Ano 16 - Edição 178 / Abril de 2021

ANOS

QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS

GUIA SETORIAL DE FABRICANTES E DISTRIBUIDORES DE QUADROS ELÉTRICOS E CUBÍCULOS
PROTEÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Técnicas para que infraestruturas tenham função de blindagem eletromagnética
FASCÍCULOS COLECIONÁVEIS
• Influência dos motores sobre consumo e demanda de energia
• Biodetergente para usinas termelétricas
• Novos critérios de eficiência energética para sistemas de ar condicionado
INTEGRAÇÃO DOS PROTOCOLOS MODBUS TCP E MMS PARA ACIONAMENTOS DE MOTORES
TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E IOT

Editorial

4

O Setor Elétrico / Abril de 2021
Capa ed 178_E.pdf

1

30/04/21

17:16

Ano 16 - Edição 178 / Abril de 2021

ANOS

QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS

GUIA SETORIAL DE FABRICANTES E DISTRIBUIDORES DE QUADROS ELÉTRICOS E CUBÍCULOS
PROTEÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Técnicas para que infraestruturas tenham função de blindagem eletromagnética
FASCÍCULOS COLECIONÁVEIS
• Influência dos motores sobre consumo e demanda de energia
• Biodetergente para usinas termelétricas
• Novos critérios de eficiência energética para sistemas de ar condicionado
INTEGRAÇÃO DOS PROTOCOLOS MODBUS TCP E MMS PARA ACIONAMENTOS DE MOTORES
TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E IOT

Edição 178

Nova economia global e o ar condicionado
Não há negócio que se sustente hoje sem levar em consideração

desse movimento de transformação. A maior parte das notícias e

seus impactos sociais e ambientais. Na nova economia global,

artigos técnicos aqui publicados aborda temas relacionados aos

não há espaço mais para ações que desprezem o meio ambiente

assuntos mencionados.

e que não sejam socialmente inclusivas. A chamada Economia

Na esteira das tendências rumo à transição energética –

Verde, termo que nos acostumamos a ouvir há pelo menos duas

conceito que diz respeito a mudanças estruturais nas matrizes

décadas, agora passa de utopia para uma política econômica a

energéticas dos países em direção a uma matriz mais limpa – está

ser efetivamente conquistada. Prova disso são os encontros que

a eficiência energética, tema que está sendo abordado em um dos

reúnem, periodicamente, os líderes dos países mais desenvolvidos

fascículos de 2021. No capítulo deste mês, o autor faz um alerta

do mundo e que passaram a incluir a questão ambiental como

sobre a importância de sistemas eficientes de condicionamento

prioridade em suas agendas. Em junho, a cúpula do G7, formado

ambiental. Equipamentos que tradicionalmente consomem mais

por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e

eletricidade, como refrigeradores, máquinas de lavar, aparelhos de

Reino Unido, se reunirá novamente em uma agenda comum para

ar condicionado, entre outros, estão na lista do Programa Brasileiro

discutir saúde global, recuperação econômica mundial, políticas

de Etiquetagem (PBE) de produtos avaliados quanto à eficiência

de enfrentamento das mudanças climáticas e política externa. O

energética. A Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE)

Brasil não faz parte do G7 e, infelizmente, caminha em uma direção

está passando por uma reformulação e novos índices de eficiência

muito destoante do resto do mundo. Somos um país florestal, com

começam a valer a partir de 2023, pelo menos, para sistemas de ar

aproximadamente 58% do território coberto por florestas naturais

condicionado. O programa estimula fabricantes a desenvolverem

e plantadas (fonte: Serviço Florestal Brasileiro), perdendo apenas

produtos que atendam a critérios de eficiência, contribuindo para

para a Rússia em área de florestas no mundo. Com esse volume

um consumo mais consciente e racional da energia elétrica.

de recursos naturais, o Brasil poderia liderar as discussões sobre

Eficiência energética é uma maneira de “gerar” energia. Isso

preservação e desenvolvimento sustentável, mas o lobby impera

porque eliminando o desperdício, você reduz a necessidade de

por aqui e os interesses de uma minoria (bancada ruralista, entre

se gerar mais energia, o que, em grandes volumes, pode evitar

outras) acabam vencendo – sem mencionar a ínfima capacidade

ou postergar a construção de usinas, reduzindo os impactos no

diplomática do comandante da nação.

meio ambiente. O simples ato de comprar uma geladeira ou ar

O setor energético tem destacado papel nessa nova economia

condicionado mais eficiente – apesar de muitas vezes isso significar

global. Combustíveis fósseis devem dar lugar a recursos renováveis

maior custo – pode ajudar muito na construção de um mundo melhor.

– e nessa seara, o Brasil tem caminhado muito bem com a expansão

Boa leitura!

considerável das fontes eólica e solar nos últimos anos – e empresas
de todo o mundo têm investido massivamente em tecnologia para

Abraços,

automatizar processos e torná-los mais eficientes, assim como em
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técnicas mais sustentáveis. O conteúdo desta edição é um exemplo
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Votação do marco legal da energia fotovoltaica e a
dificuldade para enxergar a luz
Em meados de abril o legislativo

Por esse modelo e dinâmica

que optaram por não a ter deveriam

iniciou a discussão do projeto de lei

praticada, os custos da energia gerada

subsidiá-la àqueles que fizeram a

5829/19, o marco legal da geração

e a consumida pelo consumidor são os

escolha oposta e que optaram pelo

distribuída solar, que deverá levar ao

mesmos.

investimento? Esse investimento não

final a discussão, quase um braço

As distribuidoras de energia, no

deveria ser feito pelos interessados na

de ferro, entre as distribuidoras e os

modelo atual, têm como principal papel

fonte renovável?

interessados na Geração Distribuída

e missão manter a infraestrutura (redes

• O modelo de tarifação monômia dos

(GD) solar. Parece um contrassenso

elétricas ou simplesmente fio) de

consumidores de baixa tensão parece

não aceitar os benefícios da energia

alimentação dos consumidores de forma

estar com os dias contados e uma nova

limpa, saudada por todos aqueles que se

confiável e operando com indicadores

realidade deve ser estabelecida na

propõem a substituir as fontes poluidoras

adequados de qualidade da energia

cobrança, compensação e mesmo compra

não renováveis e que sujam a matriz

do fornecimento, sendo naturalmente

de energia no mercado livre.

energética brasileira.

remuneradas para isso.

• A tarifa do fio deverá levar em conta a

Ocorre que no atual estágio da
tecnologia, as fontes de GD fotovoltaicas

A questão a ser tratada considera
algumas particularidades interessantes:

equidade com os ajustes adequados aos
consumidores conectados com GD e sem
GD.

não operam isoladamente e carecem
de conexão às linhas das distribuidoras

• Se o consumidor de energia precisa

• A compra de energia gerada nas GDs

para exercerem o seu papel mantendo

se conectar à rede das distribuidoras

é interessante ao país e não pode haver

o consumidor alimentado pelo mix de

para vender sua energia produzida e

retrocesso.

energia fotovoltaica gerada e aquela

comprar da mesma quando conveniente,

consumida da rede da distribuidora na

por que então não deveria pagar o custo

medida necessária. Ao final do mês, o

dessa conexão? Será que a potência

fonte renovável enriquecendo a matriz

balanço de energia consumida e gerada é

de curto-circuito disponibilizada pelas

energética, sem subsídio indevido. Que os

efetuado, cabendo ao consumidor pagar

distribuidoras no ponto de conexão não é

políticos e os legisladores acertem em um

a diferença se a energia consumida for

importante?

bom ponto de equilíbrio, sem polaridades

superior ou se creditar da energia que

• Se a energia fotovoltaica é mais barata

e que ao menos dessa vez façam a sua

teria sobrado, utilizando nos próximos

e menos poluente do que as fontes não

parte nos tirando minimamente das trevas

períodos.

renováveis, por que os consumidores

que nos colocaram.

