falhas ou fragilidades, atuando de forma contínua
para seu aprimoramento.
Neste cenário, a Cemig GT, em parceria com a Venidera

Gestão de emergência em barragens

Projeto de P&D da Cemig cria ferramenta com o intuito
de atuar na fase de prevenção da gestão de emergência
e garantir o treinamento contínuo das equipes

Pesquisa e Desenvolvimento LTDA. vem desenvolvendo desde 2018
o P&D GT0597: “PAEplay – A ferramenta de apoio ao treinamento
contínuo nos procedimentos de monitoramento do estado das
barragens da Cemig e de utilização do PAE”, parte do Programa
Anual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Cemig-Aneel
2016/2017, em continuidade ao antecessor P&D GT0490: “Sistema
Inteligente Integrado com Tecnologia Web e Móvel para Gestão de
Emergências”.
O projeto antecessor (GT0490) foi responsável pela elaboração
de dois produtos principais: um sistema especialista (PAEWEB),
que informatiza as funções e atividades do PAE, favorecendo o
processo de comunicação e tomada de decisão; e outro sistema que
serve de ferramenta de apoio às instituições de Proteção e Defesa
Civil na elaboração de planos de contingência (proximidade), este
último já em ampla utilização pela companhia em conjunto com

Os recentes acidentes com as barragens de rejeitos de

organismos de defesa civil municipais e estaduais.

Mariana e Brumadinho motivaram um movimento político
bastante enérgico voltado para a alteração da Política Nacional

O P&D PAEplay, portanto, vem sendo desenvolvido com o

de Segurança de Barragens (PNSB), resultando na alteração

intuito de atuar na fase de prevenção da gestão de emergência, de

da Lei 12.334/2010 pela lei 14.066/2020, com impactos diretos

forma a manter treinamento contínuo das equipes internas à Cemig

sobre todos os setores dependentes de estruturas de barramento

GT e atuar preventivamente sobre as situações que possam levar

para operação. De um modo geral, as alterações propostas
pela Lei 14.066/2020 tiveram como foco principal a regulação

Fonte: adaptado de UNDRO (1991) apud. Viseu & Almeida (2011)

Figura 1 - Quadro evidencia as três fases da gestão da emergência.

Fascículo

dos planos de ações emergenciais (PAE), tanto na estrutura

a barragem à falha, valendo-se dos produtos criados no projeto

o desenvolvimento do treinamento entre as equipes, as quais irão
responder às solicitações enviadas por meio do PAEWEB seguindo
os procedimentos definidos no PAE interno da companhia e
interagindo entre si de modo a solucionar o cenário de emergência
proposto. Cada equipe é avaliada pelas ações que desempenha
durante o treinamento e com base nas atribuições de cada função
dentro do PAE, assemelhando-se a um exercício com elementos
de gamificação, uma vez que as ações tomadas pelos participantes
influenciam nas consequências finais, buscando refletir a
importância de cada ator relacionado no plano.
O treinamento se estende até que o problema seja
completamente solucionado pelas equipes ou até que ocorra a falha
da barragem. Neste último caso, ainda há ações de comunicação
externa a serem realizadas pelo coordenador executivo do PAE para
evitar perdas de vidas hipotéticas devido à ruptura do barramento.

P&D PAEplay

participante com base na efetividade das ações tomadas, tempo

Neste panorama, o plano de ações emergenciais fica inserido

acidentes com barragens. Neste contexto, a nova redação da

nas duas primeiras fases da gestão da emergência (mitigação e

O projeto PAEplay foi desenvolvido na intenção de criar uma

PNSB busca conseguir, junto aos empreendedores de barragens,

resposta), enquanto a elaboração de um plano de gestão de crise

ferramenta online para apoiar o treinamento dos procedimentos

uma melhoria no sistema de gestão de emergência, focando na

visa atuar nas duas últimas fases (resposta e recuperação), havendo

do PAE e manter as equipes preparadas para atuarem em situações

estruturação dos PAEs e na integração dos empreendedores

uma sobreposição entre os planos durante a fase mais crítica de

de emergência, aliado ao treinamento do sistema especialista

com as defesas civis e comunidades potencialmente atingidas

resposta à emergência.

desenvolvido no âmbito do projeto anterior. Os treinamentos irão

Outro conceito importante relacionado ao PAE diz respeito

Os recursos disponíveis na plataforma serão utilizados para

antecessor.

e conteúdo mínimo quanto na gestão e responsabilização de

em caso de acidente.

Figura 2 - Imagens do aplicativo evidenciando alguns dos recursos
disponíveis.

Ao final de cada treinamento, é possível fazer a avaliação de cada

ocorrer remotamente e por meio do aplicativo PAEWEB, onde a
plataforma do PAEplay será embarcada.

Diferentemente do que possa parecer, a gestão da

à vantagem do desmembramento do plano em dois documentos

emergência é um movimento que não inicia com a emergência,

distintos e complementares, sendo um PAE interno, atuando na

O aplicativo do PAEWEB foi desenvolvido com função de

mas começa antes mesmo da ocorrência do evento e continua

fase de prevenção com foco na segurança da barragem, e um PAE

compilar informações de campo (como leitura de instrumentação

após sua finalização, apresentando três fases distintas: a fase

externo, atuando nas fases de preparação e resposta, cujas ações

e identificação visual de anomalias) e dados internos provenientes

de mitigação (“antes da emergência”), a fase de resposta

visam resguardar o vale de jusante. Este conceito já é amplamente

dos sistemas de TI do ambiente corporativo da Cemig GT por meio

(“durante a emergência”) e a fase de recuperação (“depois da

aceito entre as política s de segurança de barragens de Portugal e

da utilização de um "sistema especialista", gerando avisos sobre

emergência”), conforme ilustrado a seguir.

vem sendo adotado como boa prática pelo setor elétrico brasileiro,

situações que possam necessitar de alteração de nível de resposta,

Figura 3 - Aplicativo identifica medidas necessárias para atuação em
situações de emergência.
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Pesquisa e Desenvolvimento
de resposta, assertividade no fluxo de comunicação e de aviso e

Ademais, o projeto PAEplay apresenta também a possibilidade

alerta às comunidades, dentre outros fatores, permitindo avaliar os

de treinamento individual, dando a oportunidade aos empregados de

Com base no exposto, fica evidente que a estruturação de um

pontos de fragilidade do plano e das equipes e atuar de maneira a

aperfeiçoarem seus conhecimentos e habilidades junto a “jogadores

plano de ações emergenciais bem sucedido vai muito além de um

corrigir estas falhas. Outra característica inerente a treinamentos

virtuais”, programados para emularem o comportamento dos

documento bem elaborado, sendo necessário que os procedimentos

desta natureza é a identificação de medidas estruturais necessárias

jogadores reais e levando em consideração os perfis psicológicos

e agentes envolvidos no plano sejam constantemente checados e as

para atuação em situações de emergência específicas a cada

preponderantes identificados em cada equipe.

falhas e fragilidades corrigidas, visando a melhoria contínua do

empreendimento, permitindo uma atuação preventiva.

CONCLUSÃO

A construção dos cenários de emergência foram fruto de uma
vasta revisão bibliográfica sobre as principais metodologias de

plano e a integração e capacitação de todos os agentes que podem
ser solicitados durante uma situação de emergência.
Fazendo uma analogia ao ciclo PDCA - Planejar / Executar /

análise de risco aplicadas a barragens, dentre as quais destacam-se

O desenvolvimento do PAEplay irá permitir a melhoria contínua

Verificar / Atuar (do inglês “Plan, Do, Check, Act”), o treinamento

as Árvores de Eventos (ETA), Árvores de Falhas (FTA) e os Potential

dos procedimentos de gestão de emergência relacionados aos planos

proposto por meio do PAEplay visa fazer a parte de verificação dos

Failure Mode Analysis (PFMA), desenvolvidos no âmbito deste

de ações emergenciais, bem como garantir o treinamento contínuo

procedimentos do PAE, identificando precocemente as situações

projeto. Estas metodologias foram escolhidas por apresentarem

e integração das equipes, permitindo uma resposta mais enérgica e

em que o plano apresenta fragilidades de modo a atuar sobre as

uma sequência lógica de evolução de anomalias, desde os eventos

efetiva durante situações de emergência. A automatização de parte

falhas identificadas, buscando aumentar as chances de sucesso do

de base responsáveis pela iniciação do modo de falha até a abertura

dos treinamentos permitirá um ganho substancial na logística

plano durante situações reais de emergência.

da brecha de ruptura.

de treinamentos dentro da Cemig GT, considerando o porte da

Para criação dos cenários de emergência com barragens, no

companhia, o grande número de empregados e a diversidade de

*Daniel Etchegaray Mendes é engenheiro civil formado pela

entanto, a aplicação direta das metodologias de análise de risco

barramentos operados e mantidos, aumentando a confiabilidade

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com pós-graduação

encontrou limitação, uma vez que a sequência de falhas é descrita

dos processos relacionados à segurança de barragens. Além

lato sensu (especialização) em Segurança de Barragens pelo Grupo

focando-se na descrição dos processos físicos, os quais por

disso, a aplicação de metodologias de análise de risco específicas

IDD. Atualmente, atua como engenheiro de segurança de barragens

vezes não geram uma evidência possível de ser inspecionada ou

às principais usinas permitiu um maior conhecimento sobre

na Cemig GT, com foco na implementação dos planos de ações

monitorada. Visando atender ao objetivo do projeto e aproximar o

os aspectos mais relevantes de cada barramento, garantindo o

emergenciais internos | daniel.mendes@cemig.com.br.

treinamento da realidade da rotina de monitoramento e inspeção,
os modos de falha estudados foram adaptados para sequências de
evolução de evidências, cabendo às equipes interpretarem quais
fenômenos podem estar relacionados a cada evidência. Por vezes,
modos de falha distintos compartilham das mesmas evidências,
ou mesmo evidências distintas podem levar a um mesmo modo
de falha, permitindo uma maior subjetividade no tratamento de
cada evidência, a qual deve ser analisada pelas equipes durante o
treinamento de modo a identificar sua origem e propor o reparo

Figura 4 - Modos de falhas adaptados para sequência de evolução de
evidências para interpretação das equipes em treinamento.

correto.

Fascículo

aumento da confiabilidade das estruturas.

Ao todo, foram criadas cerca de 43 destas sequências de

civis pré-existentes. A equipe de operação de reservatórios deverá

evidências, cada qual relacionada a um modo de falha e a uma

atuar na abertura e fechamento das comportas dos extravasores,

estrutura distinta. Cada uma das sequências foi desmembrada em

respeitando as regras operativas de cada empreendimento. As

atributos e categorizada com base em um sistema classificador,

aberturas de comportas com liberação de vazão acima das vazões

de modo a alimentar o sistema especialista e gerar novos gatilhos

de restrição de cada empreendimento deverão ser articuladas

relacionados aos modos de falha. Ao ser reportada uma anomalia,

para comunicação antecipada das comunidades de jusante. Estes

o sistema especialista identifica os termos utilizados e busca

e outros aspectos são levados em consideração durante a avaliação

enquadrar a anomalia em um dos modos de falha estudados,

do treinamento.

gerando alertas automáticos às equipes para uma maior celeridade
na resposta.

Por fim, foi estruturado um módulo de evacuação de modo
a avaliar o número de perda de vidas hipotéticas durante cada

Além da emulação de anomalias civis, a plataforma possui

treinamento, permitindo uma avaliação da efetividade das ações

um módulo de simulação hidrológica visando o treinamento

de gestão de emergência tomadas no vale de jusante. O algoritmo

das equipes relacionadas à operação dos reservatórios. Eventos

será alimentado com dados básicos da população (percentagem

meteorológicos hipotéticos irão ocorrer durante o treinamento

de população idosa, população total) e do evento (tipo de ruptura,

e exigirão medidas para controle do nível dos reservatórios para

tempo de aviso às comunidades, dentre outros) para permitir um

evitar o galgamento da estrutura ou o agravamento de anomalias

ranqueamento das equipes envolvidas no treinamento.
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Eficiência energética
Por Jeferson Borghetti Soares*

de infraestrutura associada (ainda que se possa contrapor
impactos devido à manufatura industrial de equipamentos
eficientes), reduz impactos ao meio ambiente, gera benefícios
à saúde humana (redução de poluição) 6, incentiva um setor
intensivo em geração de empregos qualificados, além de
agir como um vetor de estímulo à inovação tecnológica e

Iniciamos, nesta edição, um fascículo para discutir eficiência energética e sua importância para a segurança energética e

social.7 Por se tratar de um setor intensivo em mão de obra,

para a construção de um país mais sustentável. Trata-de uma série de oito artigos, que contam com a curadoria do engenheiro

considerar o estímulo em ações de eficiência energética

Danilo Ferreira de Souza, professor na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Este fasículo abordará o assunto a
partir da contribuição de especialistas e autoridades em suas áreas de atuação, que discorrerão sobre temas, como eficiência
energética e avaliação de ciclo de vida, sistemas de condicionamento ambiental, impactos da MP 998, sistemas motrizes,
eficiência energética das edificações, gerenciamento de edifícios inteligentes, qualidade de energia, entre outros tópicos.
No primeiro artigo da série, o especialista Jeferson Soares, da EPE, traz uma abordagem sobre planejamento energético,
considerando desafios, políticas e programas energéticos, oportunidades e avanços na área. Boa leitura!

Capítulo I

Fascículo

Eficiência energética no planejamento:
apropriação, dinâmica e desafios
O planejamento energético tem com um de seus desafios

de atendimento energético à sua população, é importante destacar

orientar possíveis caminhos, planos e ações necessários para

a influência do “efeito rebote”, que ocorre quando a economia

atender às necessidades de energia da sociedade como um todo,

financeira gerada por ações de eficiência energética é aproveitada

observando contornos que envolvem, de forma simultânea,

para aquisição de novos equipamentos (ainda que eficientes

estímulo a um ambiente propício à realização de investimentos

energeticamente), acelerando a curva de consumo total de

no setor, atendimento a critérios de sustentabilidade ambiental,

consumo de energia. Nesta situação, os indicadores de consumo

garantia de acessibilidade da energia pela população e promoção

per capita claramente crescem como resultado de melhoria da

da segurança energética.

qualidade de vida da população, em resposta ao aumento do grau de

Tal planejamento é especialmente desafiador no caso brasileiro,

conforto da mesma. A Figura 1 ilustra indicadores internacionais

dado que a necessária retomada de trajetória sustentada de

comparativos no que se refere ao binômio “Consumo per capita

crescimento econômico de longo prazo traz associada crescente

de energia vs Índice de Desenvolvimento Humano (IDH1). De

demanda por energia, capitaneada pela expansão da atividade

acordo com essa figura, é de se esperar que, conforme se atinjam

econômica em seus setores de atividade (indústria, comércio/

maiores níveis de renda e de maturidade de infraestrutura ao

serviços, agropecuária), pela melhoria da qualidade material

longo do tempo, o crescimento destes indicadores tenda a mostrar

da vida da população em geral (com inclusão energética) e pelo

comportamento assintótico em relação aos valores observados em

desenvolvimento de infraestrutura (rodovias, ferrovias, geração

países desenvolvidos, se aproximando de certo grau de saturação

de energia, saneamento básico, cidades, habitação etc.) associado

neste indicador.