Um desafio importante garantindo

Painel de notícias
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Enel São Paulo registra 56,8 mil raios
em sua área de concessão
A

Enel

Distribuição

São

Paulo,

concessionária de energia elétrica que atua
em 24 municípios da Grande São Paulo,
contabilizou 56.879 raios em toda a área de
concessão no primeiro trimestre de 2021.
O número representa um crescimento de
27,15% em relação ao mesmo período de
2020, quando foram registradas 44.773
descargas atmosféricas. Os dados foram
obtidos pelo Centro de Operação no Sistema
de Monitoramento e Alerta de raios (Sisraios).
A ocorrência de raios é comum durante
o verão, período marcado por grande volume
de chuvas e tempestades. De acordo com o
levantamento da companhia, foram registradas
17.060 mil descargas atmosféricas no mês
de janeiro, 19.349 em fevereiro e 20.470

da temperatura local e a poluição do ar.

nossos 7,4 milhões de consumidores”, explica

em março, a maior quantidade registrada.

“O monitoramento dos raios é uma

Segundo a análise do Grupo de Eletricidade

atividade importante para definições de

Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de

estratégias de atendimento, permitindo aos

Além dos impactos no fornecimento

Pesquisa Espaciais (INPE), os principais

técnicos da companhia acompanhar, em tempo

de energia, os raios também ameaçam a

fatores que influenciam a grande quantidade

real, os impactos das descargas atmosféricas

segurança da população, por isso, todo

de raios na Grande São Paulo são o aumento

no fornecimento de energia elétrica para os

cuidado é pouco.

o gerente da Central de Operação da Enel
Distribuição São Paulo, Vinicyus Lima.

Minas Gerais lidera ranking de geração
distribuída de energia solar
Minas Gerais é o estado brasileiro com maior potência
instalada de energia solar na geração distribuída. Segundo
recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar), a região possui 938,1 MW em operação
nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e
prédios públicos.
O território mineiro responde sozinho por 18,1% de todo
o parque brasileiro de energia solar distribuída e possui 81.684
conexões operacionais, espalhadas por 841 cidades. Atualmente,
são cerca de 112.545 consumidores de energia elétrica, que já
contam com redução na conta de luz e maior autonomia e segurança elétrica.
Para Bruno Catta Preta, coordenador estadual da Absolar em Minas Gerais, o estado é atualmente um importante centro de
desenvolvimento da energia solar. “A tecnologia fotovoltaica representa um enorme potencial de desenvolvimento sustentável, econômico
e social para os mineiros, com geração de emprego e renda, atração de investimentos privados e colaboração no combate às mudanças
climáticas”, comenta.

Painel de notícias
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Grupo Prysmian lança nova edição do guia de
dimensionamento para cabos de baixa tensão
O Grupo Prysmian preparou uma nova

da introdução), contemplando considerações

versão do guia de dimensionamento para

sobre o uso de condutor de alumínio;

cabos de baixa tensão, cujo objetivo é

critérios técnicos de dimensionamento de

auxiliar, sobretudo profissionais eletricistas e

condutores elétricos; dimensionamento pela

engenheiros eletricistas, no dimensionamento

seção mínima, capacidade de condução de

de cabos para instalações de baixa tensão

correte, queda de tensão ou corrente de

(igual ou inferior a 1 kV).

curto-circuito; sobrecarga; proteção contra

A publicação, que completa agora nove

os choques elétricos; utilização de mais de

edições desde o lançamento, é elaborada

um cabo por fase em paralelo, finalizando

pela equipe de especialistas em aplicação do

com a instalação em condutos metálicos

Grupo seguindo os parâmetros estabelecidos

fechados.

pela ABNT NBR 5410, norma técnica que

Para realizar gratuitamente o download

regula as instalações de baixa tensão no

do “Guia de Dimensionamento de Cabos

Brasil.

para

O guia está divido em dez capítulos (além

Baixa

Tensão”,

basta

acessar:

br.prysmiangroup.com/pt/ferramentas

Estruturas metálicas impactam performance da
iluminação pública
Parâmetros como a altura de montagem, espaçamento, alcance, coeficiente de arrasto e geometria, que influenciam na escolha dos
postes metálicos, somam-se à importância de se ter atenção aos critérios construtivos dos postes e braços, como matéria-prima utilizada,
processo de conformação, ensaios mecânicos e de corrosão, entre outros critérios, que podem prejudicar o desempenho da iluminação
e gerar prejuízos em razão da manutenção e trocas prematuras de equipamentos. A dica é da Brametal, empresa que, recentemente,
desenvolveu um portfólio completo de postes, braços e suportes para atender a projetos de iluminação pública.
"A consciência dos profissionais da área sobre a necessidade de um bom projeto de iluminação é crescente devido aos benefícios
obtidos na segurança pública, conforto visual e também pela eficiência energética. Para que sejam duradouros, não dependem somente
da luminária ou fonte de luz disponível, mas de um conjunto de componentes incluindo as estruturas metálicas, ou seja, postes, sistemas
de fixação, braços e demais suportes quando aplicável. O cuidado na seleção destes componentes precisa ir muito além do preço, pois
existem riscos e custos atrelados a baixa qualidade, principalmente causados pela baixa resistência mecânica e durabilidade dos materiais
utilizados, afetando potencialmente a segurança de pedestres, elevando a gravidade de acidentes de trânsito e sendo um prejuízo moral
e financeiro para as cidades", avalia o gerente comercial da unidade de
iluminação pública da Brametal, Ernesto Ullrich.
O executivo recomenda que, antes de adquirir esses equipamentos,
se verifique se a matéria-prima ou liga de aço utilizada segue as normas
técnicas cabíveis e se o fabricante possui um controle rigoroso de
inspeção de recebimento, confirmando grau de pureza e níveis de
empenamento que devem tender a zero nos tubos. O metal é um material
nobre e algumas medidas podem fazer o poste metálico ainda mais
resistente, como sua galvanização, por exemplo.

Painel de notícias
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Grupo Gimi: empreendedorismo que vem de família
Fabricante de quadros, cubículos e barramentos blindados completa 50 anos de atividades em 2021 com promessa de expansão

A história do Grupo Gimi começou em maio

se inaugurou o primeiro shopping, o Ibirapuera, aqui

da complexidade que era aquele processo de

de 1971, quando o engenheiro Nunziante Graziano

em São Paulo, e mais indústrias começaram a surgir

realização dos ensaios, muito menos dos custos

Neto, ainda estudante de engenharia, uniu a

também nesse período” explica.

envolvidos, mas aprendemos muito, muito mesmo.

sua vontade de empreender com a experiência

Foi a partir dos anos de 1980 que a linha de

Erramos e acertamos, mas superamos”, lembra. Nos

no mercado de eletroeletrônica de seu pai, o

produtos da empresa começou a crescer, exigindo,

anos seguintes, vieram os ensaios de arco elétrico

engenheiro Paschoal Graziano, para fundar a

inclusive, mais espaço para produção a fim de

devido a falha interna realizados no Cepel e foi mais

Indústria, Montagem e Instalações Gimi Ltda. O

atender à demanda. Assim, a área produtiva foi

um momento de grande aprendizado para a Gimi.

Grupo Gimi hoje é uma das mais importantes

duplicada e a Gimi começou a participar de grandes

A conquista desses ensaios registrou a entrada

empresas de quadros e painéis do país, fornecendo

obras, o que lhe rendeu mais visibilidade no mercado.

da Gimi no mercado de subestações conectadas

equipamentos para indústrias, concessionárias e

A carteira de clientes aumentou consideravelmente

a sistemas de transmissão de energia, ou seja, em

projetos de infraestrutura. Conheça, a seguir, um

e um deles foi muito importante para a história da

tensões acima de 69 kV.

pouco da sua história.

empresa. O Bradesco, que estava em expansão,

Em 2013, a empresa deu um importante

Empresa familiar, a Gimi começou nos anos de

contratou a Gimi para produzir quadros elétricos

passo

em

direção

à

internacionalização.

1970 em modestas instalações no bairro Cangaíba,

para centenas de agências do banco espalhadas

Neste ano, iniciou-se uma aproximação com a

na zona leste de São Paulo (SP), produzindo

pelo país e o projeto trouxe grande reconhecimento

Pogliano Busbar, empresa italiana centenária

quadros e painéis elétricos. No início, como a maioria

ao trabalho da Gimi. “Uma outra obra muito grande

de barramentos blindados. “Demos, então,

das empresas, membros da família passaram a

que fizemos foi o Instituto Adolfo Lutz, em parceria

início a uma transferência de tecnologia,

ajudar na execução das tarefas administrativas

com a Método Engenharia. Foram três toneladas

modernizamos nosso processo de chaparia

sempre orientados pelos fundadores.

de barramento e oito disjuntores de 3.000A em

e ganhamos muita visibilidade porque, até

A nova companhia contava com a experiência

um único painel. Hoje esse tipo de equipamento

esse momento, o mercado brasileiro não tinha

do engenheiro Paschoal, que já havia acumulado

é comum, mas não era na época. Foi um grande

essa preocupação. Foi na aproximação com a

alguma experiência como empreendedor, tendo

projeto!”, recorda.

Pogliano que entendemos a preocupação com

em vista suas empresas anteriores, incluindo uma

Com a partida do seu pai em 1987, Nunziante

a chapa porque ela interfere na performance do

instaladora elétrica predial. Mas era, efetivamente,

Graziano Neto passou a contar com a ajuda do

barramento”, conta Graziano. “Mudamos muito

o engenheiro Nunziante Graziano Neto, que

seu irmão, Paschoal Filho, que contribuiu com a

o processo construtivo dos nossos painéis nos

gerenciava a empresa e, como todo começo tem

administração dos negócios por dois anos, quando

últimos anos e vamos melhorar muito ainda nos

suas dificuldades, os primeiros anos da Gimi não

deixou a Gimi para se dedicar a outra empresa do

próximos anos”, adianta.

foram diferentes.

Grupo, a Gimi Medicina Diagnóstica, em atividade

O engenheiro Nunziante Graziano Neto conta

Essa união resultou na criação, em 2014, da
Gimi Pogliano Blindosbarra, empresa com sócios

até hoje.

que os primeiros dez anos da Gimi foram marcados

Em 1989, a empresa passa por mais uma

brasileiros e italianos, com a missão de explorar

por um portfólio de produtos relativamente simples.

ampliação e transfere suas instalações para um

o mercado sul-americano de eletrificação pré-

A fabricação de quadros elétricos, caixas de

parque industrial próprio, com 3.000 m² de área

fabricada e barramentos blindados.

medidores e cabines para concessionárias era

construída na cidade de Suzano (SP) e no ano

Foram muitas conquistas nos últimos 50

bem artesanal, o que culminava em processos

seguinte, é fundada mais uma empresa para somar

anos e há mais novidades a caminho. Uma delas

demorados de produção para que a qualidade

ao grupo: a DIGI Distribuidora Gimi de Materiais

é uma nova joint-venture, a Gimi Bonomi Latin

do equipamento final fosse comparável às

Elétricos. Entre 1995 e 2000, a nova geração da

America, em sociedade com o Gruppo Bonomi,

concorrentes multinacionais.

família Graziano passa a integrar o time da empresa.

centenário conglomerado industrial especializado

O mercado nessa época era pouco regulado

Um marco importante para a Gimi nesse

na eletrificação ferroviária e no isolamento de linhas

e muito da tecnologia que chegava no país era

período foi o lançamento de cubículos compactos

de distribuição e transmissão de energia até 800

trazida pelas grandes multinacionais. “A gente

classes 17,5 kV e 24 kV, criados para atender a uma

kV, além da divisão Smart Grid, onde são fabricados

acompanhava muito o que vinha de fora e consultava

necessidade do mercado. Esses equipamentos,

também os equipamentos em Gás SF6. A GBL –

os manuais construtivos das concessionárias para

no entanto, precisavam fazer uma série de ensaios

Gimi Bonomi Latin America irá explorar o mercado

projetar nossos equipamentos”, lembra Graziano

de tipo para serem aceitos pelos clientes. O

sul-americano com os tradicionais cubículos mistos

Neto. “Até então, não nos envolvíamos com grandes

engenheiro Nunziante Graziano, filho de Nunziante

SF6 MicroCompact até 36 kV e com a novidade:

obras porque não existia muita coisa disponível

Graziano Neto, liderou esse projeto.

os cubículos integralmente isolados em SF6, tipo

ainda. Para se ter uma ideia, foi nessa época que

desafio enorme, não tínhamos a menor noção

“Foi um

RMU – Ring Main Unit até 36 kV.
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Pilz do Brasil muda sede para Indaiatuba (SP) para
melhor atender ao mercado nacional
A multinacional alemã Pilz do Brasil, especialista em sistemas de automação e em soluções de segurança para máquinas, anuncia a
mudança da sede da empresa de São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, para a cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo,
considerada um importante polo industrial do país.
Instalada em um prédio moderno de 750m² de área construída, a unidade dispõe de sala de treinamento e showroom com equipamentos
para demonstração de produtos. Estrategicamente bem localizada, a 15 minutos do aeroporto de Viracopos, a nova sede possui área para
estoque a fim de atender, de forma imediata, o Brasil inteiro”, explica Paulo Fernandes, que há um ano assumiu a direção-geral da Pilz do Brasil.
A mudança da sede é parte fundamental do Plano Estratégico da empresa que visa melhorar a capacidade de execução de projetos.
“A necessidade de estar mais próximos dos clientes fez com que desenvolvêssemos parceiros regionais estratégicos (System Partners),
com expertise em adequações de máquinas e automação de segurança. O trabalho através de System Partner nos permitiu a transferência
para a cidade de Indaiatuba, onde estamos mais próximos dos OEM´s”, informa Fernandes, ressaltando, ainda, que a região do grande ABC
continua sendo assistida pelo parceiro local. Da mesma forma, a Pilz do Brasil mantém também parceiros no Vale do Paraíba e no Estado de
Pernambuco.

Tramontina apresenta luminária de
inspeção para atmosferas explosivas
A Tramontina Ex – divisão da fábrica de materiais elétricos dedicada a produtos para atmosferas explosivas –
apresenta para o mercado a sua Luminária de Inspeção LED LLEx série 1260, especialmente desenvolvida para
manutenção e inspeção de ambientes.
Este modelo é indicado para uso em locais onde há a presença de atmosferas explosivas, sendo utilizada nas
zonas 1 e 2 (ambientes sujeitos a gás) e 21 e 22 (áreas com poeiras combustíveis), encontradas em refinarias e
plataformas de petróleo, silos e indústrias alimentícia, química, farmacêutica, entre outras.
A luminária é fabricada de termoplástico reforçado e policarbonato com proteção UV nas partes transparentes,
materiais que proporcionam boa estabilidade, resistência mecânica e proteção contra elementos químicos. O
produto atende às normas brasileiras e às internacionais IEC.