Figura 1 - Consumo per capita de energia versus IDH.
Fonte: Jannuzzi, Swisher e Redlinger (2018) 2

Nacional (SIN) em torno de 3,4 GW médios anuais.4

pode contribuir com estímulo à retomada econômica póspandemia, criando inclusive benefícios estruturais de longo
prazo para a economia, gerando competitividade econômica
permanente, estruturando serviços para atendimento a esse

Para atender às necessidades energéticas (eletricidade e

mercado, como também criando um ambiente propício para

combustíveis) futuras nos horizontes de médio de longo prazo,

que inovações ocorram em todos os campos (tecnológico,

diversas formas de atendimento são possíveis, tanto a partir de

jurídico-regulatório e de modelos de negócios, por exemplo).

energias renováveis (hidráulica, biomassa, energia solar, eólica etc.)

Ampliando este cardápio de virtudes, suas características de

quanto de fontes não renováveis (carvão, gás natural, petróleo etc.),

ampla e descentralizada disponibilidade doméstica, também

podendo ser feito tanto de forma centralizada (a partir de blocos

contribui para a segurança energética e a resiliência do sistema

maiores de energia em médios e grandes aproveitamentos) quanto

energético como um todo. No contexto da atual transição

descentralizada (a partir de pequenos e microaproveitamentos).

energética mundial para sistemas energéticos de baixo carbono,

Do ponto de vista de oferta de energia, seja ela produzida de

ao lado de alternativas que incluem a expansão de fontes

forma centralizada ou descentralizada, o Brasil apresenta grande

renováveis, revisão de padrões de consumo e alternativas de

disponibilidade destes recursos energéticos totais no Brasil, como

captura e uso de carbono, a promoção da eficiência energética

mostra o relatório final do PNE 2050,5 tendo sido cunhado o termo

é, certamente, uma das mais fundamentais nesse processo.

de “administração da abundância”, em virtude de estes recursos

Do ponto de vista histórico, a eficiência energética proporcionou

superarem, em grande medida, a expectativa de consumo de

a economia de 14% no consumo total de energia (eletricidade e

energia a ser atendida no horizonte de longo prazo.

combustíveis) no período 2005-2019, de acordo com a publicação

Crescentemente relevante, porém, é o papel dos recursos

“Atlas de Eficiência Energética 2020- Relatório de Indicadores”. Para

disponíveis pelo lado da demanda, o que inclui eficiência energética,

se ter ideia do que isso representa, isso significa que, em 2019, o

geração distribuída, armazenamento de energia, veículos elétricos

consumo total de energia equivaleu àquele devido à produção de

e gerenciamento pelo lado da demanda. Através de tecnologias de

minerais e metais (minério de ferro, cobre, aço, ligas metálicas

geração de energia e/ou uso de equipamentos energeticamente

etc.) e à produção química no Brasil, juntos, em 2019.8 Dentre os

eficientes, o consumidor final de energia passa a fazer parte da

setores, os maiores progressos observados ocorreram no consumo

solução de atendimento às suas próprias necessidades energéticas

de energia em residências e em transportes, com cerca de 20% de

ou mesmo exportando excedentes de energia para outros

ganhos de eficiência energética no período 2005-2019 (Figura 2).

consumidores. Este papel do consumidor tende a ser potencializado

De maneira geral, estes resultados decorreram tanto como resultado

a partir da digitalização de sistemas energéticos, inovações

de ação de políticas e programas de eficiência energética vigentes

tecnológicas, custos decrescentes de novas tecnologias e desenhos

no país (PBE, PROCEL, CONPET, PEE/ANEEL e Lei da Eficiência

regulatórios que propiciem essa contribuição descentralizada ao

Energética9 etc.) quanto de ações de agentes setoriais específicas de

sistema energético como um todo.

acordo com a dinâmica competitiva própria dos mercados nos quais

Ao contrário, porém, dos demais recursos pelo lado
da demanda, a eficiência energética não exige expansão

se inserem, por exemplo, na redução da participação de custos de
energia, buscando maior competitividade de seus produtos.

1 Para mais informações: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html.

a este crescimento econômico, mesmo com a promoção de

Nessa direção, os estudos de planejamento têm apontado essa

políticas e programas de eficiência energética. Este padrão de

tendência e o mais recente Plano Decenal de Expansão de Energia

crescimento é esperado na medida em que o país caminhe na

(PDE 2030), elaborado pela EPE em coordenação com o MME,

5 Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Nacional-de-Energia-2050.

direção de reduzir hiatos de maturidade de infraestrutura e de

aponta para crescimento do consumo de eletricidade no horizonte

7 Posto que soluções de eficiência energética também podem ser associadas a mudanças de padrões de comportamento e uso de energia.

desenvolvimento humano e em relação aos indicadores observados

decenal da ordem de 3,7% a.a. até 2030, o que resulta a necessidade

9 Lei n0 10.295 de 17 de outubro de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, definindo a atribuição do Poder Executivo

em países desenvolvidos. Adicionalmente, em países com lacunas

de atender a um requisito anual de geração no Sistema Interligado

3

2 Disponível em: https://iei-brasil.org/livro-pir/.
3 Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2030.
4 Estes montantes já descontam a contribuição das parcelas de eficiência energética.
6 Reunindo, assim, predicados plenamente aderentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Vide, nesse sentido: https://odsbrasil.gov.br/.
8 O consumo evitado total estimado de energia (eletricidade e combustíveis) em 2019 foi de cerca de 31 milhões de tep (toneladas equivalentes de petróleo).
em estabelecer “...níveis máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia
fabricados ou comercializados no País...” (art. 20).
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Exemplo dessas oportunidades pode ser encontrado no recente
estudo de atualização do Balanço de Energia Útil em segmentos
industriais selecionados , em que se apontam estes potenciais
distribuídos por serviço energético (Figura 4).14 Este estudo, que
utiliza dados de pesquisa em campo em plantas industriais no ano
de 2016, mostrou um potencial de eficiência energética estático
da ordem de 10,6 TWh, o que poderia representar uma redução
Figura 2 - Evolução do índice ODEX setoriais e Brasil para o período
2005-2019. 10
Fonte: EPE (2021). Atlas de Eficiência Energética 2020- Relatório de
Indicadores. 11

Do ponto de vista prospectivo, por sua vez, no âmbito dos

conjunta de custos com eletricidade da ordem de R$ 5 bilhões15
nos segmentos industriais analisados. Assim como esse exemplo
para o caso de parcela da indústria brasileira, oportunidades
similares de eficiência energética existem para todos os demais
setores de consumo (edificações, indústria, agropecuária etc.).

estudos de planejamento energético governamental, o papel da

Há de se destacar que, a despeito de todos os benefícios ao seu

eficiência energética é reconhecido de forma recorrente, em que se

aproveitamento, efetivar a contribuição dos ganhos de eficiência

podem citar, por exemplo, os Planos Nacionais de Energia (PNE)

energética de forma plena é desafiador e complexo, diante da

2030 e 2050, o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) e

natureza dos condicionantes que definem a dinâmica de penetração

os Planos Decenais de Expansão de Energia (PDE).

desses ganhos de eficiência energética no tempo.

Destaque novamente para os resultados recentes dos estudos

Em primeiro lugar, por se caracterizarem como aproveitamentos

de planejamento, a estimativa de consumo evitado pela eficiência

de pequeno porte distribuídos de forma quantitativa e espacialmente

energética é da ordem de 32 TWh (3,3 MWmédios) e 17 milhões

heterogênea, o aporte significativo de blocos “virtuais” de

de tep (eletricidade e combustíveis) em 2030, segundo o PDE

energia demanda agregação de contribuição de grande número

2030,12 distribuídos conforme se apresenta na Figura 3. Por sua

de consumidores, o que denota um esforço maior em relação às

vez, apontando para estudos de longo prazo, o PNE 2050 destaca a

alternativas de maior porte, tais como usinas de geração de energia

contribuição de 321 TWh dos ganhos de eficiência energética em 2050,

que conseguem agregar atendimento de forma mais acelerada.

eficiência energética disponíveis, sua percepção dos benefícios de

públicas de eficiência energética voltadas ao setor de edificações e

adoção das mesmas, sua disponibilidade de recursos humanos

de transportes.

e financeiros para viabilizar sua implantação, e estes fatores

Uma terceira característica refere-se à influência que melhoria

influenciam sua decisão de concretizar as ações de eficiência

da qualidade de vida da população em geral exerce sobre os ganhos

energética, sendo cotejadas diante de outras prioridades de

de eficiência energética. Ocorre que ações deste tipo têm o efeito

negócio ou individuais. Deste contexto, emergem barreiras

de proporcionar reduções de conta de energia, cujos recursos

comuns à implantação de projetos de eficiência energética entre

financeiros disponíveis podem ser usados para aquisição de outros

as quais se podem citar assimetrias de informação, acessibilidade a

equipamentos (efeito rebote), ainda que com alto nível de eficiência

financiamento, disponibilidade de recursos humanos, disputa com

energética, de modo a aumentar o grau de conforto e utilidade por

o foco principal do negócio, além de barreiras setoriais específicas

parte do consumidor final. Nessa situação, ainda que o nível geral

para cada setor. Neste último caso, podem-se exemplificar situações

de eficiência energética possa estar aumentando, o resultado líquido

em que destravar o aproveitamento do potencial de eficiência

observado é o aumento do consumo de energia ao longo do tempo.

energética demanda ações coordenadas envolvendo a esfera federal

Neste caso, não necessariamente o aumento da eficiência energética

e as municipalidades, como é a situação de determinadas políticas

se associa à redução total de consumo de energia, especialmente em

o que é equivalente a evitar a necessidade de expansão da capacidade

Outra característica se relaciona à natureza da pulverização

de geração com potência equivalente a 2,5 vezes a UHE Itaipu. Esta

destes recursos distribuídos: seu aproveitamento se vincula às

contribuição, contudo, dependerá de ações que incluem aquisição

dinâmicas de decisão de cada agente, de forma “individual”, que

de eletrodomésticos mais eficientes, substituição de equipamentos

difere entre os setores de consumo e mesmo nos consumidores

14 Exemplos de equipamentos por serviço energético: (i) Serviço motriz: bombas, compressores, ventiladores e compressores; (ii) Calor de processo: sistemas de geração de vapor e aquecimento de fluidos; (iii) Aquecimento

industriais, novas tecnologias automotivas disponíveis, gestão de

dentro de cada setor. Cada consumidor é afetado de forma distinta,

15Adotando-se como referência a tarifa média industrial de R$ 479/MWh, conforme publicado no Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2020. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/

energia e mudanças de hábitos, em oportunidades distribuídas em

de acordo com seu grau de conhecimento das alternativas de

16 Estudo disponível em: https://bit.ly/37O3pvM

diversos graus em todos os setores de consumo.

Fascículo

Figura 4 - Potencial de economia de energia por serviço energético na indústria.
Nota: 1- inclui indústrias dos segmentos: alimentos & bebidas, cerâmica, ferro-gusa & aço, metais não ferrosos/outros, papel & celulose e química.
Fonte: EPE (2020). Atualização do Balanço de Energia Útil para segmentos da indústria. 16

Figura 3 - Contribuição dos ganhos de eficiência energética ao atendimento energético por setor no horizonte até 2030.
Fonte: EPE (2020). Plano Decenal de Expansão de Energia 2030
10 O índice ODEX é um índice adimensional que apura o progresso de ganhos de eficiência energética através da média ponderada dos índices de progresso destes ganhos nos sub-setores que compõe cada setor. Esta
ponderação é realizada tomando-se como base o peso relativo no consumo energético de cada sub-setor. Para mais detalhes, recomenda-se consultar: http://bit.ly/2MFMQuC.
11 Disponível em: http://bit.ly/3a6iWs6.
12 Enquanto o consumo evitado de energia elétrica equivale a uma UHE com potência de 8,2 GW, o consumo evitado de 17 milhões de tep corresponde à ordem de grandeza da soma dos consumos totais de energia
(eletricidade e combustíveis) da indústria siderúrgica brasileira e da produção de ferro-ligas em 2019.
13 Os segmentos estudados incluíram: cadeia do alumínio, celulose & papel, indústria siderúrgica, cerâmica & vidro, alimentos & bebidas e química.

direto: fornalhas e fornos; (iv) Refrigeração: refrigeradores, congeladores e ar condicionado; (v) Eletroquímica: cubas eletrolíticas e galvanoplastia.
anuario-estatistico-de-energia-eletrica.
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situações onde prevaleçam lacunas de acesso a um maior nível de

esta aceleração, destacando: (i) Reforçar as bases de dados e

qualidade de vida em geral.

informações relativas ao desempenho do mercado de eficiência
mencionadas

energética no Brasil, diante do valor destes dados para proposição e

(pulverização de agente, lógicas de decisão e melhoria do padrão

Como

resultado

destas

características

avaliação periódica da efetividade das políticas públicas correlatas,

geral de vida da população), a dinâmica da apropriação destes

bem como para a priorização de recursos financeiros publicamente

ganhos de eficiência é gradual e pulverizada no espaço e no tempo,

orientados para eficiência energética; (ii) Promover o contínuo

de acordo com os aspectos decisórios de cada agente “individual”,

aperfeiçoamento da governança institucional do setor, tendo em

sem que isso represente necessariamente redução de demanda

vista a crescente integração de cadeias energéticas e necessidade

de energia como resultado líquido deste processo, especialmente

de contínua melhoria da coordenação intra e inter-setorial para

quando observado o desenvolvimento de uma sociedade em que

o desenho de políticas públicas voltadas à eficiência energética;

lacunas de bem-estar existam na sociedade como um todo.