Geração distribuída solar pode gerar R$ 173 bilhões
em redução de custos aos consumidores até 2050
A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) reafirma que os atributos positivos da geração distribuída solar fotovoltaica
superam, com folga, eventuais custos aos consumidores brasileiros e podem trazer R$ 139 bilhões apenas em novos investimentos ao país
até 2050. Segundo análise da entidade, benefícios da geração distribuída solar fotovoltaica somam mais de R$ 150 bilhões no período
somente com a redução de custos no uso de termelétricas, uma das principais responsáveis pelo aumento tarifário na conta de luz e pelas
emissões de poluentes e gases de efeito estufa do setor elétrico.
Neste mesmo período, além da redução de custos com termelétricas, serão proporcionados mais de R$ 23 bilhões de economia em
perdas elétricas na transmissão, distribuição e geração da energia elétrica em usinas de grande porte, distantes dos locais de consumo. A
soma destes dois aspectos trará em uma redução de custos de mais de R$ 173 bilhões até 2050.
O segmento de geração distribuída solar pode gerar mais de 1 milhão de novos empregos no período, com a criação do marco legal
proposto pelo PL 5829/2019, com relatoria do deputado federal Lafayette de Andrada e atualmente em curso na Câmara dos Deputados.
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Atlas Renewable Energy faz parceria com Hitachi ABB
Power Grids em projeto de armazenamento de energia
A empresa de energia renovável
Atlas Renewable Energy e a Hitachi ABB
Power Grids assinaram, recentemente, um
acordo para desenvolver e executar, em
conjunto, Sistemas de Armazenamento de
Energia por Bateria (BESS) em escala de
concessionária de rede pública para os
projetos de energia renovável da Atlas.
Este

acordo

permitirá

à

Hitachi

ABB Power Grids auxiliar a Atlas no
desenvolvimento das melhores soluções
técnicas

relativas

ao

BESS

e

sua

interconexão durante o desenvolvimento
de um novo projeto. A Hitachi ABB Power
Grids será convidada a participar das

integrados com sucesso na concepção de

empresa como a Hitachi ABB Power

licitações lançadas pela Atlas Renewable

novos projetos durante o estágio inicial de

Grids, conhecida por sua capacidade de

Energy para o pacote de engenharia dos

desenvolvimento, como um complemento

desenvolver soluções técnicas relativas ao

projetos.

para a usina, conforme as necessidades

BESS e por sua experiência na prestação

O principal objetivo por trás deste

que ela atenderá. Para fazer isso, a Atlas

de assistência para a integração dessa

acordo é garantir que esses sistemas de

Renewable Energy adotou uma abordagem

tecnologia em projetos de energia em

armazenamento de energia possam ser

mais holística ao se associar a uma

escala de rede pública.

GE Renewable Energy instala primeira
turbina eólica acima de 5 MW em
operação no país
A GE Renewable Energy acaba de concluir a instalação das primeiras turbinas eólicas
Cypress das Américas, mais precisamente no complexo eólico Serra da Babilônia, da Rio
Energy, localizado próximo aos municípios baianos de Morro do Chapéu, Ourolândia e Várzea
Nova, no estado da Bahia. Essas são as primeiras de 30 turbinas que serão instaladas no local.
As primeiras Cypress instaladas pela GE Renewable Energy no Brasil contam com 126
metros de altura, rotor de 158 metros e irão operar com potência de 4.8 MW a 5.1 MW. Quando
concluída a instalação de todas as unidades, cerca de 153 MW de capacidade instalada serão
adicionados ao complexo eólico, que atualmente conta com 223.25 MW. Além do fornecimento
de turbinas, o contrato da GE Renewable Energy com a Rio Energy inclui um pacote de serviços
de operação e manutenção (O&M) de dez anos para todos os equipamentos fornecidos pela GE
ao complexo eólico.
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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 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:

Capítulo III – Influência da partida dos motores sobre o consumo e a demanda de energia
Autor: João Mamede Filho
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- Influência sobre demanda
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - OS MELHORES PROJETOS
As concessionárias de energia investem, necessariamente, uma parcela de sua receita líquida em
pesquisa e desenvolvimento. O objetivo deste fascículo é dar luz a alguns dos melhores projetos,
considerando inovação, viabilidade e resultados obtidos. Nesta edição, saiba detalhes sobre o
desenvolvimento de uma solução para remoção de resíduos em usinas termelétricas.

Capítulo III – Biodetergente para remoção de resíduos de petroderivados em usinas
termelétricas
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
O intuito deste fascículo é discutir eficiência energética e sua importância para a segurança
energética e 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 ciclo de vida, sistemas de condicionamento ambiental, impactos
da MP 998, sistemas motrizes e outros. Nesta edição:

Capítulo III – Eficiência energética em sistemas de condicionamento ambiental
Autor: Márcio Ribeiro
- Novos níveis de eficiência
- Nova metodologia
- A indústria
- O mercado e a pandemia
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Instalações elétricas de média e alta tensão
Por João Mamede Filho*

Capítulo III

Influência da partida dos motores
sobre o consumo e a demanda de
energia

Fascículo

Introdução

Influência sobre o consumo

Ainda é uma prática corrente entre alguns operadores

O medidor de energia elétrica em qualquer condição de

de máquinas a ideia de que a partida de um motor elétrico

funcionamento mede a corrente que passa pelo transformador

de indução influencia severamente na fatura da energia

de corrente ao qual está conectado e registra a tensão

elétrica paga pela indústria, principalmente no componente

aplicada nos seus terminais fornecida pelos transformadores

de demanda. Como se sabe, quando o motor de indução é

de potencial. Com esses valores e o tempo de circulação da

acionado diretamente da rede, observa-se nos instrumentos

corrente, o medidor registra em sua memória a energia

de medição uma elevada corrente que em poucos segundos

consumida em kWh. Como o fator de potência de partida dos

cessa e passa a fluir permanentemente a corrente da carga.

motores elétricos de indução é muito pequeno, da ordem de

Essa falsa ideia de aumento na conta de energia leva alguns

0,30 a 0,40, e o tempo de partida destes motores é também de

operadores de máquinas a mantê-las em operação a vazio,

valor reduzido, o consumo de energia em kWh no intervalo

mesmo por períodos prolongados entre dois ou mais intervalos

de tempo de partida é, consequentemente, muito pequeno,

de funcionamento da carga.

apesar de o valor da demanda em kVA ser muito elevada.

Observa-se que o motor em operação a vazio consome na,

Isso é percebido quando se instala um alicate amperimétrico

sua maior parte, uma parcela de energia reativa indutiva, que

analógico ou digital no circuito de alimentação do motor em

influencia o fator de potência da indústria, e o consumo de

que se observa durante a sua partida uma corrente de valor

energia ativa decorrente principalmente devido às perdas nos

entre 5 a 8 vezes a corrente nominal do motor.

enrolamentos e no ferro.
Queremos então demonstrar que a partida de um motor

Influência sobre a demanda

elétrico de indução tem pouca ou quase nenhuma influência

Ao se observar um excessivo valor da corrente na partida

nos valores de consumo e de demanda registrados no medidor

do motor, muitas vezes se confunde essa corrente elevada,

de energia elétrica de uma instalação industrial. No entanto, se

característica do acionamento dos motores elétricos de indução,

o motor permanece ligado a vazio, haverá um con-sumo muito

com um consequente e proporcional aumento de demanda. Na

superior ao registrado durante o acionamento.

realidade, mesmo o motor partindo no período de demanda
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máxima, o acréscimo de demanda na fatura é pequeno. Isto

eixo do motor), o tempo vai bem acima dos 0,5 s, valor esse que

se deve ao fato de que o medidor da concessionária de energia

depende da altura da coluna de água.

elétrica registra a demanda máxima, integrando todas as

A partida através de chaves de redução de tensão, tais como

demandas variáveis verificadas a cada período de 15 min. O

as chaves estrela triângulo, compen-sadoras e soft starter,

valor máximo desses períodos ao longo de um mês define a

é mais lenta do que a partida direta da rede. Ainda assim

demanda máxima da unidade consumidora. Logo, a partida do

continuam válidas as afirmações anteriores, pois, mesmo que o

motor, apesar de solicitar da rede uma corrente elevada, tem

intervalo de tempo na partida tenha sido ampliado, a potência

uma duração muito pequena, quando comparada com o tempo

ativa correspondente é severamente reduzida.