(iii) Incentivar o engajamento da sociedade por meio de aumento

O reconhecimento desta dinâmica atrelada à natureza da

do nível de informação e educação sobre o papel da eficiência

decisão de implementação pulverizada destes ganhos de eficiência

energética, de modo a contribuir com a disseminação da cultura de

energética por parte dos agentes e das mencionadas barreiras para

eficiência energética no país.

que estes potenciais sejam aproveitados resulta na necessidade

Nesse âmbito, além da manutenção da agenda de programas

de este processo estar adequadamente suportado por governança

e políticas existentes (PEE/ANEEL, PROCEL, Lei n0 10.295/2001,

e coordenação intra e inter-setorial adequadas, leis e regulações

PBE etc.), também o mapeamento de avanços em relação ao

aplicáveis que estimulem o uso de soluções e comportamentos

ferramental político-regulatório existente e de inovações neste

energeticamente eficientes, acesso amplo à informação da existência

campo se fazem necessários. Nesse sentido, a recente conclusão dos

dessas soluções, disponibilidade de recursos humanos e financeiros

estudos do Plano Decenal de Eficiência Energética (PDEf), com

para implantação das alternativas disponíveis para cada usuário e

suporte dos recursos do PAR/PROCEL, se constitui um subsídio

capacitação e educação para uma cultura de eficiência energética

fundamental para a definição de um agenda de longo prazo para

no país.

o setor, em processo coordenado pelo MME. Ao lado da crescente

Trazendo esses requisitos gerais para a contribuição sustentada

maturidade no arcabouço político-regulatório, destaca-se também

da eficiência energética, seu aproveitamento demanda, assim, um

o necessário engajamento de todos os atores nesse processo,

processo contínuo de aperfeiçoamento dos mecanismos vigentes

possibilitando a definição conjunta desses caminhos, que permite

no Brasil (que tem contribuído historicamente para ganhos de

estabelecer os consensos necessários de forma a contribuir para

eficiência no Brasil) e aporte de políticas públicas inovadoras,

a construção de um setor de eficiência energética que estimule

acentuado grau de coordenação intra-setorial (entre as instituições

a adoção de soluções de mercado de forma ampla em todos os

que compõe a governança do setor de eficiência energética) e inter-

setores. A construção desse ambiente, como foi dito, é um esforço

setorial (coordenação com as políticas econômicas e regulações

conjunto de todos os elos desta cadeia (governos, consumidores

correlatas, inclusas as fiscais/tributárias, financiamento, C&T&I,

de energia, agentes de financiamento etc.) e essa coordenação e

industrial, educação, infraestrutura etc.) em suas diversas esferas

integração propiciarão acelerar o aproveitamento do potencial de

(federal, estadual e municipal). Igualmente importante também é

eficiência energética no Brasil.

o engajamento dos consumidores finais (que, em última instância,
são os implantadores concretos das ações de eficiência energética),

*Jeferson Borghetti Soares é engenheiro químico, com mestrado e

além da existência de um ambiente financeiro propício para a

doutorado em Planejamento Energético pela COPPE/UFRJ. Participou

realização dos investimentos associados a cada solução. Isto posto,

de projetos de pesquisa e consultoria para instituições governamentais

pode-se concluir que a efetivação dos potenciais existentes de

e para o setor privado em estudos de matriz energética, mitigação de

eficiência energética depende de uma cadeia de ações de articulação

emissões de gases de efeito estufa, eficiência energética, mercado

e coordenação de uma engrenagem que demanda contribuição de

de gás natural e indicadores de sustentabilidade no setor energético.

vários atores, públicos e privados, de modo a se promover uma

Funcionário de carreira, ingressou por concurso público na Empresa

ambiência de aproveitamento acelerado destes ganhos de forma

de Pesquisa Energética (EPE) em 2006, sendo atualmente assessor

abrangente e distribuída entre todos os setores da economia.

da Diretoria de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da

Sob a ótica do planejamento energético, o recente relatório
do PNE 2050 aponta grandes recomendações para promover

instituição, onde colabora, entre outros, com a elaboração de estudos
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PROTEÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Métodos recomendados para prover proteção e evitar sequelas no funcionamento dos sistemas
NOTÍCIAS DE MERCADO
COLUNA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: O IMPACTO DAS BANDEIRAS TARIFÁRIAS
COLUNA ENERGIA SOLAR: OS AVANÇOS DO AGRONEGÓCIO NA GERAÇÃO SOLAR
COLUNA ENERGIA EÓLICA: OS FRUTOS COLHIDOS PELA FONTE EM 2020

referentes à eficiência energética.

APOIO

Fascículo Proteção contra descargas atmosféricas em sistemas fotovoltaicos
Por Ronaldo Kascher*

Este artigo é o primeiro de quatro publicações que têm por objetivo
avaliar as consequências das descargas atmosféricas no funcionamento
dos sistemas fotovoltaicos e apresentar os métodos possíveis e
recomendados para prover suas proteções.
As descargas atmosféricas causam danos às instalações elétricas e

34

A necessidade de cuidados com a proteção elétrica dos SFV fica
evidenciada por dois bons motivos.
O primeiro é o aumento eventual do risco R1, perda de vida humana
ou ferimentos permanentes (ABNT NBR 5419) dos usuários de energia
solar em alguns casos, notadamente, nos SFV instalados na cobertura

eletrônicas, provocando a queima de componentes por surtos de tensão

das edificações, conforme ilustrado na Figura 2. Nestes sistemas,

e corrente com diferentes intensidades e tipos de energia. Este assunto

sendo a edificação dotada de SPDA, o projetista do SFV deve adequá-lo

já é conhecido pelos técnicos e engenheiros há muito tempo. Tornou-se

ao projeto de proteção e, se for o caso, calcular novamente o risco R1

um problema mais visível com a “eletronização” das instalações quando

considerando a nova situação, realizando as revisões necessárias de

componentes com altas suportabilidades a surtos, tais como os relés

forma a mantê-lo em um nível tolerável. Observa-se neste caso que,

eletromecânicos foram sendo substituídos por dispositivos em estado

incidindo uma descarga direta nos painéis, haverá perda de isolamento

sólido sem a necessária adaptação da infraestrutura.

dos equipamentos interligados (painéis fotovoltaicos e inversor),

Este enfoque também se aplica às instalações de sistemas de

e assim, além dos riscos previstos decorrentes dos arcos elétricos

geração fotovoltaicos (SFV). A experiência prática recente apresenta

e incêndio, uma parcela da corrente da descarga pode ser injetada

casos de SFV com índices de disponibilidade abaixo do ideal devido à

diretamente no quadro de distribuição geral da edificação, onde

queima por surtos elétricos não apenas dos componentes principais,

normalmente se interliga o inversor potencializando-se os riscos.

como painéis fotovoltaicos propriamente ditos, inversores, etc., mas
também de componentes de supervisão e controle, notadamente os
sistemas trackers e de monitoração em tempo real da geração.
A evolução da potência fotovoltaica instalada no Brasil pode ser
verificada na Figura 1. Observa-se um grande crescimento da potência
nos últimos anos, sendo estimada em 7 GWp em outubro de 2020,
conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da
Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar).

Figura 2 – Risco R1 - perda de vida humana ou ferimentos permanentes
devido a descarga atmosférica incidindo nos painéis fotovoltaicos.

Nota-se que, no caso das usinas no solo, o risco R1 é pequeno,
pois, além das restrições normais de movimentação de profissionais

Capítulo I

A proteção de sistemas fotovoltaicos contra
descargas atmosféricas - Introdução

e pessoas na área de painéis da usina em dias com probabilidade de
ocorrência de descargas atmosféricas, caso ocorra uma descargas
nos equipamentos expostos, muitas são as possibilidades de perda
de isolamento elétrico dos equipamentos e cabos, no trajeto da
corrente até o usuário, o que propicia o controle das tensões perigosas
desenvolvidas e o consequente controle do risco.
O segundo motivo é risco R4 - perda econômica (ABNT NBR 5419),
Figura 1 – Evolução da Fonte Solar Fotovoltaica no Brasil.
Fonte : ANEEL / ABSOLAR

incluindo aí os custos da falta ou diminuição de geração de energia
devido aos danos sofridos pelos equipamentos do SFV, os custos de
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manutenção corretiva decorrentes da substituição de componentes

sistemas de geração fotovoltaica, a saber, na cobertura de edificações,

e os custos de mão de obra especializada para reparos, após o evento

geralmente unidades de menores potências, e no solo, encampando aí

de descargas com danos e, em alguns casos, eventuais multas ou

as usinas solares de média e altas potências, possuem características

penalizações contratuais decorrentes da perda de geração. Sempre

específicas que apontam para soluções de projeto do sistema de

que os surtos de tensão produzidos pelas descargas atmosféricas

proteção contra descargas atmosféricas bem distintos.

ultrapassam a tensão máxima suportada pelo equipamento (Uw – ABNT
NBR 5419) do SFV, seja painel, inversor, trackers ou equipamento de
controle e supervisão, grande será a probabilidade de sua queima.

As fontes de danos que podem afetar os sistemas de
geração fotovoltaicos
Como explícito na ABNT NBR 16690, as orientações da ABNT NBR
5419, com algumas adaptações, podem ser usadas na concepção
dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas das usinas
fotovoltaicas.
Segundo a IEC 61643-32, quatro podem ser as possíveis fontes de
danos devidos às descargas atmosféricas:
- Descargas diretas (S1) no SPDA da estrutura dotada de SFV;
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- Descargas próximas (S2) à estrutura dotada de SFV;
- Descargas diretas na rede (S3) onde se conecta o SFV;
Figura 3 – Risco R4 - perda de valor econômico, humana ou ferimentos
permanentes devido à descarga atmosférica incidindo nos painéis
fotovoltaicos.

Nos próximos capítulos estes casos serão analisados.

Base normativa para orientação dos projetos
de proteção dos SFV dos efeitos das descargas
atmosféricas

- Descargas induzidas (S4) nas redes onde se conecta o SFV.
Além das descargas atmosféricas, a IEC 61643-32 também aponta
as operações de comutação do sistema de distribuição elétrica, como
possível causadora de sobretensões que podem danificar os SFV.
As fontes de danos S1 e S3 são fenômenos de alta energia, pois
parcela da corrente elétrica de descarga é acoplada por condução
diretamente nos componentes dos SVF.

Observa-se que a norma brasileira ABNT NBR 16690 – Instalações
elétricas de arranjos fotovoltaicos, requisitos de projeto – foi publicada
em outubro de 2019 e, portanto, já havia cerca de 4 GWp instalados no
país.
Além de orientações gerais de instalação, ela fornece informações
específicas sobre como incorporar aos projetos a proteção contra
descargas atmosféricas, fazendo referência à ABNT NBR 5419 –
Proteção das estruturas contra descargas atmosféricas e as normas

Figura 4 – Fonte de danos S1 em SDFV no topo de estruturas e no solo.

internacionais, notadamente, a IEC 61643-32 - Selection and
application principles - SPDs connected to photovoltaic installations.
A IEC TR 63227 - Lightning and surge voltage protection for

Para estas fontes, as medidas de proteção incluem colocação
das partes expostas às descargas (painéis, trackers, equipamentos

photovoltaic (PV) power supply systems também esclarece e orienta

de controle, cabos, etc) na ZPR 0B (ABNT NBR 5419), diminuição

ações para a proteção.

dos “laços de indução”, uso de infraestrutura adequada com baixas

Estas referências normativas internacionais são também muito
recentes.
Neste cenário faz-se necessário, de um lado, implantar correções às

impedâncias de transferência e instalação de DPS classe I, com
capacidade energética compatível com o nível do surto esperado.
Já as fontes de danos S2 e S4 acarretam em surtos induzidos,

plantas existentes de forma a adequá-las às recomendações técnicas

fenômenos de baixa energia, mas que podem acoplar tensões

e, de outro, incorporar aos novos projetos os conceitos de proteção,

transitórias suficientes para romper os isolamentos dos equipamentos,

conferindo maiores suportabilidades aos SFV frente aos surtos causados

queimando-os e retirando de operação o SFV. As correntes de surtos

pelas descargas atmosféricas.

nestes casos têm baixa amplitude, pois são limitadas pelas impedâncias

É importante salientar que os dois tipos clássicos de instalações de

características das redes onde são acoplados.
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Fascículo Proteção contra descargas atmosféricas em sistemas fotovoltaicos
potências, são dotados de sistemas trackers e de supervisão cujas

sistema de proteção a partir de dados relevantes da instalação.

Estas estimativas foram elaboradas utilizando-se método de

topologias envolvem o uso de interfaces eletrônicas tipo RS 232 ou RS 485

O projeto de proteção pode encampar desde a solução completa

análise de danos que tem por base com base as orientações da ABNT

distribuídas pela planta de painéis através de cabos metálicos de grandes

(incluindo otimização do sistema de aterramento, criação de ZPR 0B

NBR 45419 e IEC 62305, com as devidas adaptações para o arranjo

comprimentos. A experiência tem mostrado a grande susceptibilidade

(ABNT NBR 5419) para os painéis e equipamentos de monitoração e

típico de usinas fotovoltaicas implantadas no solo e são úteis para

desses sistemas frente às descargas atmosféricas. São frequentes as

controle, instalação de DPS, implantação de infraestrutura com fator de

subsidiar a avaliação da viabilidade econômica de implantação

observações dos operadores referentes à queima e à indisponibilização

blindagem conveniente) ou solução simplificada customizada, de forma

das medidas de proteção contra surtos (MPS – ABNT NBR 5419)

desses sistemas em épocas de tempestades com raios. A perda destes

a se obter uma boa relação custo / benefício.

recomendadas para melhoria do desempenho.

sistemas prejudica muito a eficiência de geração das usinas e, por isso, as
medidas específicas para suas proteções são importantes.

As particularidades da usina é que determinarão o ponto de
equilíbrio das soluções propostas em projeto.

Conclusão

Para fins de ilustração, o gráfico da Figura 8 apresenta o período

Equipamentos de uma usina fotovoltaica que podem
ser danificados por descargas atmosféricas

Figura 5 – Fonte de danos S3 em SDFV no topo de estruturas e no solo.

escolha da melhor filosofia de proteção dos sistemas fotovoltaicos

supervisão e controle de inversores distribuídos de usina fotovoltaica

contra os efeitos das descargas atmosféricas.

de 6 MWp, considerando a densidade de descargas atmosféricas Ng = 5

Nos próximos artigos, os conceitos gerais apresentados serão

descargas / km2 / ano no local da instalação, dimensões aproximadas do

ampliados, abordando as particularidades das instalações nas

depende diretamente de dois fatores: a sua suportabilidade a surtos e as

pátio de painéis de 120.000 m2 e tensão de surto estimada suportada

coberturas das edificações e das usinas de maior potência, geralmente

amplitudes dos surtos que o atingem.

pelos equipamentos de controle Uw = 3 kV.

implantadas no solo, cobrindo grandes áreas expostas ao sol.

A suportabilidade a surtos é característica do próprio equipamento.
Os equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados certificados

*Ronaldo Kascher é engenheiro eletrônico e de telecomunicação, mestre e

suportam tensões de surto tipicamente de 1,5 kV a 6 kV, dependendo

doutor em engenharia elétrica. É diretor e responsável técnico na Kascher

de suas tecnologias construtivas. Sob o ponto de vista de sua

Engenharia e Comércio Ltda. desde 1982. É professor dos Departamentos

disponibilidade, quanto maior a tensão de surto suportável, melhor

de Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e Engenharia Aeronáutica

será o seu desempenho frente aos raios, entretanto, o aumento de

da PUC-MG. Membro da comissão da ABNT CE-03:64.10, que revisa

sua suportabilidade aumenta o seu preço, tirando competitividade

a ABNT NBR 5419. É consultor e responsável técnico por diversos

do fornecedor. O problema, portanto, na maioria dos casos, deve ser
Figura 6 – Fonte de danos S2 em SDFV no topo de estruturas e no solo.

resolvido no projeto de infraestrutura da usina.
O controle das amplitudes dos surtos pode ser obtido com soluções
no projeto de infraestrutura da usina. O uso adequado de técnicas de
proteção contra surtos e blindagens eletromagnéticas na fase de projeto
da usina consegue aumentar o tempo médio entre falhas (MTBF) das
instalações.
A experiência recente tem mostrado que, em uma escala
descendente de ocorrências, as frequências de queimas por descargas
atmosféricas ocorrem nos seguintes subsistemas / equipamentos:
• Equipamentos de supervisão de inversores que utilizam tecnologias
híbridas com redes de wifi e redes seriais metálicas, geralmente, tipo
RS-485.
• Sistemas “trackers” de posicionamento em tempo real dos painéis para
otimização de geração.
• Inversores.
• Painéis fotovoltaicos.

Figura 7 – Fonte de danos S4 em SDFV no topo de estruturas e no solo.