de integração do medidor. Ademais, a corrente de partida é

No exemplo de aplicação que se segue iremos demonstrar

acompanhada de um fator de potência muito baixo. E como o

que é muito mais econômico desligar o motor quando cessar a

medidor registra potência ativa, kW, e não a potência aparente,

atividade por um período prolongado, e religá-lo quando for

kVA, a potência ativa envolvida neste período é muito pequena,

reativada a tare-fa, do que mantê-lo operando em vazio sob o

quando comparada com a potência total solicitada pela rede de

argumento da influência na fatura de energia. Deve-se alertar

alimentação.

que o número de partida dos motores é limitado em cerca de

Devemos observar que o módulo da corrente de partida

seis partidas por hora. Assim, é aconselhável desligar todos

do motor assíncrono de indução tem o mesmo valor, tanto no

os motores ligados desnecessariamente a fim de economizar

acionamento a vazio, sem carga no eixo, como no acionamento

energia elétrica.

a plena carga. O que altera é o tempo de duração da partida. Nos

Como já se comentou anteriormente, a demanda registrada

acionamentos do motor sem carga no eixo, como, por exemplo,

no medidor e tarifada no final do mês corresponde à máxima

uma bomba de elevação de uma coluna de água com o registro

demanda ocorrida num único intervalo de 15 minutos ao longo

fechado, o tempo de partida varia, aproximadamente, entre 0,2

da operação mensal da indústria. Já a energia é contabilizada

s e 0,5 s. Se essa bomba partir com registro aberto (carga no

no final do mês pela energia acumulada no período.
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Como o consumo de energia de qualquer instalação varia
continuamente com a entrada e saída das cargas conectadas e
a demanda máxima do mês é contabilizada a cada intervalo de
15 minutos, incluindo-se aí as partidas dos motores elétricos,
podemos calcular essa demanda aplicando o conceito de
demanda equivalente por meio da seguinte equação.
Figura 1 – Ciclo de carga do motor de 300 cv.

(potência nominal
do motor)

Ieq - demanda equivalente de ciclo de carga, em kW.
Inm - corrente nominal do motor, em A;

(parte ativa da corrente)

Ip- corrente de partida do motor, em A;
Tp- tempo de partida do motor, em s;
Tc- tempo do ciclo de operação posterior ao tempo de partida do
motor, em s;
Ttc- tempo total do ciclo de funcionamento considerado, em s.

(potência ativa demandada no momento da partida do motor)
(parte ativa da corrente de partida)

Vejamos então os seguintes exemplo de aplicação: considerar
uma indústria dotada de várias cargas, dentre elas a de um motor
de 300 cv/380 V - IV polos, acionado diretamente dos terminais
secundá-rios de um transformador da subestação conectada à rede
de energia elétrica de média tensão da concessionária (13,80 kV).
O consumidor foi contratado na tarifa verde em que a demanda de

b) Energia consumida durante uma única partida do motor
Np = 1 (número de partidas)
Tp = 2 s (tempo de duração de cada partida).

ponta e fora de ponto tem o mesmo valor monetário. O consumo
médio mensal da instalação no período fora da ponta, é de 160.200
kWh e a demanda máxima registrada é igual à contratada cujo valor
é de 1.200 kW nesse mesmo período. Determinar os acréscimos
de consumo e demanda durante a parti-da do motor de 300 cv. O

(energia consumida no período de 1 (uma) partida).
c) Energia consumida devido somente às partidas do motor

valor da tarifa de consumo de energia elétrica nesse período é de

ocorridas num único dia

R$ 1,3698/kWh e a de demanda é de R$ 17,35/kW. O tempo de

Np = 11 (número de partidas por dia: veja na Figura 1).

partida do motor é de 2 s, a fator de potência na partida do motor
de 0,35. Considerar a tensão na partida igual à tensão nominal do
mo-tor que tem o ciclo de operação diária de conformidade com

Fascículo

a Figura 1, ou seja, nove partidas duran-te o seu funcionamento

(energia consumida por dia devido às 11 partidas do motor)

diário. A indústria opera 22 dias por mês. O consumidor está com a

d) Energia consumida devido somente às operações em vazio do

sua de-manda máxima pouco acima demanda contratada.

motor ocorridas num único dia

No desenvolvimento deste estudo não será contada a energia e
a demanda ocorrida durante o perí-odo de carga normal já que ela
não vai influir na nossa análise.

Np = 11 (número de intervalos em operação a vazio por dia: veja na
Figura 1).
Tp = 30 minutos (tempo de duração do intervalo de operação a
vazio: veja na Figura 1).

a) Demanda devido somente à partida do motor
Inm = 385,2 A (corrente nominal do motor)

Pp = 12,8 kW (potência de perda no intervalo de operação do motor
a vazio: veja na Figura 1).

Fp = 0,88 (fator de potência nominal do motor)
Fpm = 0,35 (fator de potência nominal do motor durante a partida)
Rm = 0,96 (rendimento nominal do motor)
K = 6,8 A (múltiplo da relação da corrente de partida pela corrente

(energia consumida por dia nos períodos de operação sem carga

nominal)

no eixo)
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e) Perdas de energia durante o ciclo de carga diário com a
operação do motor em vazio

Se o operador decidisse desligar o motor a cada interrupção do

trabalho teríamos as perdas de 3,7998 22 = 83,59 kWh no final do
mês devido aos 11 acionamentos realizados por dia. Se o opera-dor

(perdas totais referentes à curva de carga diária, isto é, o motor
será submetido a uma única partida e ficará ligado durante todo o
período diário de operação a vazio).
f) Demanda integrada pelo medidor durante 15 minutos
(tempo de integração da demanda pelo medidor no intervalo de
15 minutos)
Tr = 0 (tempo de repouso)

decidisse manter o motor em operação a vazio nos intervalos sem
carga no eixo, como mostra a curva de carga diária do motor na
Figura 1, as perdas diárias seriam 70,74 kWh/dia, totalizando 1.556
kWh por mês. Observa-se, então, uma diferença de 1.472 kWh
mensais de energia perdida desne-cessariamente.
Quanto à parcela de demanda, haveria um acréscimo no
valor de 1,58 kW correspondente à contri-buição da potência no
momento da partida do motor, se essa partida ocorresse exatamente
no mo-mento que a indústria estivesse operando na sua demanda
máxima do mês e que essa demanda fosse igual ou superior à
demanda contratada. Se a indústria operasse, por exemplo, a
1% abaixo da demanda contratada, a partida do motor não teria
nenhuma influência na fatura de demanda.

(corrente equivalente no período de 15 minutos: corrente de partida
+ corrente de carga, conforme curva de carga da Figura 1)

*João Mamede Filho é engenheiro eletricista e atualmente é diretor
técnico da CPE - Estudos e Projetos Elétricos. Foi professor na

(potência equivalente no intervalo de 15 minutos)

Universidade de Fortaleza entre 1979 e 2012 e presidente da
Nordeste Energia nos anos 1999 e 2000. É autor dos livros Manual de

Fascículo

Equipamentos Elétricos (5ª Edição), Instalações Elétricas Industriais

(potência equivalente de contribuição da partida do motor no

(9ª Edição), Proteção de Sistemas Elétricos de Potência (2ª Edi-ção) e

intervalo de 15 minutos)

Proteção de Equipamentos Eletrônicos Sensíveis (2ª Edição).
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Pesquisa e Desenvolvimento
Por Leonie Asfora Sarubbo e Guilherme Cardim de Lima*

Capítulo III
Biodetergente para remoção de resíduos de
petroderivados em usinas termelétricas
O Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI) é
um centro de pesquisa localizado em Recife-PE, que atua no
desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas

Na produção de energia em usinas termelétricas a óleo ocorrem

inovadoras e sustentáveis para diversos segmentos, em especial

inevitáveis vazamentos em diversas partes do sistema de geração,

para o setor elétrico brasileiro. Sua larga experiência no Programa

que são controlados pelas equipes de operação e manutenção,

de P&D regulado pela Aneel o consolida como uma referência para

tais como no recebimento e transporte do óleo combustível, na

o setor e um dos maiores centros de pesquisa da região Nordeste.

lubrificação dos motores e equipamentos, na limpeza de peças,

Estão em execução atualmente no IATI 26 projetos de P&D+I

dentre outros.

junto a geradoras, transmissoras e distribuidoras de todo o país,

A crescente automatização do processo produtivo vem

envolvendo cerca de 120 pesquisadores associados, que viabilizam

aumentando o número de máquinas e equipamentos utilizados

não só o desenvolvimento, patenteamento e implementação de

na indústria, elevando na mesma medida a demanda das áreas

tecnologias inovadoras para o setor, mas também a capacitação de

de manutenção responsáveis pela lavagem de peças, pisos e

profissionais e a estruturação de laboratórios e bancadas de testes

equipamentos impregnados com resíduos oleosos.

de alta tecnologia.

Fascículo

O projeto

Tal atividade resulta ainda em impactos nocivos aos operadores

Dentre outras áreas de atuação, destaca-se no IATI o

e ao meio ambiente, tendo em vista que o processo manual de

desenvolvimento de soluções ambientalmente amigáveis, em

limpeza é realizado sob condições insalubres de trabalho (em

especial na área de Biotecnologia, com destaque para equipamentos,

muitos casos é utilizado até o óleo diesel para limpeza das peças),

materiais e/ou produtos ecoeficientes voltados ao tratamento de

além de se utilizarem diversos produtos químicos que, em geral,

efluentes industriais, biorremediação de solos, purificação da água,

apresentam níveis de eficiência insatisfatórios para esse tipo de

biotratamento de resíduos, dentre outros.

aplicação.

No ano de 2018, o IATI recebeu da Agência Estadual de

Dessa forma, aumentam os custos operacionais da atividade, o

Meio Ambiente do Estado de Pernambuco o prêmio Vasconcelos

tempo para sua execução, bem como se constituem em mais uma

Sobrinho, na categoria Inovação Empresarial, pelo desenvolvimento

fonte geradora de resíduos tóxicos, que requer tratamento antes

de um biodetergente atóxico e biodegradável para remoção de

de sua destinação final. Em geral, costuma-se demandar grande

resíduos de petroderivados em usinas termelétricas.

quantidade de horas e equipes numerosas, consumindo tempo

O projeto, financiado pelas Centrais Elétricas da Paraíba (Epasa) e

e recursos preciosos da empresa. Há ainda uma característica

executado pelo IATI, teve sua primeira fase concluída no ano de 2020

comum às equipes de limpeza que são o alto índice de rotatividade,

com grande sucesso. Com o desenvolvimento dessa solução, as usinas

gerando constantes treinamentos e curvas de aprendizagem dos

termelétricas em todo Brasil passam a contar com um produto de alta

novos integrantes; alto índice de absenteísmo, devido ao alto

eficiência na remoção dos resíduos, sem agredir o meio ambiente,

grau de insalubridade da atividade; e eventuais ações trabalhistas

sem gerar resíduos no processo, reduzindo custos operacionais e

decorrentes de alegadas patologias dos operadores envolvidos

melhorando as condições de saúde e segurança do trabalho.

nessa tarefa. Todas elas se constituem em situações indesejadas e
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dispendiosas para as empresas.

com diversos tipos de materiais naturais e testes de eficiência,

Pensar em soluções ambientalmente corretas e que, ao mesmo

foram desenvolvidas algumas formulações capazes de remover os

tempo, permitam um aumento nos níveis de eficiência da limpeza e

resíduos impregnados. Experimentos adicionais em laboratório e

melhoria nas condições de saúde e segurança do trabalho torna-se

em campo foram conduzidos ainda para o processo de priorização

fundamental para as empresas que valorizam o meio ambiente e a

da melhor formulação, levando em consideração a eficiência de

qualidade de vida de seus colaboradores.

remoção, seu custo, tempo e complexidade de produção. Para

Sendo assim, o desenvolvimento desse produto se reveste

tanto, foram realizados testes de limpeza em diferentes superfícies

de grande relevância técnica, econômica, ambiental e humana,

impregnadas com resíduos de óleo, sendo elas: peças metálicas,

possibilitando às usinas a eliminação do uso do óleo diesel para

recipientes de plástico, tanques metálicos utilizados para imersão

limpeza desses resíduos, uma redução de tempo e custos, além da

de peças, equipamentos diversos e azulejos de revestimento.

mitigação dos impactos ambientais do processo.

Resultados

Com relação aos parâmetros ambientais, foram realizados
os ensaios de determinação da biodegradabilidade imediata em
sistema fechado (POP-LQF 59.04), por meio da medição de dióxido
de carbono desprendido durante 28 dias da amostra selecionada.

O biodetergente desenvolvido apresenta características de

Já com relação aos testes de toxicidade dos pré-formulados, os

biodegradabilidade e ausência de toxicidade, capaz de limpar

mesmos foram conduzidos após dez dias de estocagem, utilizando

de forma rápida os resíduos de óleo combustível OCB1, diesel e

sementes de vegetais, a fim de demonstrar que a formulação não

outros impregnados nos motores e peças de usinas termelétricas.

apresenta toxicidade à natureza.

Como consequência, obtém-se uma redução da geração de novos

Na Tabela 1 estão apresentados comparativos entre os

poluentes pelo uso de desengraxantes sintéticos ou de solventes

resultados de remoção do óleo pesado pela ação de detergentes

químicos e melhores condições de trabalho para os responsáveis

comerciais normalmente utilizados pelas usinas e as formulações

por essa atividade.

dos biodetergentes desenvolvidos pelo IATI. É comparada também

A partir de provas de conceito e experimentos em laboratório

a toxicidade dos respectivos produtos. Como pode ser observado,
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Tabela 1 – Comparativo entre produtos comerciais e biodetergentes formulados

DETERGENTES/DESENGRAXANTE

REMOÇÃO DE

/BIODETERGENTES NATURAIS

ÓLEO PESADO (%)

PRODUTO COMERCIAL 1*
PRODUTO COMERCIAL 2*

TOXICIDADE

BIODEGRADABILIDADE

17,30 ± 0,06

tóxico

Não informado

42,50 ± 0,10

tóxico

Não informado

PRODUTO COMERCIAL 3*

60,20 ± 0,05

tóxico

Não informado

PRODUTO COMERCIAL 4*

100,00 ± 0,15

tóxico

Não informado

FORMULADO IATI - A

100,00 ± 0,07

atóxico

Sim

FORMULADO IATI - B

100,00 ± 0,09

atóxico

Sim

* Produtos comerciais normalmente utilizados por temoelétricas a óleo

os biodetergentes obtidos são atóxicos, representando uma
vantagem sobre os detergentes comerciais, além de serem obtidos a
partir de fontes biodegradáveis.
Os principais critérios de avaliação das formulações
desenvolvidas foram o custo de produção, o tempo de remoção
do óleo e a ausência de toxicidade. Nesse contexto, o formulado
A foi o mais promissor do ponto de vista econômico. Com relação
à biodegradabilidade, foi realizado o teste de determinação, tendo
essa formulação apresentado como resultado um alto grau de
biodegradabilidade, de 95%. Como parâmetro de aceitação, a
amostra deve atingir um mínimo de 60% de biodegradação em
10 dias após atingir 10% de biodegradação inicial. O aspecto da

Figura 2 – Peça metálica antes (A) e após (B) limpeza com
biodetergente.

formulação A, priorizada nos testes com base nos critérios citados,
é apresentado na Figura 1 a seguir.