Para estes casos, as medidas de proteção adequadas são muito
parecidas com as elencadas para as fontes S1 e S3, entretanto, os DPS

Estimativa do período entre falhas de um sistema
supervisório de uma usina fotovoltaica no solo devido
as descargas atmosféricas

podem ser classe II, ou seja, com baixa capacidade energética, tendo em
vista as amplitudes limitadas das correntes de surto induzidas.
Os SFV mas complexos, principalmente as usinas no solo de maiores

O assunto é extenso e muitas são as variáveis em jogo para a

situações de arranjos de medidas de proteção de um sistema de

por descargas atmosféricas. A probabilidade de ocorrer sua queima

Em geral, qualquer equipamento ativo do SFV pode ser danificado
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estimado entre falhas por descargas atmosféricas em diversas

É possível estimar o período entre ocorrências de danificações por
raios de equipamentos da usina solar em diversas configurações do

projetos na área de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas
Figura 8 – Períodos prováveis entre falhas (anos) do sistema de supervisão
e controle de uma usina fotovoltaica típica de 6 MWp em local com Ng = 5
descargas / km2 ano em várias situações de infraestrutura de proteção da
rede de supervisão.

(SPDA), compatibilidade eletromagnética e proteção contra transitórios
de instalações elétricas de controle e automação de telecomunicação e
eletrônicas.

39

Geração distribuida
Por Carlos Evangelista e Guilherme Chrispim

e soluções que poderiam amenizar o
cenário no curto prazo.

Solução
Carlos Evangelista é presidente executivo da
Associação Brasileira de Geração Distribuída
(ABGD).

Guilherme Chrispim é presidente do Conselho
da Associação Brasileira de Geração Distribuída
(ABGD).

A geração distribuída com fontes
renováveis
expressivo

apresentou
nos

crescimento

últimos

anos.

São,

atualmente, 400 mil conexões e 4,6 GW de
potência instalada. Entretanto, dentro do
sistema elétrico brasileiro, a GD representa
ainda apenas 0,5%, participação que
poderia ser muito maior. O Brasil tem uma
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grande oportunidade de inserir parte de

De volta às bandeiras tarifárias

seus 85 milhões de consumidores em baixa 41
acionamento de usinas termelétricas, que

Ao instalar uma nova térmica a gás é

tensão nesse sistema, produzindo parte da

são mais caras, e a importação de energia

preciso também contratar o gás, o que

própria energia de forma descentralizada,

para manter o fornecimento e a segurança

significa um “take-or-pay” de 60% exigido

injetando o eventual excedente na rede

do sistema. Em geral, as termelétricas já

pelo

através do sistema de compensação de

produtor/transportador

do

gás.

possuem um preço muito mais elevado

Isto porque há poucos gasodutos ainda

A matriz elétrica brasileira é predominantemente limpa e majoritariamente hídrica,

que as hidrelétricas ou as renováveis, mas

cruzando o país e ainda dependemos da

O crescimento da geração distribuída

porém, seguimos emitindo uma quantidade excessiva de carbono com a geração de

as usinas acionadas de forma esporádica,

importação de GN boliviano, cotado em

pode evitar que este ano e os próximos

energia elétrica, pois constantemente precisamos ligar as térmicas. Basta uma pequena

para suprir necessidades pontuais, são

dólar. O valor do gás natural, somado ao

sejam

oscilação positiva no consumo, ou um agravamento da situação hídrica, que mantém

ainda mais custosas.

nossos reservatórios cada vez mais baixos há anos, para que o sistema de bandeiras seja

energia elétrica (SCEE).

marcados

por

consequentes

custo do MWh da termelétrica, resulta

bandeiras vermelhas ou pior ainda, por

Estamos no período úmido - que vai

em uma conta alta a ser custeada pela

ameaça de racionamento regionalizado.

de dezembro a abril e caracterizado pela

sociedade. A questão financeira é agravada

O apagão do Amapá poderia ter sido

O recurso de arrecadar fundos para custear térmicas mais caras e sinalizar para

maior incidência de chuvas. Mesmo nesta

ainda pelo impacto ambiental da geração

menos grave se o Estado tivesse inserção

o consumidor que é o momento de economizar energia deveria ser uma exceção, mas

época do ano, há termelétricas acionadas

por meio de combustível fóssil.

expressiva

mesmo em tempos de pandemia e de consumo em baixa, começa a aparecer de forma

gerando por volta de 14.000 MW e,

Um dos motivos de o Brasil utilizar cada

constante. Em dezembro, foi acionada a bandeira vermelha patamar 2, e, em janeiro, a

concomitantemente, estamos importando

vez mais usinas térmicas é a interrupção

aconteceram recentemente em Roraima e

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu bandeira amarela.

2.200 MW de potência da Argentina.

nos investimentos em hidrelétrica de

Rondônia, que tiveram menor repercussão,

grandes reservatórios. A instalação de

mas foram igualmente graves para os

grandes hidrelétricas provoca impactos

cidadãos que ficaram sem energia.

acionado.

É preciso ter em mente que a bandeira vermelha não resolve o problema, apenas trata
os sintomas que se agravam ano após ano. A nossa matriz elétrica é considerada limpa
devido à forte presença de hidrelétricas. Apesar disso, muitas vezes, a geração de energia

Por que usamos tanto as
térmicas?

O Brasil tem a segunda tarifa residencial mais cara do mundo, segundo a Agência
Internacional de Energia, em www.iea.org/reports/energy-prices-2020.

Motivo da cobrança extra

socioambientais na região onde estão
localizadas.

A

preocupação

de

se

geração

aplica

aos

distribuída.
apagões

O
que

Aliado aos apagões regionais pontuais,

ambiental

há ainda o problema de 8,5 milhões de

As termelétricas deveriam ser para uso

e social é importantíssima sob vários

brasileiros que ainda não têm acesso à

emergencial, para casos extremos, mas elas

aspectos, mas, ao considerar uma visão

energia elétrica, quase que condenados a

também funcionam para geração de base,

sistêmica, é importante ponderar que a

viver como se estivessem no século 19.

ou seja, constante. Seus custos altos, bem

ausência de hidrelétricas também causa

como o impacto ambiental, são divididos

impacto. É preciso avaliar efeitos negativos

complexo

entre todos os brasileiros.

como o aumento na emissão de gases de

estruturais. Não há uma solução simples

efeito estufa e o encarecimento da conta

nem definitiva. A estabilização do setor,

de luz dos brasileiros.

com as famosas “modicidade tarifária”

emergencial por meio de combustíveis fósseis é acionada, caminhando na contramão da
transição energética mundial e onerando a tarifa para os consumidores.

mesmo

O retorno da bandeira vermelha em dezembro teve como justificativa a volta dos

Sabemos que as termelétricas podem

índices de consumo de energia elétrica a patamares anteriores ao início da pandemia, ao

cumprir um papel importante de segurança

mesmo tempo em que a geração hídrica está comprometida em razão dos baixos níveis

energética. Contudo, devem ser utilizadas

Não há como mudar o passado, mas

dos reservatórios. Quando há essa combinação negativa de fatores, o governo autoriza o

com cautela, pois têm um custo elevado.

ainda há tempo para estimular alternativas

O sistema elétrico brasileiro é bastante

e

e

“segurança

com

alguns

energética”,

problemas

passa

por

expansão da rede, transição energética,

Geração distribuida

abertura de mercado, privatização das
eternas deficitárias, reforma tributária do
setor, fim dos penduricalhos de encargos,
muitos deles voltados para combustíveis
fósseis, e principalmente, vontade política
para enfrentar tudo com um plano de
médio e longo prazo.
A geração distribuída, ainda que não
seja a solução para todos os problemas,
traz inúmeros benefícios. Por isso, é
importante garantir as condições para
o seu desenvolvimento. Nesse sentido,
é importante chamar a atenção para
propostas que representam uma ameaça ao
crescimento da GD, como a de revisão da
Resolução Normativa 482/2012, que regula

de energia com todas as fontes renováveis

players do setor. Esse capítulo do CBEE foi

O processo de revisão

(aprimorada pela REN n° 687/2015). É hora

elaborado por um grupo multidisciplinar

de darmos um passo adiante.

de especialistas do setor elétrico, que

42 a modalidade.

ainda está em curso e o diálogo caminha
para opções mais equilibradas, entretanto,

A incidência de bandeiras tarifárias,

continua um movimento de pressão das

a crise hidrológica que aumenta ano

geração distribuída, buscando o consenso

concessionárias e distribuidoras para o

após ano e, por vezes, interpretações

entre todas as perspectivas de abordagem.

fim da geração distribuída nos moldes

equivocadas que confundem incentivo

atuais. Algumas empresas chegaram a

com subsídio (igual a confundir “capitão

Associação

se posicionar contra o sistema atual de

de fragata com cafetão de gravata”) são

Distribuída (ABGD), a maior associação

compensação de energia, argumentando

um sinal de alerta para a sociedade refletir

do setor no Brasil, além de várias outras

que

sobre o que ela realmente deseja para o

entidades representativas desse segmento.

ele

prejudica

remanescentes.

os

Ao

consumidores

mesmo

tempo,

setor elétrico brasileiro.

considerou

os

atributos

Evidentemente,

tem

Brasileira

Atualmente,

positivos

o

apoio

de

contamos

da

da

Geração

com

mais

essas empresas criaram uma estrutura

Queremos ter o recorde das tarifas mais

de 400.000 “prosumidores”, pessoas e

operacional e comercial para explorar a GD

altas do mundo? Avançar na contramão da

empresas de todas as classes sociais e

e ganhar dinheiro com isso, usando verbas

transição energética? Diminuir o porcentual

perfis de consumo, que contribuem para

destinadas aos programas de eficiência

de energias renováveis em nossa matriz

o desenvolvimento do mercado e para a

energética. Pura demagogia! Não faz

elétrica? Com certeza, nenhum brasileiro

diversificação da matriz elétrica brasileira

sentido ter um discurso refratário à geração

deseja isso.

e, consequentemente, colaboram para

distribuída e simultaneamente investir no
setor buscando retorno financeiro.

Um passo adiante

Com a revisão da norma em curso, o

a redução de incidência das bandeiras

Governo e o Congresso Nacional têm

tarifárias. Quanto mais energia proveniente

nas mãos uma excelente oportunidade

de GD é injetada na rede, em tese, menos

para estimular a geração distribuída com

água dos reservatórios precisa ser utilizada

fontes renováveis, votando e aprovando

para abastecer o sistema elétrico.

O Programa de Incentivo às Fontes

um dos vários projetos de lei favoráveis

Esperamos que o Brasil se insira

Alternativas de Energia Limpa, criado pela

à GD em tramitação na Câmara. Em

definitivamente no século 21 e utilize o

Lei 10.438/2002, foi um marco fundamental

especial, destacamos o Código Brasileiro

seu rico potencial energético, assumindo

para aumentar a participação de fontes

de Energia Elétrica (CBEE), que tem um

o protagonismo mundial no setor de

alternativas renováveis (pequenas centrais

capítulo inteiro dedicado à modalidade,

energias renováveis, liderando a transição

hidrelétricas,

biogás

garantindo a estabilidade regulatória, um

energética e dando um exemplo ao

e biomassa) na produção de energia

processo de transição razoável, mantendo

mundo, demonstrando que o consumidor,

elétrica, bem como a REN n° 482/2012

o direito adquirido dos “prosumidores”

ou melhor, o “prosumidor” e o cidadão

regulamentando a micro e minigeração

e remunerando de forma justa todos os

devem ser o centro das ações.

usinas

eólicas,

43

Energia solar fotovoltaica

Rodrigo Sauaia
é presidente
executivo da
Absolar

Ronaldo Koloszuk
é presidente
do Conselho de
Administração da
Absolar

Energia Eólica

Rui Ruas é diretor
comercial da Valmont
Solar Solutions

Elbia Gannoum é presidente
executiva da Associação Brasileira
de Energia Eólica (ABEEólica)

Agro com energia solar é mais tech e pop
de aplicação e de engenharia em

2020 e uma grande transformação
pelos bons ventos brasileiros

Seguindo a tendência mundial

econômica, capaz de reduzir os

Além dos benefícios de

de geração distribuída renovável de

gastos com energia elétrica em

sustentabilidade já relatados,

cada uma das usinas. Separar

A energia eólica terminou o

no consumidor considerando

potencialidade e oportunidade

renováveis também significa

eletricidade, o agronegócio nacional

até 90% e tendo um retorno do

como as redes de transmissão de

o joio do trigo é fundamental:

ano de 2020 com mais 8.000

características inovadoras,

da transformação, que é o fato

um novo caminho de atuação

avança rápido na geração solar

investimento entre 4 e 7 anos, ao

energia no País são de dimensões

escolher o ponto ótimo de

aerogeradores em operação e mais

podendo incluir, por exemplo,

de o investimento nos recursos

profissional.

fotovoltaica no Brasil. O conceito

passo que a vida útil dos sistemas

continentais, a geração de energia

viabilidade técnica, financeira e

de 660 parques, passando dos 17

parcerias para construção do

naturais, de forma responsável,

de “prossumidor”, ou seja, produzir

ultrapassa os 25 anos.

elétrica por meio da fonte solar

regulatória é o nome do jogo. Para

GW de capacidade instalada e se

parque eólico, possibilidade de se

gerar desenvolvimento econômico

para a regularização de terras de

O interesse dos produtores

contribui para reduzir variações

isso, é preciso tratar cada caso

consolidando como segunda fonte

tornar proprietário em sociedade do

e social por meio da distribuição de

pequenos proprietários que jamais

rurais pela energia solar fotovoltaica

de fornecimento de energia em

de maneira única, com o alicerce

da matriz elétrica. O ano de 2020

parque, apenas desenvolvimento

renda, da inclusão e da diminuição

tiveram acesso ou condições de

das desigualdades econômicas

cuidar disso. Esse é um efeito

a própria energia, ganha força no

44 meio rural. Ele traz o potencial de

do projeto ou gestão e operação.

Além disso, contribuímos

eliminar intermediários entre a

gera uma série de desdobramentos

pontos distantes, onde antes

da experiência vivenciada na

foi claramente cheio de desafios

geração e o consumo de energia

importantes no Brasil. Por exemplo,

havia muita instabilidade e

“tropicalização” do negócio e de

para todos nós, incluindo o setor de

e sociais. É preciso dar esse pulo

positivo pouco discutido, mas ao

elétrica, um dos principais

uma das maiores fabricantes

oscilações de tensão. Mais um

olho nos cenários futuros.

energia. O impacto mais imediato

atual, o mercado livre tem ainda um

de raciocínio e ação: não basta

ser obrigado a arrendar pequenos

insumos na atividade produtiva

de pivô central de irrigação do

ganho que pode ser contabilizado

Como a voz do setor solar

é que não tivemos leilões, porque

grande potencial de crescimento e

gerar energia renovável que não

espaços de terras em áreas que

rural, resultando em economia

mundo realizou uma joint venture

pela redução de quebra de

fotovoltaico brasileiro, a ABSOLAR

a demanda por energia caiu e isso

que pode ser ainda mais expressivo

emita CO2, é preciso que essa

necessariamente devem estar

para recuperar o capital investido,

com uma empresa nacional,

motores e melhoria das condições

trabalha desde 2013 junto ao

significa que não vendemos no

com os avanços da modernização

energia impacte positivamente a

regularizadas, o setor eólico

além de ajudar na estabilização da

buscando justamente aproveitar

operacionais das fazendas.

rede, reduzindo a necessidade de

o potencial da energia solar em

investimentos.

Sem dúvida, dada a regulação

agronegócio e aos líderes das

mercado regulado este ano. Por

da legislação. Isso é algo concreto

vida das pessoas. Aí começamos

deve cuidar dessa regularização

Além disso, o agronegócio

entidades do setor rural para

outro lado, a boa notícia é que o

que estamos comprovando dia após

a falar de uma real transformação

e contribuiu indiretamente para

suas tecnologias de irrigação rural.

brasileiro possui algumas das

motivar o poder executivo, o

mercado livre tem se tornado muito

dia, especialmente no difícil ano de

energética, da forma como eu a

que pequenos donos de terra,

compreendo.

especialmente no interior do

Resultado: o desenvolvimento de

melhores linhas de financiamento

poder legislativo e os governos

importante para o setor eólico,

2020, em que nossa criatividade

durabilidade das usinas solares

uma inovação à brasileira: um pivô

para sistemas fotovoltaicos,

estaduais e municipais em

sendo que em 2018 e 2019 já

foi posta à prova no comando de

aos baixos custos de operação

central de irrigação que trabalha

com destaque para as linhas de

prol do avanço da energia solar

havíamos vendido mais no ACL do

e manutenção dos sistemas,

exclusivamente com energia solar

crédito “PRONAF Mais Alimentos”

fotovoltaica no meio rural.

que no ACR. Nosso desempenho no

adiciona-se um novo modelo

fotovoltaica.

e "PRONAF Eco", do Programa

Mesmo o poderoso

Ao aliar a alta tecnologia e a

No caso da eólica, já

nordeste, tivessem pela primeira

negócios, resultando em contratos

enxergamos muito bem isso.

vez seu certificado de propriedade

inovadores, como os fechados

Parques eólicos chegam à regiões

em mão.

ACL neste ano tem sido muito bom

recentemente com a Anglo

remotas do Brasil, especialmente

Termino reforçando que

Nacional de Fortalecimento da

agronegócio do Brasil precisou,

e isso é um bom sinal para a cadeia

American, Tivit, Vulcabrás Azaleia,

no nordeste, impactando

acreditamos na importância

de energia elétrica, limpa,

tecnológica pode provocar uma

Agricultura Familiar (Pronaf),

em seus primeiros anos, de apoio

produtiva, que seguiu fechando

Grupo Moura, Unipar Carbocloro,

positivamente comunidades por

da diversidade de saberes e de

renovável e competitiva, aliando

revolução no campo, ao permitir a

importante incentivo construído

para seu impulso inicial. Por conta

novos negócios e, portanto, segue

entre outros. E para o futuro o

meio de, por exemplo, empregos

opiniões como algo fundamental

o foco de produzir alimentos

prática de agricultura segura em

em 2015, em parceria com a

deste apoio, hoje o agro do Brasil é

otimista para o futuro.

mercado livre deve se desenvolver

diretos e indiretos e geração de

para este futuro inovador.

com excelência à geração da

áreas onde a rede elétrica ainda

ABSOLAR, para democratizar

líder em competitividade mundial.

ainda mais.

renda com os arrendamentos de

Acreditamos, ainda, que toda a

energia consumida. Com isso,

não chegou, aumentando a área

o acesso à tecnologia no meio

Da mesma forma, a fonte solar

reforçar que, além do crescimento,

terras dos pequenos proprietários,

discussão de ESG (Environmental,

os produtores rurais passam a

plantada no País e no mundo.

rural, tornando-a mais eficiente,

fotovoltaica também caminha

vemos também novidades nas

sempre de reforçar que ele é

que seguem com suas criações

Social and Governance) é

sustentável e competitiva.

para repetir o feito do agronegócio,

formas de contratação. O que

brilhante para nossos bons ventos

de animais ou plantações, já que

fundamental para lidarmos com

ampliando a oportunidade

estamos vendo agora é que o

e também para a sociedade. Todo

apenas uma pequena parcela da

esse futuro tão desafiador, para

histórica de melhorar a

gerador/comercializador está

esse crescimento de eólica é muito

área é utilizada para colocação

que possamos contribuir de fato
com o esforço mundial de combate

de negócio ao campo: a geração

gerar uma nova fonte de riqueza,
diretamente do céu.
Por ser uma fonte de energia

O impacto desta inovação

Para quem conhece bem
o agronegócio, não é novidade
que áreas novas de plantio, sem

Um dos principais
fundamentos para transformar

Ainda sobre mercado livre, vale

E por falar em futuro, gosto

limpa, renovável, competitiva

derrubar florestas, possuem

o homem do campo em

distribuição renda para toda a

procurando direto os consumidores

mais do que um aumento de uma

dos aerogeradores. Há também

e praticamente inesgotável, o

menor precipitação hídrica

“prossumidor” de energia

população, aliando crescimento

que têm possibilidade de serem

fonte renovável, é também uma

impactos de aumento de

às consequências do aquecimento

país passa a contar com nova

(menos chuvas). Por isso, a

passa pelo teste de validade

econômico, geração de riqueza e

livres, mas eles não chegam mais

possibilidade de transformação

arrecadação de impostos que, com

global. O que todos queremos, no

contribuição relevante do homem

solução da irrigação aliada à

e consistência da viabilidade

sustentabilidade ambiental. Por

com opções prontas, apenas para

da sociedade por meio de

adequado gerenciamento público,

fundo, é defender uma indústria

do campo para a sustentabilidade

energia solar é capaz de resolver

técnica e financeira dos

isso, com a sinergia com a solar

serem adaptadas em relação

uma fonte que tem benefícios

podem significar melhorias para

que tem um gigantesco potencial

do planeta e da sociedade. Além

os gargalos de falta de água e

projetos. Cada projeto tem suas

fotovoltaica, o agro brasileiro será

ao consumo. O que eles fazem é

reais para as comunidades.

o município. O desenvolvimento

para deixar um mundo melhor para

disso, trata-se de uma solução

energia, simultaneamente.

especificidades. Há diferenças

cada vez mais tech e mais pop.

criar um contrato que se encaixe

Consigo vislumbrar a verdadeira

tecnológico que chega com as

as futuras gerações.
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Energia eólica alcança 18 GW de capacidade instalada no Brasil
Dados de fevereiro de 2021 da ABEEólica mostram que o país já conta com mais de 8.300 aerogeradores em 695 parques eólicos

A energia eólica acaba de

que se dedicou a construir

atingir a marca de 18 GW de

fábricas, trazer e implantar novas

capacidade instalada, em 695

tecnologias e que se tornou

parques eólicos e mais de 8.300

muito competitiva”, explica

aerogeradores. Os dados foram

Elbia Gannoum, Presidente da

divulgados pela Associação

ABEEólica.

Brasileira de Energia Eólica
(ABEEólica).
“Há exatos dez anos, em

A eólica é a segunda fonte
de geração de energia elétrica
no Brasil e, em dias de recorde,

2011, tínhamos menos de 1

já chegou a atender até 17%

GW de capacidade instalada e cá

do País durante todo o dia. “Se

estamos nós comemorando 18

olharmos para o futuro, nossa

46 GW no início de 2021. É um feito

previsão é que, até 2024,

que devem ser comemorados e

livre, que vai se somando a

impressionante, fruto não apenas

considerando apenas os leilões

podem ser ainda maiores, porque

esses valores conforme os novos

dos bons ventos brasileiros,

já realizados, teremos cerca

não captam completamente o

contratos vão sendo fechados",

mas também de uma indústria

de 28 GW. Estes são números

bom desempenho do mercado

detalha Elbia.

Energia solar por assinatura avança em Minas Gerais
Região deverá receber cerca de R$ 8 milhões em investimentos privados em novas usinas fotovoltaicas no primeiro trimestre deste ano

A utilização de energia solar

pequenas e médias empresas

por assinatura tem crescido de

que buscam reduzir custos e

forma exponencial no estado

aumentar a competitividade no

de Minas Gerais, impulsionada

mercado.

pela ausência de necessidade de

O projeto de assinatura

investimento próprio num sistema

da Gera Soluções, lançado em

de geração de eletricidade no

janeiro ao setor produtivo e

telhado ou num pequeno terreno,

consumidores de Minas Gerais,

além do baixo custo do serviço e

traz o maior desconto em

redução nas despesas com tarifas

tarifas de energia no modelo

da conta de luz.

de assinaturas no País e

Um dos projetos mais

contempla a utilização de duas

recentes nesta área no estado

usinas fotovoltaicas que estão

mineiro é o serviço que acaba de

sendo construídas atualmente

ser lançado pela Gera Soluções,

no território mineiro, com

pertencente do Grupo Gera,

investimentos privados da ordem

residências, comércios, indústrias

empresa nacional que atua

de R$ 8 milhões, aportados

e propriedades rurais que

acompanhamento em tempo

com comercialização e geração

pelas empresas Watt e Energea

possuam um gasto médio com

real do consumo e da economia

de energia renovável no País.

na região, que devem inaugurar

eletricidade igual ou superior a R$

gerada via aplicativo, além de um

A companhia é parceira de

os empreendimentos, de 2,5

500 por mês. A empresa avalia

consultor especializado para tirar

complexos solares na região e

megawatts (MW) cada, entre

que a economia média desses

dúvidas e atender as demandas

passa a oferecer a assinatura para

março e abril deste ano.

contratos deve ser de até 21%

durante a vigência do contrato.

O serviço vai atender

para os consumidores.
Os assinantes contam com
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Por Paulo Cesar Coli*

A série 14039 já apontava necessidade de uma revisão desde

Nova norma para instalações
de média tensão a caminho
Fique por dentro do processo de revisão
da ABNT NBR 14039 – Instalações
elétricas de média tensão, que está em
andamento no Cobei/ABNT

Seção 1 Onde se aplica

o seu ano de vigência, quando já se apontavam informações

Seção 2 Referências normativas

equivocadas, especialmente, no agrupamento de cabos. Neste

Seção 3 Termos e definições

artigo, no entanto, trataremos apenas da parte 1 da ABNT NBR

Seção 4 Requisitos fundamentais

14039.
Da seção 5 a 12, estão os esclarecimentos dos padrões, como:

O processo de revisão
O processo de elaboração ou revisão de um documento normativo

Seção 5 Isolação

inicia-se a partir de uma demanda, que pode ser apresentada por

Seção 6 Equipamentos

qualquer pessoa, empresa, entidade ou organismo regulamentador,

Seção 7 Instalações

que esteja envolvido com o assunto a ser normalizado. Ou ainda

Seção 8 Medidas de segurança

quando o documento normativo-base é atualizado, como é o

Seção 9 Proteção, controle e sistemas auxiliares.

caso da ABNT NBR 14039, cujo documento-base para o seu texto

Seção 10 Sistemas de ligação à terra

é a equivalente europeia IEC 61936. A pertinência da demanda

Seção 11 Inspeção e testes

é analisada pela ABNT e, sendo viável, o assunto é levado ao

Seção 12 Manual de manutenção e operação

Comitê Técnico correspondente para inserção em seu Programa
de Normalização Setorial (PNS). O assunto é discutido amplamente

Na introdução da IEC 61936, versão 2014, são mencionadas

pelas Comissões de Estudo, com a participação aberta a qualquer

algumas alterações no escopo da versão em relação à versão

interessado, independentemente de ser ou não associado à ABNT.

anterior da mesma e que poderá ser colocado em prática na ABNT

O novo documento finalizado é submetido à consulta nacional para

NBR 14039, como:

que a sociedade possa examiná-lo e enviar suas considerações. As
sugestões são analisadas e as que são aceitas são consolidadas no

• Nova tabela de referências para acordos adicionais entre fabricante

projeto de norma, que é homologado e publicado pela ABNT.

/ empreiteiro / projetista e usuário / solicitante / proprietário;

A maioria das normas da ABNT, especialmente aquelas da área

• Adição de afastamentos mínimos no ar não padronizado pela IEC,

de eletricidade, tem como referência as normas da IEC. A ABNT

mas com base na prática em alguns países;

NBR 14039-1 adota informações pertinentes da IEC 61936-1 –

• Exclusão de tensões nominais;

Instalações superiores a 1 kV AC. No início dos trabalhos vigorava

• Adição de regulamentos para fusíveis;

a versão de 2014, mas, recentemente, houve uma nova revisão da

• Simplificação dos regulamentos para rotas de fuga;

IEC 61936 – 1, em que surgiu a oportunidade de se incorporar à

•

Publicada em 2005, a norma técnica vigente ABNT NBR 14039 -

versão brasileira. Por isso, em 2019, deu-se início ao trabalho de

operacionais;

Instalações elétricas de média tensão - estabelece condições mínimas

revisão, no qual o autor se propôs a fazer a tradução da IEC 61936

• Modificação de folgas para proteção contra incêndio;

adequadas para projeto e execução de instalações com tensão

– 1 e preparar uma apresentação à plenária.

• Modificação dos critérios de segurança para sistemas de

nominal entre 1,0 kV e 36,2 kV de modo a garantir a segurança e a
continuidade dos serviços. Desde 2009, a publicação tem passado

Eliminação

de

regulamentos

especiais

para

corredores

aterramento;

Atualização normativa

• Modificado as curvas de tensões de toque permissível;

por algumas tentativas de revisão, mas sem sucesso, até que, dez

A partir deste ponto, chamaremos a IEC 61936-1 apenas de IEC

anos depois, em 2019, entrou, finalmente, em processo de revisão

61936 e a ABNT NBR 14039-1 apenas de ABNT NBR 14039. No

• Alteração de "deveria" para "deve", em muitos casos ou mudança

na ABNT e ainda não há previsão para conclusão. A responsabilidade

início do processo de revisão foram colocados em votação alguns

de subcláusulas com "deve" para uma nota.

pela revisão é do CB-003 - Comitê Brasileiro de Eletricidade (Cobei),

tópicos da norma brasileira. A dúvida que surgiu foi a seguinte:

órgão da ABNT para desenvolvimento das normas técnicas de

deveria ser aproveitada a estrutura da ABNT NBR 14039 e inserir

Sendo que no item acima sobre tensão nominal, foi dado ênfase

eletricidade com vários comitês, entre eles, a CE 003 064 011,

textos da IEC 61936 ou aproveitar a estrutura da IEC 61936 e inserir

à tensão suportável mudando tabelas de referência que já existiam,

comissão responsável pela revisão da ABNT NBR 14039.

textos da ABNT NBR 14039 com detalhes que são indispensáveis

como, por exemplo, disjuntores que hoje são apresentados com

em nosso país?

tensão suportável.

Entre 2010/2012 houve trabalhos para o desenvolvimento da

• Exclusão de numeração das subseções sem título;

ABNT NBR 14039-2 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0

Chegou-se à conclusão de que seria utilizado o texto da IEC,

kV a 36,2 kV – Requisitos particulares para subestações de entrada

pois, além de estar mais atualizada, o texto apresentado também

de energia, destinada ao trecho do ponto de derivação até o ponto

continha mais detalhes. Após a conclusão de que seria adotada a

de entrega, mas foram interrompidos com o argumento de falta de

forma da IEC, foi apresentado em plenária o resumo do texto e

Seção 1 - Âmbito de aplicação

informação para as concessionárias de energia elétrica sobre este

explicado que a seção 1 até a seção 5 representa o resultado do

Seção 2 - Referências normativas

trecho.

que será tratado nas seções de 5 a 12, sendo:

Seção 3 - Termos e definições

Após as aprovações em plenária, a estrutura da nova ABNT
NBR 14039 poderá ser a seguinte:
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Seção 4 - Requisitos fundamentais

série de esclarecimentos sobre seccionamento, transformadores de

de controle de risco preventivo e protetor sejam implementados de

normas NFPA 70 B – 2019, ANSI NEMA ATS 2017, IEEE STD 644

Seção 5 - Isolação

instrumento, como transformadores de corrente, transformadores

acordo com a seguinte hierarquia:

– 2019, entre outras, levando-se em conta também os fabricantes

Seção 6 - Equipamentos

de

(1) Eliminação

de medidores de grandezas elétricas, como medidores de isolação,

Seção 7 - Instalações

condutores, cabos, máquinas rotativas, unidades geradoras,

(2) Substituição

medidores de aterramento e resistividade do solo, medidores de

Seção 8 - Medidas de segurança

conversores, fusíveis e intertravamentos.