Fascículo

Figura 3 – Peças metálicas após a limpeza com desengraxantes
convencionais (A e C) e com o biodetergente (B e D).

Figura 1 – Aspecto do biodetergente.

Já a Figura 2 mostra um teste de eficiência de remoção do óleo
impregnado, com reduzido tempo de aplicação e reduzido esforço
manual em sua limpeza. Observa-se um expressivo aumento da
remoção quando comparado a outros detergentes comerciais.
Ressalta-se a significante redução de tempo e esforços na limpeza
da peça.
As Figuras 3, 4 e 5 ilustram a eficiência do biodetergente
na limpeza de diferentes superfícies encontradas no ambiente
industrial, como peças com reentrâncias e tanques de
armazenamento. Nota-se o alto poder de remoção e limpeza do
produto desenvolvido.

Figura 4 – Limpeza de um tanque metálico utilizado para imersão de
peças impregnadas com óleo antes e depois do uso do biodetergente.
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ANTES

DEPOIS

a utilização do biodetergente tem o potencial de redução
de cerca de 80% dos custos atualmente incorridos pelas
empresas, envolvendo redução de mão de obra, tempo,
quantidade de detergentes e redução/eliminação da compra
de outros produtos associados ao processo de limpeza.
Os benefícios são ainda maiores quando contabilizados:
• Aumento no valor de venda da borra oleosa da saída do
separador água-óleo das usinas, uma vez que o biodetergente
terá ação sobre esse processo, reduzindo o teor de água no
final desse processo;
• Redução de riscos de causas trabalhistas na justiça por

Figura 5 – Limpeza de peça metálica do motor impregnada com óleo
antes e depois do uso do biodetergente.

operadores que se sentirem com a saúde prejudicada pela
constante exposição ao diesel e outros produtos tóxicos
usados na limpeza ao longo dos anos de serviço;
• Redução dos riscos de saúde dos trabalhadores associados

Além da eficiência na remoção de petroderivados em

ao uso de produtos tóxicos no processo de limpeza, reduzindo

diversas superfícies, o biodetergente apresenta uma importante

o absenteísmo, a rotatividade e os acidentes ou ações nocivas

característica adicional. Observou-se que a aplicação de

à saúde do trabalhador;

detergentes comerciais tradicionais ocasiona certo grau de

• Redução de impactos ambientais pelo uso de produtos

corrosão e abrasão na superfície das peças, característica não

atóxicos e biodegradáveis;

observada quando da utilização do biodetergente desenvolvido.

• Impacto positivo na imagem institucional das empresas,

Pelo contrário, além de não danificar o material, o produto

pelo desenvolvimento e uso de soluções ambientalmente

mantém as peças metálicas lubrificadas e livres de corrosão, pois

amigáveis.

cria uma camada protetora na sua superfície.
Outro ponto relevante consiste na viabilidade técnica e

O produto está avançando em direção à sua inserção de

ambiental do processo de produção. A fabricação do biodetergente

mercado, através da montagem de uma mini fábrica, onde

não gera nenhum tipo de resíduo perigoso ou nocivo ao meio

será desenvolvido e aprimorado seu processo de produção

ambiente, além de não contar com matérias primas de alta toxidade.

em larga escala. Esse é o objetivo da segunda fase do projeto

Os resultados obtidos demonstram que a formulação se mostra

de P&D+I, que está atualmente em curso, sendo financiado

estável e eficiente na remoção do óleo pesado quando comparada

pela EPASA, além de mais duas usinas que se interessaram e

aos produtos utilizados comercialmente, apresentando-se como

já estão utilizando de forma piloto o produto, a Termocabo e

produto promissor para utilização industrial. A formulação

a EPESA.

obtida pode ser classificada como um “produto multifuncional”

Fascículo

da indústria 4.0.

Soluções e resultados dessa natureza são continuamente
perseguidos pelo IATI em seus projetos, no intuito de dar

A solução desenvolvida pelo IATI ainda apresenta potencial

aplicabilidade, efetividade e retorno aos investimentos das

de utilização por empresas de diversos outros segmentos, além do

empresas no âmbito do Programa de P&D do setor elétrico

setor elétrico, que também demandam limpeza de peças e máquinas

regulado pela Aneel.

impregnadas de óleos e graxas, bem como limpeza de pisos sujos
por resíduos de petroderivados. Além da redução dos impactos

Leonie Asfora Sarubbo é Doutora em Engenharia Química pela

ambientais pelo uso de produtos atóxicos e biodegradáveis e da

Unicamp, Diretora Acadêmico-Científica do IATI, coordenadora do

redução dos riscos de saúde dos trabalhadores, é fundamental

projeto de P&D Biodetergente, professora da Universidade Católica

ressaltar o impacto positivo desse novo produto no mercado, pelo

de Pernambuco e professora colaboradora da Universidade Federal

desenvolvimento e uso de soluções ecoeficientes e inovadoras.

de Pernambuco | leonie.sarubbo@iati.org.br
Guilherme Cardim Gouveia de Lima é Mestre em Engenharia de

Conclusão

Produção pela UFPE, Diretor Presidente do IATI, com 15 anos
de experiência na gestão e execução de projetos de P&D Aneel |

Os testes laboratoriais e de campo demonstraram que

guilherme.cardim@iati.org.br
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Eficiência energética
Por Márcio R. Ribeiro*

Capítulo III
Eficiência energética em sistemas de
condicionamento ambiental
O uso de equipamentos de ar-condicionado pelo setor residencial

milhões de equipamentos para condicionamento ambiental em

brasileiro tem aumentado significativamente nos últimos anos.

funcionamento, e que esses consumiram 8,5% de toda energia elétrica

Para muitas famílias, o equipamento vem se tornando um item de

produzida durante esse ano, como afirma a empresa de pesquisas

uso básico, como os eletrodomésticos de linha branca (tais como

IHS Markit (Procel, 2018). E, de acordo com a Empresa de Pesquisa

geladeira, fogão, micro-ondas etc.), porém, o consumo de energia

de Energética (EPE), em 2017, o consumo de energia elétrica do

elétrica desses equipamentos é elevado e tem um grande impacto na

setor residencial brasileiro foi de 18,7 TWh com equipamentos de

conta de energia do consumidor final, refletindo também na matriz

ar-condicionado.

energética brasileira que precisa suprir essa demanda.
Desde julho de 2020, o nível de eficiência energética desses

novas normas e necessidades dos consumidores, podemos observar

equipamentos é classificado como sendo de “Classes A e B”,

isso, por exemplo, através da pandemia causada pelo coronavírus

informação identificada por meio da Etiqueta Nacional de Consumo

(Covid-19), que trouxe consigo algumas mudanças de hábito no dia

de Energia (ENCE), que está diretamente relacionada ao consumo de

a dia das pessoas, inclusive no setor do trabalho, gerando uma maior

energia por parte do equipamento. O aumento dos níveis mínimos de

preocupação com a qualidade do ar, tanto nas empresas quanto na

eficiência energética em equipamentos condicionadores de ar pode

residência dos trabalhadores, em função do aumento do home office.

contribuir significativamente para a redução dos impactos sofridos

Segundo a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar

na matriz energética brasileira e, até mesmo, evitar ou postergar a

Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), no Brasil, 16,7%

construção de novas usinas de geração de energia elétrica.

das residências possuem sistema de condicionamento ambiental.