(3) Controles de engenharia

resistência de contato, medidores de temperatura por infravermelho

Seção 9 - Proteção, controle e sistemas auxiliares.

- Foram convidados a participar dos grupos de trabalhos alguns

(4) Conscientização

e termografia e medidores de qualidade de energia elétrica.

Seção 10 - Sistemas de ligação à terra

fabricantes para apresentação das normas pertinentes e coletar

(5) Controles administrativos

Seção 11 - Inspeção e testes

informações sobre a utilização de fusíveis aplicados em TP

(6) EPI

Seção 12 - Manual de manutenção e operação

(transformadores de potencial indutivo), esclarecendo pontos e

Seção 13 - Comunicação

trocando informações com o fabricante para saber o tipo ou o modelo
a ser fornecido ao comprador, bem como detalhes de quando é

Inclusão de metodologia de bloqueio /
etiquetagem

11.2 Verificação de performances especificadas

Seção 14 - Documentação

utilizado em grupo geradores e possíveis efeitos de ferrorressonância.

Responsabilidades

11.4 Execução de julgamento

potencial

indutivo,

para-raios,

capacitores,

isoladores,

Seção 11 - Inspeção e testes
11.1 Geral
11.3 Testes durante a instalação e comissionamento

Das seções de 5 a 14 foi necessário buscar informações de

- Buscou-se destacar as características dos próprios equipamentos

O procedimento deve identificar a pessoa que é responsável

especialistas principalmente nas seguintes seções: 8, 10, 12, 13 e 14.

e não das instalações, deixando detalhes para serem discutidos

por verificar se o procedimento de bloqueio / etiquetagem é

Seção 12 - Manual de manutenção e operação: quanto à

mais adiante.

implementado e quem é responsável por garantir que a tarefa

manutenção, está sendo estudada a aplicação mais eficaz de

Alguns comentários

seja concluída antes de remover os bloqueios / etiquetas. Um

medições, como medições de isolação (Megher, Hipot cc, VLF

O GT de cabos elétricos, assunto da seção 7, está discutindo

mecanismo para realizar o bloqueio / sinalização para vários

(tensão de baixa frequência), tangente delta (TD), descargas parciais

dimensionamento de cabos com correções de dimensionamento,

(complexos) trabalhos / tarefas quando necessário, incluindo a

(DP), fator de potência (FP), medições de aterramento, medições

efeitos de queda de tensão, efeitos de agrupamento, etc. Os itens

pessoa responsável pela coordenação.

de resistência de contato.

Trabalhos energizados

Seção 13 – Comunicação: será discutido em momento oportuno o

Atualmente, a seção 1, subseção 1.8 da ABNT NBR 14039
contém:
1.8 Esta norma não se aplica:

de discussão são os seguintes:

a) às instalações elétricas de concessionários dos serviços de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no exercício

Seção 7 – Instalações

Meios para viabilizar e conscientizar os indivíduos que irão realizar

texto a ser inserido para esta seção, quanto à comunicação utilizada

de suas funções em serviço de utilidade pública;

7.1

Requisitos gerais

os trabalhos energizados e a necessidade de treinamentos específicos.

tanto nas medições da própria concessionária quanto em sistemas

b) às instalações de cercas eletrificadas; trabalhos com circuitos

7.2

Instalações externas de design aberto

A permissão de trabalho é imprescindível neste tipo de ato.

de controle e proteção. Este GT de comunicação foi criado para

energizados.

7.3

Instalações internas de design aberto

`A seção 9 contém os seguintes itens:

atender às necessidades e a padronização, conforme a família

7.4

Instalação de proteção e manobra pré-fabricada tipo-

Seção 9 - Proteção, controle e sistemas auxiliares

da ABNT NBR 61850 – Redes e sistemas de comunicação para

9.1 Sistemas de monitoramento e controle

automação de sistemas de potência.

Sabe-se que, em alguns casos, para o procedimento de coleta

testado

de óleo em equipamentos isolados a óleo, não há como fazer com

7.5

Requisitos para edifícios

9.2 Circuitos de alimentação DC e AC

o desligamento da energia elétrica, como nas concessionárias,

7.6

Subestações pré fabricadas de alta tensão e baixa tensão

9.3 Sistemas de ar comprimido

Seção 14 – Documentação: para ser dada a conformidade de

em que os serviços são ininterruptos. Dessa forma, estão sendo

7.7

Instalações elétricas no mastro, poste e torre

9.4 Plantas de manuseio com gás SF6

materiais, serviços, seja de instalação ou manutenção, estará na

9.5 Plantas de manuseio com hidrogênio

documentação um modelo de aceite, que servirá para atendimento

9.6 Regras básicas para compatibilidade eletromagnética de siste

à NR 10, onde informa sobre o PIE (Prontuário das Instalações

mas de controle

Elétricas).

considerados alguns comentários de segurança que ajudam a
diminuir o risco para execução.

Alguns tópicos, como proteção a pessoas e animais, estão
destacados para a melhoria contínua, além das aplicações de

Grupos de trabalhos

condutores energizados enterrados.

Foram abertos GTs (Grupos de trabalho), em que cada grupo

O GT de segurança, que trata da seção 8, tem como base as

O GT de aterramentos elétricos será aproveitado na seção 10 e

está tratando de um assunto específico, como: GT de correlação de

normas internacionais: a NFPA 70E – 2018, a ASTM F855 – 2009, a

tem estudado as normas EM 50522 – 2012, IEEE 80, IEEE 81 e IEEE

texto, GT de cabos elétricos, GT de segurança, GT de manutenção,

IEEE 1584 – 2018, a IEC 60479 – 2018, e a ABNT NBR 16384.

STD 142, além das normas nacionais ABNT NBR 7117, ABNT NBR

GT de aterramentos elétricos, GT de comunicação, GT de

Durante as discussões no comitê, o GT tem exposto as

15749 e ABNT NBR 15751.

Concluiu-se que serão abertos ainda novos GTs para a coleta de
informações de especialistas para outros tópicos.

Conclusão

recomendações de segurança explicando as incertezas e riscos.

Os temas de debate são: definições da necessidade da

Esta nova ABNT NBR 14039, quando pronta, poderá ser

Considerado o grupo principal, o GT de correlação de texto

Qualquer incerteza de intervenções deve ser estudada para saber as

estratificação de solo para saber os reais potenciais alcançados no

referência para muitos procedimentos que, até então, não estavam

estuda o texto traduzido e coleta informações através de terceiros

consequências, lembrando que cada risco deve ser estudado e avaliado

piso logo acima de um condutor de aterramento; práticas de malha

padronizados em nosso mercado. Algo já é certo: a nova norma

para apresentação em plenária e posterior aprovação.

criteriosamente. Destaque para a diferença entre "condição perigosa"

de aterramento de maneira a tornar segura; aplicação da melhor

terá uma configuração única.

e "perigo", como no exemplo: você poderá entrar em uma subestação

maneira de conexão com baixa resistência de contato possível;

Lembrando que este artigo está sendo elaborado conforme

e estar em condição perigosa podendo ser chamado de “atenção”

utilização de materiais metálicos, como apoio aos condutores

a evolução dos textos discutidos nos grupos de trabalho até o

e a condição de perigo seria após a invasão ou ultrapassagem de

principais de aterramentos; a necessidade da equipotencialização;

momento.

obstáculos ou barreiras, tornando o perigo eminente.

aplicação de software para cálculos de malha; e aplicação de

documentação

Após a conclusão dos trabalhos na seção 5 e já finalizando a
seção 6, podemos destacar que:
- Na seção 5, será adotada a tabela 1 com os valores de afastamentos

alicates terrômetros e seu uso em loop.

mínimos no ar 1 kV < Um ≤ 41,5 kV e a tabela 2 como classes e
formas de onda.
- Para a seção 6, que trata dos equipamentos, foi elaborada uma

Hierarquia de métodos de controle de risco
O procedimento de avaliação de risco deve exigir que métodos

O GT de manutenção, que será aproveitado na seção 11 e
seção 12, está estudando o texto, que tem como referência as

*Paulo Cesar Aleixo Coli é engenheiro eletricista e de automação,
engenheiro de segurança do trabalho e pós-graduado em sistemas elétricos
de potência.
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e, sobretudo, inseguras para os bens e as

específicos para verificação da pureza do

a compra de produtos certificados de

pessoas.

cobre”.

fabricantes reconhecidos no mercado. “Cabo
especialista,

com condutor de cobre fora da especificação

especificam a obrigatoriedade da pureza

infelizmente, é comum encontrar no mercado

possui maior resistência elétrica, o que

do cobre dos condutores elétricos de

brasileiro cabos elétricos com condutores

tecnicamente significa que a sua capacidade

forma direta. Estas normas, nas partes que

fora da especificação das normas de

de conduzir a corrente elétrica é menor do

tratam dos tipos de condutores elétricos da

fabricação, ou seja, com resistência elétrica

que a aquela projetada para a instalação. A

instalação, especificam que os cabos devem

acima do valor máximo permitido. “Este fato

consequência será o sobreaquecimento do

atender às suas respectivas normas de

ocorre em sua grande maioria nos cabos

cabo, fato que, além de aumentar o consumo

construção/fabricação. Por sua vez, as normas

elétricos com tensão de isolação 750V de

de energia, poderá até mesmo levar ao

de construção/fabricação especificam as

seções (bitolas) finas até 10mm2, os quais

derretimento da sua isolação, levando ao

resistências elétricas máximas permitidas

são amplamente utilizados nas instalações

curto circuito e assim originar um incêndio”,

para os condutores dos cabos elétricos.

elétricas dos circuitos de força e iluminação,

completa o gerente.

As normas de instalação brasileiras não

Desafios do mercado
de fios e cabos para 2021

“O parâmetro de resistência elétrica

Nesta edição, publicamos um guia de

está

associada não somente à impureza do cobre,

de fios, cabos e acessórios para facilitar

Selo de Identificação de Conformidade, mas

no condutor elétrico”, explica Marcondes

mas também à utilização de menos cobre na

a sua pesquisa. Confira, nas tabelas a

que não atendem às exigências relativas à

Silvestre Takeda, gerente da engenharia de

construção dos condutores – os chamados

seguir, as empresas que participaram deste

resistência elétrica e revestimento atóxico e

aplicação do Grupo Prysmian. “A medição da

“cabos desbitolados”. No pior dos casos,

levantamento, que inclui principais canais de

antichamas.

A

baixa

qualidade

do

cabo

resistência elétrica é muito mais fácil e prática

podem haver produtos que combinem

vendas, tipos de produtos comercializados,

Na estimativa do Sindicel, em 2019, 30%

quando comparada aos testes químicos e/

as duas situações, uma grave ameaça à

serviços oferecidos, certificações conquistadas,

desses produtos comercializados no Brasil

ou físicos de espectrometrias em laboratórios

segurança das pessoas, tornando necessária

dados de contato, entre outras informações.

A questão é que a falta da conformidade
não se refere apenas a um selo, mas à
qualidade técnica do produto, que pode
comprometer a eficiência de uma instalação.
Os fios e cabos são fundamentais para o
bom funcionamento de qualquer instalação.
O mercado de fios e cabos sempre foi

no preço/escassez de insumos. Esse cenário,

O tipo mais comum de condutor é aquele

altamente competitivo, mas, agora, mais do

claro, atingiu o mercado de fios e cabos,

constituído por vários filamentos de cobre e um

que nunca, os players deste setor enfrentam

como avalia o xxx da Cordeiro: "Fomos

revestimento plástico (PVC). Além de garantir

dura concorrência acentuada pelas inovações

impactados, assim como as demais empresas

um bom poder de isolação, os condutores

tecnológicas, cenário econômico complexo e

industriais. Nossos principais insumos são

elétricos (fios e cabos) devem ter uma boa

problemas com confiabilidade técnica.

cotados em dólar e a volatilidade cambial

composição do pequeno revestimento de

tem afetado nossos custos".

liga ou metal, a fim de impedir a corrosão e

Outro ponto que tem tirado o sono de

até mesmo o comprometimento devido à

encerrou 2020 com recuo na

muitas empresas do setor diz respeito à

exposição à atmosfera agressiva no local de

produção de 4,5%, a maior queda em quatro

qualidade técnica dos produtos disponíveis

instalação, por exemplo.

anos. Outros fatores marcaram o ano que

no mercado. De acordo com o Sindicel

A Prysmian chama a atenção para a

passou, como a desvalorização da moeda

(Sindicato

Condutores

problemática da matéria-prima, fundamental

brasileira e o elevado índice de desemprego,

Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais

para o desempenho do condutor. Segundo

condição que deve acompanhar também o

Não-Ferrosos do Estado de São Paulo), no

a empresa, no caso do cobre, nem sempre

ano de 2021. A alta do dólar e a redução da

seu último levantamento, das 239 marcas

se encontra um grau de pureza adequado

atividade industrial impactaram fortemente

de fios e cabos elétricos registradas, 240

nos fios e cabos elétricos nos mercados

o setor da construção civil, que tem sofrido

são comercializadas, mas 210 não estão

brasileiro e latino-americano, o que resulta

com queda nos estoques e com o aumento

conformes e somente 30 atendem às

em instalações elétricas mal dimensionadas

de

residencial, comercial e até mesmo industrial.

pureza e/ou quantidade de cobre contido

técnica.

Indústria

o

está diretamente relacionado com o grau de

fabricando produtos fora de conformidade

da

com

casos de produtos que até conseguem o

faturado naquele ano. Eram 116 empresas

a indústria

acordo

empresas fabricantes e/ou distribuidoras

R$ 1,8 bilhão do total de R$ 6,16 bilhões do

da economia do mundo inteiro. No Brasil,

De

disposições do Inmetro. Segundo ele, há

estavam irregulares, equivalente ao valor de

A pandemia afetou todos os setores
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x

Distribuidores / atacadistas

www.3m.com

x

x

Transmissão e distribuição

(19) 3838-6913

x

x

Residencial

UF

Comercial

Cidade

Industrial

Site

Distribuidora

Telefone

Fabricante

Acessórios para
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x
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x
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x
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x

x

x
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estruturado

(11) 4366-9600

MG

x

x

x
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x
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x

x
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dados: [Cabos ópticos]

(11) 2103-6000

x

x

x

x

x

Outros

TE Connectivity
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www.induscabos.com.br

x
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Possui corpo técnico especializado
para oferecer suporte aos clientes

www.grupointelli.com.br

(11) 4634-9000
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Cabos multiplexados

(16) 3820-1546

Induscabos
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D´Light
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Cabos flexíveis
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Exporta produtos acabados

Guarulhos

(11) 2095-5133

Crossfox Elétrica

x
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x

Cabo com isolação
termofixa

www.dlight.com.br

Cordeiro

x

x
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x

Programas na área de
responsabilidade social

(11) 2937-4650

www.conduspar.com.br

x

x

Cabo com isolação
termoplástica

x

www.condumax.com.br

(41) 2109-6000

x

x

x

Serviço de atendimento ao cliente
por telefone e/ou internet

x

SP

0800 701 3701

Conduspar

x

Oferece treinamento técnico
para os clientes

SP

São Paulo

Condumax

x

x

x

x

14001 (ambiental)

São Paulo

www.crossfoxeletrica.com.br

Itu

x

x

Possui corpo técnico especializado
para oferecer suporte aos clientes

www.grupomelocordeiro.com.br

www.cobrecom.com.br
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Importa produtos acabados

x

(11) 2118-3200
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Exporta produtos acabados
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x

PR

MG

Programas na área de
responsabilidade social

SP

São José dos Pinhais

PA

Contagem

x

Internet

Olímpia

Barcarena

www.belgobekaert.com.br

Serviço de atendimento ao cliente
por telefone e/ou internet

x

www.alubar.net.br/

(80) 0727-2000

x

Telemarketing

x

(91) 3754-7100

Belgo Bekaert

x

Fios e cabos isolados para baixa tensão (até 1000 V)

14001 (ambiental)

SP

Alubar

x

x

Internet

x

x

SP

Telemarketing

x

x

UF

Guarulhos

Venda direta ao cliente final

x

Cidade

www.acabine.com.br

Revendas / varejistas

x

Site

(11) 2842-5252

Distribuidores / atacadistas

GTD (Geração, Transmissão
e Distribuição)

Comercial

x

Telefone

a. Cabine

Residencial

Industrial

x

EMPRESA

Fabricante

Distribuidora

Fios e cabos

Certificado
ISO

Principal canal de vendas

9001 (qualidade)

Principal segmento
de atuação

A empresa é
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Por Paulo Edmundo da Fonseca Freire*

ABNT NBR 7117 - Parâmetros
do solo para projetos de
aterramento
Parte 1 - Medição de resistividade
do solo e modelagem geoelétrica

• técnicas de processamento das medições e de produção de uma

A versão antiga da norma contemplava apenas o método da

curva média de resistividades aparentes do solo, a ser invertida

eletroresistividade, que é um método elétrico, para a medição da

para a obtenção do modelo geoelétrico 1D, caracterizado por

resistividade do solo. Métodos eletromagnéticos, como o TDEM

multicamadas horizontais.

e o magnetotelúrico, que tem uma capacidade de penetração
em profundidade muito maior, já são utilizados em projetos

As definições e os conceitos envolvidos na caracterização dos

específicos de sistemas de aterramento para eletrodos de sistemas

modelos geoelétricos precisavam ser revisados, pois na versão

de transmissão HVDC e malhas de parques eólicos e de usinas

anterior da norma expressavam o ponto de vista da engenharia

fotovoltaicas.

elétrica, que é limitado por não ter o enfoque de geologia. Nesta

As curvas de resistividade aparente são afetadas por ruídos

revisão, as definições e as nomenclaturas são compatíveis com a

e pelo chamado desvio-estático. Os ruídos afetam as medições

visão geofísica, que é a ciência que tem no seu escopo o estudo da

feitas em solos de alta-resistividade (acima de 1000 Ωm), onde

estrutura da crosta terrestre.

o equipamento de medição pode ter dificuldade de injetar

A recente revisão da norma ABNT NBR 7117 - Parâmetros do solo para projetos de

O conhecimento básico da estrutura geológica da área objeto

corrente suficiente para produzir uma leitura de tensão com boa

aterramentos elétricos, publicada em novembro de 2020, trouxe para os profissionais

do estudo é essencial para a obtenção de um modelo geoelétrico

relação sinal/ruído. O desvio estático é associado a variações de

da engenharia elétrica importantes avanços nas técnicas utilizadas para a realização de

efetivamente representativo, especialmente no caso de malhas de

resistividade das camadas rasas do solo que afetam a simetria da

medições de resistividade do solo e na obtenção de modelos de solo apropriados para

aterramento de grande porte. Diversos projetos de aterramento

medição, manifestando-se pelo deslocamento vertical da curva de

os projetos elétricos, especificamente de sistemas de aterramento e de proteção contra

revelaram falhas importantes por desconsiderarem o conhecimento

resistividades aparentes. Este tipo de desvio ocorre em todos os

descargas atmosféricas.

da geologia local, resultando em modelos geoelétricos equivocados

tipos de medições que envolvem a medição de campos elétricos na
superfície do solo (tanto os métodos elétricos como no AMT/MT).

O objetivo desta revisão foi audacioso, pois compatibilizou a norma com os amplos

e, consequentemente, em projetos sub ou superdimensionados,

recursos disponíveis pela geofísica para a construção de modelos da estrutura geoelétrica da

que não atendem os requisitos estabelecidos pelas demais normas

crosta terrestre – os chamados modelos geoelétricos. São diversos os aspectos abordados e

que regem os sistemas de aterramento.

atualizados no âmbito desta revisão:

A resistividade do solo apresenta distribuição estatística lognormal, como, aliás, ocorre com a maioria dos parâmetros em

Em qualquer empreendimento, as investigações geotécnicas

geologia. Assim sendo, para se obter uma curva média de um

realizadas pela engenharia civil para o projeto das fundações, são

conjunto de medições, é recomendável a utilização da média

• definições e conceitos envolvidos na caracterização dos modelos geoelétricos;

sempre mais completas e cuidadosas do que as investigações

geométrica dos valores medidos. Este é um importante ajuste feito

• importância do conhecimento da geologia, como informação essencial para a elaboração

feitas para o projeto da malha de aterramento. Esta peculiaridade

na norma, cuja versão anterior adotava a média aritmética, associada

de um correto modelo geoelétrico, especialmente no caso de aterramentos de instalações

é facilmente explicável, pois se o projeto das fundações tiver erros

a parâmetros que têm distribuição estatística normal (Gaussiana). A

de grande porte;

existe o risco da estrutura desabar. Já se houver erros no projeto da

norma propõe também uma nova metodologia para a eliminação de

• considerações sobre as contribuições de informações geotécnicas frequentemente

malha de aterramento, há que se esperar a ocorrência de um evento

valores extremos (outliers) por meio de filtragem por desvio padrão

disponíveis pela engenharia civil (sondagens SPT etc.), e que são capazes de fornecer

de curto-circuito ou de queda de raio para eventualmente constatar

dos logaritmos das resistividades aparentes medidas.

importantes subsídios para a construção dos modelos geoelétricos, tais como as

a falha, eventos estes que não acontecem tão frequentemente.

profundidades do freático, do impenetrável (definido pelas sondagens SPT) e do

A nova norma não aborda as metodologias de combinação de

O volume de solo que define a resistência de aterramento

curvas de resistividade aparentes medidas por diferentes técnicas

embasamento rochoso;

de uma malha é função das suas dimensões. A sistemática de

de sondagens geofísicas em uma curva única, que inclusive

• ênfase no volume de solo a ser prospectado para a construção do modelo geoelétrico,

medição que é aplicável para uma subestação de distribuição, com

colaboram para o ajuste, ainda que parcial, dos desvios estáticos,

que deve ser diretamente proporcional às dimensões do terreno a ser abrangido pela malha

dimensão da ordem e dezenas de metros, não pode ser a mesma

e que viabilizam uma modelagem geoelétrica que vai desde a

e aterramento;

aplicada a uma área industrial ou a uma subestação de grande

superfície do solo até camadas profundas da crosta terrestre, da

• importância das medições serem feitas em terreno limpo, onde não haja a interferência

porte, que tem dimensão da ordem de centenas de metros. Utilizar

ordem de quilômetros.

de estruturas condutivas enterradas (armaduras de fundações, cabos de aterramento e

medições de resistividade do solo com espaçamentos de poucas

No artigo da próxima edição, o assunto terá continuidade

tubulações metálicas);

dezenas de metros para caracterizar o modelo geoelétrico de uma

com a parte 2 da norma, em que serão discutidas as sondagens

• abordagem mais completa das técnicas de medição de resistividade do solo, incorporando

malha com dimensões de centenas de metros lembra a estória dos

geoelétricas.

ao conhecido método elétrico (arranjos de Schlumberger e de Wenner) as técnicas

cegos que foram descrever o elefante a partir apenas do contato

eletromagnéticas (TDEM – Time-Domain Electromagnetic e MT - Magnetotelúrico);

com uma parte do mesmo – dependendo de quem tocou a tromba,

*Paulo Edmundo da Fonseca Freire é membro da CE 003:102.001

• considerações sobre a natureza das curvas de resistividade aparente do solo, que são o

a perna, a barriga ou o rabo, as descrições foram completamente

e relator da norma ABNT NBR 7117-1 - Parâmetros do solo

produto das medições realizadas no campo e que são afetadas por ruídos, interferências e

distintas. Aqui, de novo, pode-se relatar inúmeros projetos bastante

para projetos de aterramentos elétricos – Parte 1 - Medição da

desvios estáticos (static-shift);

equivocados.

resistividade e modelagem geoelétrica.
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O desafio da sustentabilidade
energética em instituições
educacionais públicas: o paradoxo da
“casa de ferreiro com espeto de pau”

de energia elétrica pelo governo federal. Tal como ilustrado na Figura

avaliação da viabilidade econômica e gerenciamento de riscos em contratos

3, o Ministério da Educação (31,1%), o Ministério da Defesa (22,9%) e

de construção e locação para geração de energia fotovoltaica distribuída

o Ministério da Saúde (12,2%) totalizam 66,2% dos gastos com serviços

em campus universitário [5] e várias outras experiências no país, ainda não

de energia elétrica pelo governo federal. Nenhum destes ministérios são

integradas, coordenadas e gerenciadas pelo poder central trazem apenas

exemplos de sustentabilidade energética, infelizmente.

contribuições marginais.
As ferramentas de incentivo econômico à melhoria da qualidade técnica
do serviço público de distribuição de energia elétrica [6] e as ações regulatórias
para incentivo à geração distribuída no país parecem estar desacopladas
da necessidade urgente de se otimizar a máquina pública, a começar pela
sua própria sustentabilidade, eficiência energética e qualidade da energia
elétrica. Embora se reconheça o esforço regulatório promovido pela Aneel

Ainda que o governo brasileiro tenha instituído instrumentos legais na forma de

para prover a metodologia mais adequada de incentivos econômicos à

leis, decretos, normas, instruções para a promoção da sustentabilidade como alicerce à

melhoria contínua da qualidade de energia para o segmento de distribuição,

preservação do meio ambiente, à promoção da cidadania e para o desenvolvimento

na prática, ainda prevalecem mecanismos de defesa de interesses privados

econômico e bem-estar das futuras gerações, paradoxalmente, as Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES) não têm adotado as melhores práticas da ciência, tecnologia
e inovação (C&T&I) que desenvolvem na proporção de sua própria sustentabilidade

Figura 1 – Gastos com serviços de energia elétrica representam 6,7% dos
gastos totais [3].

que dificultam a modernização e inovação no modelo regulatório do setor
elétrico brasileiro. Entende-se, portanto, que há oportunidades de melhorias
a serem buscadas em conjunto pelos agentes do mercado elétrico brasileiro.

energética.
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Educação (6,8%) totalizam juntos 28,9% dos gastos com serviços de energia
elétrica pelo governo federal [3].
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Tensões superficiais no solo
Uma das consequências físicas quando

Esta

corrente

pode

ter

intensidade

da incidência de uma descarga atmosférica

suficiente para causar-lhe danos físicos ou

gerando circulação de corrente elétrica no

até levá-lo à morte.

solo, mesmo daquela que chega a ele através

Analogamente, essas tensões podem

de um elemento condutor (poste, cerca,

aparecer entre os terminais dos equipamentos

condutor de descida etc.), é a formação de

de tecnologia da informação, nas linhas de

linhas de tensão na superfície desse solo que

energia e sinal das instalações elétricas e nas

seguem até vários metros a partir do ponto

massas metálicas trazendo risco de danos

de impacto, dependendo das condições de

às instalações elétricas, equipamentos e

condutividade no local. O fenômeno acontece

pessoas que deles se utilizem.

em função da corrente elétrica do raio que

A

fim

de

minimizar
abrigar

os

esses
seres

Prezado leitor, a construção, a fabricação

instalação, aí já se incluem as normas

dentro delas mesmas existe um único padrão

e a comercialização de conjuntos de manobra

de instalações, seja a ABNT NBR 5410

técnico e quando isso existe, alguns casos

riscos

e comando em baixa e alta tensão, até 52

(Instalações elétricas de baixa tensão) ou a

temos padrões técnicos vigentes em outros

vivos

kV, são regidas por muitas leis e regras,

ABNT NBR 14039 (Instalações elétricas de

países que são trazidos à nossa realidade sem

média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV).

nenhum critério. Essa diversidade de padrões

se dispersa no solo a partir do ponto de

é

incidência e segue em sentidos irregulares,

posicionando-os de forma a ficarem em local

interconectadas

encontrando oposição à sua circulação, que

onde as diferenças de tensão não sejam

que dificultam muito a sua interpretação

é criada pelos diversos componentes que

suficientemente altas para causar-lhes riscos,

e

formam o solo e compõem sua resistividade

pontos protegidos por meio do estudo e

elétrica.

instalação de medidas de proteção contra
tensões de toque e passo.

Ao longo dessas linhas de corrente

necessário

Os inúmeros padrões de construção
e instalação de equipamentos

de

forma

complexa

e

Acrescenta-se, pois, o elemento humano.

regionaliza a produção de equipamentos, pois

pelos

Dessa forma, chega a NR 10, Norma

é impossível se adequar a tantos padrões

agentes deste mercado, sejam fabricantes,

Regulamentadora emitida pelo Ministério do

diferentes, o que traz um aumento de custos

especificadores, projetistas, usuários finais,

Trabalho e Emprego do Brasil que tem por

na produção desses equipamentos (pouca

concessionárias,

objetivo garantir a segurança e a saúde dos

escala produtiva para cada padrão regional)

trabalhadores que interagem nas instalações

e, sobretudo, uma biblioteca técnica de

e serviços com eletricidade.

opções construtivas infindável às empresas

implementação

por

completo

distribuidoras,

fiscais

tributários, poder judiciário etc.

elétrica, podem ser medidos diferentes

No caso das instalações elétricas é

valores de tensão, decrescentes a partir do

preciso que os eletrodos de aterramento

ponto de penetração da corrente elétrica no

sejam projetados e construídos de forma

regulatório do setor, mas sim, exemplificar o

solo. Unindo determinados pontos de cada

correta (um único eletrodo de aterramento

tamanho do desconforto.

linha de corrente têm-se linhas com vários

por edificação, comum a todas as utilizações

I

valores de tensão. Se considerarmos uma

e projetado sob as exigências mais restritas

situação ideal, com o solo tendo resistividade

de cada norma que pauta o assunto),

conjuntos de manobra e comando acima

constante em todas as direções, então as

que os componentes da instalação sejam

de 1 kV e até 52 kV, equipamentos como

linhas de corrente seriam retas, radiais,

convenientemente

divergentes ao ponto inicial e as de tensão

(interligação física através de condutores)

seriam círculos concêntricos ao ponto de
impacto, como em um alvo.

Não

pretendo

aqui

oferecer

marco

As referências acima descritas são

que se habilitam a ter amplitude nacional.

de amplitude nacional, o que é muito

Sempre me faço algumas perguntas: será

produtos

bom, pois estabelece um único padrão de

que realmente não é possível estabelecer-se,

- conjuntos de manobra de baixa tensão,

comportamento para todo o país e, portanto,

por força da Aneel, padrões construtivos e

traz previsibilidade e padrão ao mercado.

conceituais únicos que atendam a todo o

nicialmente,

qualquer

dos

e

Brasil? Será que realmente precisamos de

disjuntores, seccionadores, fusíveis, e tantos

serviços acima descritos entram na área

tantos padrões diferentes para atender às

outros

idealizados

regulamentada pelas concessionárias, aí

condições ambientais de um país tão grande

ou indiretamente (através de centelhadores

e regulamentados por normas técnicas

a coisa complica. Temos 65 distribuidoras

como o nosso?

específicos para esse fim).

publicadas e gerenciadas pela ABNT, em

registradas na Agência Nacional de Energia

aterrados,

direta

componentes

-

são

Quando

estes

equipamentos

Será que é salutar ao país?

tensões

É preciso ainda prover pontos (barras)

sua grande maioria baseadas nas normas da

Elétrica (Aneel)¹ e cada uma delas tem

superficiais no solo causa risco aos seres

de equipotencialização nas fronteiras que

IEC (Comissão técnica internacional, com

seu padrão específico de construção de

vivos, quando ficam em áreas abertas

separam as zonas de proteção contra raios e

sede em Genebra, que estabelece as normas

equipamentos e/ou de instalação. Ainda

sem a devida proteção, pois há grande

que a ligação entre elas seja coerente com a

européias).

que tenhamos grandes grupos econômicos,

Nota 1 – Fonte: Aneel. Site consultado em

possibilidade da corrente elétrica circular

proteção que se quer praticar (tipicamente o

Em seguida, é necessário introduzir

nacionais

13/02/2021: (http://www2.aneel.gov.br/

pelo corpo do ser vivo que se posicionar

BEP ligado ao eletrodo de aterramento e os

esses conjuntos em um universo chamado

sobre duas linhas equipotenciais diferentes.

BEL subsequentes interligados ao BEP).

O

aparecimento

dessas

ou

multinacionais

controlando

grande parte destas distribuidoras, nem

Boa leitura!

arquivos/PDF/Distribuidoras_Codigos.pdf)
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A importância do projeto luminotécnico

A importância da confiabilidade das redes elétricas
subterrâneas para a vacina do Butantan

Iniciando o ano de 2021, após

dar mais segurança e confiabilidade

que forem mais adequadas para cada

Escrevo essa coluna dias após a ANVISA

escolhesse a classe de tensão de um cabo

Benefício) há mais de vinte anos foi feita, então,

os desafios que o ano de 2020

para o investimento necessário para

situação de classificação de vias e

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

baseado na sua vontade e desejo. “A técnica

toda a rede de distribuição elétrica deste

apresentou, fizemos um resumo das

atendimento dos requisitos do Edital.

condições de instalação. O uso do

ter liberado o uso emergencial das vacinas

estabelece que aqui eu devo utilizar cabos

complexo que abriga USP, IPT e Butantan foi

lições aprendidas e do tempo que

Na fase de operação da concessão,

critério de densidade de potência por

Coronavac e da Universidade de Oxford para

com isolação de 35kV, porém, como meu filho

substituída de redes de distribuição aérea para

tivemos que nos concentrar no ano

antes

é

tipo de via e o parâmetro de indicador de

uso contra o novo Coronavírus. Particularmente,

irá fazer 15 anos vou fazer uma homenagem

redes de distribuição subterrânea. Novamente,

passado

e

necessário um levantamento ainda mais

consumo anual de energia que são parte

estou feliz por poder escrever o primeiro artigo

a ele e utilizar a classe de isolação de 15kV”.

convido o leitor a imaginar como poderia atrasar

adequações em diversas áreas. Planejar

preciso e detalhado das condições

dos indicadores de eficiência energética

do ano com uma notícia boa que traz esperança

Dá para imaginar o desastre que seria se nós

os resultados do desenvolvimento da vacina

e projetar a luz é o que devemos

reais

iluminação

da instalação na revisão da ABNT NBR

para 2021.

da engenharia tomássemos decisões não

se a energia elétrica que alimenta o Instituto

fazer normalmente e pudemos nos

atual e onde serão instalados os

5101, que deve ser publicada durante

Acredito que todos acompanharam nos

sustentadas pela técnica?

Butantan fosse proveniente de uma rede aérea

concentrar mais em maneiras de como

novos equipamentos. Para isto se faz

o ano de 2021, trazem a oportunidade

últimos meses as discussões, muitas vezes

A filosofia é a mãe de todas as ciências,

que em média é 20 vezes menos confiável do

fazer este trabalho da melhor forma e

necessário o estabelecimento de uma

de desenvolvermos novos critérios de

inflamadas, sobre a confiabilidade ou não da

entre elas, a ciência exata, que é a ciência dos

que a rede subterrânea. Então, a confiabilidade

sermos mais efetivos para qualificar

metodologia de coleta de dados e

avaliação dos projetos luminotécnicos

vacina do Instituto Butantan em parceria com

fatos e dados que nos norteia a tomar decisões

da vacina está intrinsecamente relacionada à

cada vez mais a iluminação. Nos

tratamento dos mesmos para que sejam

e que o projetista pense no sistema de

a farmacêutica chinesa Sinovac, por grupos

seguindo normas e procedimentos rígidos, e

confiabilidade dos seus insumos e, dentre eles,

projetos de iluminação interna, cada

utilizados pelos projetistas. Avaliar não

iluminação como um todo e não somente

que defendem uma posição rígida e que na

que bom que é assim.

a confiabilidade da energia elétrica que chega

vez mais, o projeto luminotécnico faz

somente o espaçamento dos postes de

em termos quantitativos de níveis de

maioria das vezes é antagônica a outro grupo,

Para quem não conhece, o Instituto

a diferença para entregar a quantidade

larguras de vias e calçadas, mas todo

iluminância.

o que fica nítido uma polarização ideológica.

Butantan é vizinho do IPT (instituto de Pesquisa

E, por último, mas não menos importante,

e a qualidade da luz com o foco no

o ambiente levando em consideração

Essa polarização, assim como a polarização

e Tecnologia), que fica dentro do complexo

vale destacar que já há alguns anos em que a

ser humano, na necessidade de luz

altura de montagem, avanço e ângulo do

automação

para

causada pelos testes de tensão aplicados em

da USP. São instituições centenárias que se

avaliação da confiabilidade dos cabos isolados

para cada atividade e no bem-estar no

braço bem como suas características de

fins de projeto, bem como a utilização

corrente contínua, o famoso “Hipot – DC”,

tornam motivo de orgulho não só para São

da USP e do Instituto Butantã é realizada

trabalho e nas residências. No âmbito

padronização, condições de instalação,

de

softwares

nos cabos isolados de média tensão, só traz

Paulo, mas também para todo o Brasil, tendo

fazendo o diagnóstico nos cabos isolados de

interno, também devemos avaliar cada

características

diversos

customizados e integração dos sistemas,

malefícios. No primeiro caso, a sociedade fica

em vista que ali atuam excelentes profissionais

média tensão subterrâneos, através da medição

vez mais os contrastes, a iluminação

outros itens. Isto garantirá a precisão

deve fazer parte do futuro dos projetos

refém de ideologias de esquerda ou de direita;

de todos os cantos do nosso país. Fatos

do grau de envelhecimento do isolante (medição

vertical

refazendo

planejamento

do

da

projeto

luminotécnico

instalação

do

de

piso

e

A evolução das funcionalidades e
dos

ferramentas

levantamentos
como

na forma das redes subterrâneas.

luminâncias

do projeto luminotécnico e que o que

luminotécnicos, tornado o ato de projetar

e, no segundo caso, o XLPE ou EPR fica

e dados, melhores práticas internacionais

de Tangente Delta), da identificação de defeitos

envolvidas. Para as áreas externas e

foi projetado, quando instalado seja

iluminação

mais

comprometido e vulnerável a falhas tendo como

(papers, normas e etc) fazem parte da rotina

ocultos através das medições de descargas

para as cidades em termos de melhoria

real.

complexa e integrada, tendo também

causa a polarização dos prótons e elétrons que

diária dessas instituições. Então, discussões

parciais e também a verificação da integridade

o compromisso com os resultados do

formam o polímero.

ideológicas sobre a confiabilidade da vacina

da blindagem. Tudo isso para antever possíveis

bem

como

as

da iluminação pública, tanto quanto

Para a avaliação e execução do

em

uma

atividade

para obras de infraestrutura, também

projeto,

projeto durante todo tempo de uso da

Por mais que seja tentador entrarmos

não fazem o menor sentido. O que faz sentido

falhas que, apesar da rede subterrânea ser

se investe cada vez mais na aplicação

fotométricos

e

instalação de iluminação. O projeto

nas discussões ideológicas apoiando uma

e deve ser sempre seguido é a força dos

dezenas de vezes mais confiável que a aérea,

de um bom projeto de iluminação.

levantamento feito em goniofotômetro

luminotécnico se torna cada vez mais

ou outra posição sobre o ponto de vista das

dados e dos fatos puramente técnicos. E como

também está sujeita a falha.

adequado,

darão

importante como esta ferramenta que

nossas crenças pessoais, como militantes

técnicos que somos, sabemos que não existe

Ah, obviamente seguindo os rigorosos

o planejamento prévio e o projeto

condições do projetista estabelecer

vai fazer a correta ligação entre uma

não de partidos políticos de esquerda ou de

técnica perfeita, como nos projetos elétricos,

padrões de medição estabelecidos nas normas

luminotécnico são fundamentais para

as melhores condições de instalação

ideia, definida durante o processo de

direita, mas sim militantes da boa engenharia

analisamos a relação do custo versus o

e guias internacionais IEEE 400.2, IEEE

o sucesso de todo o contrato de

e ganhos adicionais com o projeto.

criação e alcance do objetivo de melhor

elétrica, sabemos que nossa opinião tem que

benefício, onde o ganho tem que ser maior que

400.3 e IEEE 1617. Afinal, a confiabilidade

concessão. Um bom projeto e uma

Escolhendo

iluminação

estar sustentada por fatos e dados e não por

o custo.

também aqui só pode ser verificada através de

avaliação prévia mais detalhada podem

características de distribuição da luz

Para

as

PPPs

de

iluminação,

além

do

uso

com
as

de

arquivos

medidas

informações

as

fotometrias

e

e

economia

de

energia

gerando o resultado final esperado.

vontades e desejos. Imagine se um projetista

Essa análise da RCB (Relação Custo

parâmetros técnicos! Sem achismo, por favor!

64

Energia com qualidade

O Setor Elétrico / Jan-Fev de 2021

O Setor Elétrico / Jan-Fev de 2021

65

a) O pico de potência ativa da Figura 1 é superior a 5 MW, enquanto na Figura 2 é da ordem
de 800 kW, de onde se conclui que a informação do período de integração é fundamental para
a análise;
b) Enquanto a Figura 1 deve ser utilizada para possível análise dos efeitos da qualidade de

José Starosta é diretor da Ação Engenharia e Instalações
e membro da diretoria do Deinfra-Fiesp e da SBQEE.
jstarosta@acaoenge.com.br

energia, a Figura 2 deve ser aplicada para a avaliação da energia consumida;
c) Em função do tempo de ocorrência do pico de potência (ativa e reativa) poderão ocorrer
atuações das proteções, caso o projeto considere apenas o perfil de carga médio da Figura 2;
d) A carga pode ser considerada transitória cíclica, pois os ciclos se repetem na medida em que
os trens se aproximam ou se distanciam da estação e do ponto de medição. Os ciclos podem
ser percebidos nas duas figuras.

Conceitos básicos de eletrotécnica aplicada - 5ª parte
Cargas das instalações e modelos de operação

As Figuras 3, 4 e 5 são referentes a um intervalo menor, com apresentação do comportamento
das potências ativa e reativa, além do comportamento da tensão com integração a cada ciclo
onde se nota o impacto da carga na tensão da fonte (picos de potência ativa e reativa e
comportamento/variação instantânea da tensão). As figuras laterais apresentam detalhamento
de duração dos picos de carga com período da ordem de 15 segundos.

Como

visto,

cargas

da qualidade da energia com a consideração

operação

dos efeitos da variação da carga na qualidade

comportamento da potência ativa de uma

característicos e dependem da conjunção

da tensão de operação. É possível ainda se

estação de metrô da mesma carga no mesmo

temporal das cargas, essas, por sua vez,

entender o aspecto operacional do sistema

período. A Figura 1 possui registros dos

podem ser classificadas em “constantes”,

onde as cargas são inseridas, tornando essas

valores rms com integração a cada ciclo (16

“variáveis” ou “muito variáveis”. Este aspecto

avaliações bem interessantes. Outro ponto que

milissegundos) e a Figura 2 possui período

pode ser complementado pela referência

deve ser considerado é a precisão da medição

de integração a cada 15 minutos. E a simples

[1], onde se define que as cargas podem

efetuada para a obtenção e os propósitos do

observação das duas curvas nos remete aos

também ser classificadas como transitórias

perfil de carga.

pontos:

apresentam

as

curvas

modelos

de

de

As

Figuras

1

e

2

cíclicas e transitórias acíclicas (em função

apresentam

o

A observação da Figura 5 possibilita a visualização dos ciclos e comportamento da carga e
pode servir a outros propósitos além da avaliação das variáveis elétricas, como a avaliação do fluxo e
frequência de composições pelas estações como as paradas, tempo de espera e novas partidas.

Figura 3 – Comportamento das tensões de linha e detalhe da influência da carga.

do ciclo se periódico ou aperiódico) e cargas
constantes que não apresentam variação
significativa.

As

cargas

variáveis,

muito

variáveis, que se aproximam das definidas
como transitórias, podem impor ao sistema
elétrico de alimentação impactos produzindo
perturbações

indesejáveis

e

merecem

cuidados especiais.

Figura 4 - Comportamento da potência reativa total e detalhe de pico de carga.

Essas definições objetivam classificar
a tipicidade da curva de carga e dependem
das características do conjunto de cargas

Figura 1 – Registro de potência ativa diária – integração 1 ciclo.

alimentadas por uma fonte e o local onde
esses perfis são analisados, podendo variar
entre um quadro terminal de alimentação de
determinada carga ou em um transformador
alimentando

um

conjunto

de

cargas
Figura 5 - Comportamento da potência ativa total e detalhe de pico de carga.

semelhantes ou mesmo não semelhantes.
Essas constatações dependem dos modelos

Na próxima edição continuaremos com esse tema.

operacionais e cenários onde estas cargas
estão instaladas e podem representar também

Referência

o consumo da energia considerando os
períodos definidos de integração e os aspectos

[1]: Introdução aos sistemas de distribuição de energia elétrica: Nelson Kagan, Carlos Barione
Figura 2 - Registro de potência ativa diária – integração 15 minutos.

de Oliveira e Ernesto João Robba
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