No mundo, estima-se que em 2017 existiam em torno de 160

Fascículo

Esse setor tem se mostrado muito dinâmico ao se adequar às

Devido à pandemia, o mercado foi afetado de maneira significativa,

Tabela 1 - Posse média de equipamentos (unidades/100 domicílios)

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia de 2020 (PDE 2020).
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e de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) de

termelétricas, existem diversos projetos para a construção de novas

2020, publicado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento

usinas. O aumento na eficiência energética em equipamentos de usos

Energético do Ministério de Minas e Energia, o número de domicílios

finais vem de encontro a contribuir para uma melhoria no setor e,

particulares permanentes com energia elétrica passou de 58 milhões

consequentemente, evitar ou postergar investimentos na expansão da

em 2009 para cerca de 75 milhões em 2020, o que indica uma

matriz elétrica brasileira.

evolução do número de domicílios e, consequentemente, o aumento
do número de equipamentos conectados à rede elétrica.
A Tabela 1 mostra, para o ano de 2020, uma projeção de 27

Níveis de eficiência
Atualmente, pensando no momento de decisão de compra de

unidades de equipamento de ar-condicionado para cada 100

um equipamento de ar-condicionado, nota-se que a maioria dos

domicílios.

consumidores não leva em consideração fatores importantes como o

Devido ao atual cenário econômico, essa projeção não seria

nível de eficiência energética, o custo total de operação, a redução na

alcançada, porém, com a retomada econômica prevista a longo prazo,

conta de energia, associada a uma maior eficiência energética, e qual

será necessário suprir essa demanda a fim de evitar um colapso no

tipo de gás refrigerante tem menor impacto no clima.

sistema energético nacional, e, para isso, é essencial instituir a tomada

O consumidor brasileiro está habituado a efetuar suas compras

de decisões de políticas públicas e iniciativas público/privadas para

com base no menor preço e para atingir o objetivo de conscientizar

a eficientização desse setor, onde entrariam em ação órgãos de

o consumidor final, e fazer com que avaliem os benefícios

regulamentação como o Inmetro, Procel e Eletrobras.

proporcionados ao meio ambiente, no momento de decisão de

ar-condicionado

compra de seu equipamento, precisaria que esse tivesse um melhor

comercializados no Brasil possuem uma baixa eficiência energética

Atualmente,

os

equipamentos

de

entendimento sobre a situação do mercado de ar-condicionado

quando comparados a equipamentos de mesmo fabricante

atualmente.

comercializados em países desenvolvidos, e em alguns países em

Para receber a autorização para a comercialização no Brasil, o

desenvolvimento, que são importantes parceiros comerciais do

equipamento de ar-condicionado precisa atender a vários critérios

Brasil, como no caso a China.

com base em testes realizados por laboratórios credenciados pelo

Ainda que os equipamentos comercializados estejam de acordo

Inmetro, sendo um desses critérios a eficiência energética.

com as normas e regulamentações vigentes no Brasil, o baixo nível

Para exemplificar, a Tabela 02 mostra que até junho de 2020,

de eficiência gera um elevado consumo de energia, o que impacta

o nível mínimo do coeficiente de eficiência energética era de 2,60

diretamente na matriz energética brasileira.

W/W, mas a Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC n.º 2 de

Diante desse crescimento, sendo a matriz elétrica brasileira,

31 de julho de 2018 eleva esse mínimo, eliminando as classes C e

hoje, majoritariamente abastecida por usinas hidroelétricas e

D da ENCE, ou seja, com essa revisão. somente os equipamentos
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atualmente classificados como A e B estarão disponíveis no
mercado nacional com um nível mínimo de 3,02W/W para o setor
residencial.
Produtos maiores como Chillers, que são mais utilizados na
indústria e comércio, ainda não têm estabelecidos os Padrões
Mínimos de Eficiência Energética Permitida (MEPS).
Tabela 2 - Classes de eficiência energética no Brasil até Jun/2020

Como explica Luciano Marcatto:
[a] nova metodologia de testes e etiquetagem se aproxima muito mais
da situação real de uso de um condicionador de ar, uma vez que a carga
térmica do ambiente climatizado e a temperatura externa variam bastante
não somente ao longo do ano, mas também de um mesmo dia (ABRAVA,
2020).
Mas essa mudança vai além, o Brasil é um país de dimensões
continentais e, devido à sua extensão, tem um mercado muito focado em
equipamentos quente-frio no Sul, e em parte do Sudeste, e em aparelhos
somente frio nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, assim, essa
nova metodologia do PBE foi um passo importante para o mercado
nacional que vai finalmente testar os aparelhos de rotação variável de
acordo com seu real funcionamento.
Para um melhor entendimento do impacto dessas mudanças,
atualmente, existem muitos produtos classificados como “Classe A”,
mas com grande diferença de eficiência entre eles, por exemplo: dois
equipamentos com a mesma capacidade de refrigeração, no qual o

Fonte: Inmetro, 2021.

equipamento de rotação variável (inverter) apresenta uma eficiência

e passaram por essa revisão em 2018, que alterou apenas o nível mínimo.

de 4,20 W/W. Ambos são classificados na mesma “Classe A”, assim, no

Para a obtenção do nível “Classe A” não houve alteração.

momento da decisão, a maioria dos consumidores optaria pelo primeiro

Novos níveis de eficiência

modelo que é um produto de menor valor, já que ambos possuem a
mesma classificação de nível “A”, porém, menos eficiente.

A publicação da Portaria n.º 234, feita pelo Inmetro em 29 de

Nesse sentido, o PBE não vinha cumprindo seus principais

junho de 2020, que trata do “Aperfeiçoamento parcial dos Requisitos

objetivos, pois não acompanhou a evolução da tecnologia com a chegada

de Avaliação da Conformidade para Condicionadores de Ar,

dos equipamentos inverter, e não os avaliava da maneira ideal, deixando

estabelecendo o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal

de cumprir seu papel que é apoiar o consumidor na decisão de compra

(IDRS), a reclassificação das categorias de eficiência energética

e incentivar o desenvolvimento tecnológico, essa nova portaria vem de

e determinando outras providências para a disponibilização

encontro a mudar essa prática.

destes produtos no mercado nacional”, determina que, a partir
de 1º de janeiro de 2023, novos índices de eficiência energética

Fascículo

modelo de rotação fixa apresenta uma eficiência de 3,23 W/W e o

Esses níveis de eficiência foram atualizados pela última vez em 2013

Entendendo as mudanças

entrem em vigor, mudanças trazidas pela legislação de eficiência

O PBE é um programa pelo qual se atesta o desempenho dos

energética tornarão mais rigorosos os critérios para homologar

produtos, considerando critérios de eficiência energética, ruído,

um equipamento como “Classe A”, que consomem menos energia

utilização de recursos naturais, entre outros.

elétrica e evidenciarão a economia dos aparelhos do tipo “inverter”,

No caso dos aparelhos de ar-condicionado, o principal critério a ser

que possuem compressor de velocidade variável e inversor de

analisado durante o ensaio é a eficiência energética para a refrigeração do

frequência.

ar, sendo o equipamento classificado como “A”, para os que consomem

De acordo com a portaria, as empresas terão seis meses para

menos energia e atingem a mínima eficiência exigida para esse nível, e

escoar todo o estoque fabricado antes da data limite, o varejo terá até

as classificações “B”, “C” e “D” sucessivamente para os que consomem

30 de junho de 2024 para comercializar o estoque antigo e, depois

mais energia.

disso, esse processo será possível apenas com a nova etiqueta.

A Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE) é o selo de

De um lado, os novos critérios de avaliação do nível de

conformidade que evidencia o atendimento por parte do produto aos

eficiência energética atendem à necessidade do mercado, passando

requisitos estabelecidos no PBE e informa ao consumidor aspectos

a considerar também a carga parcial e não somente a plena carga.

relevantes para a tomada de decisão de compra, incluindo o consumo

De outro, vão ajudar o consumidor final, que em sua maioria é leigo

energético ou a classificação em relação ao desempenho.

em questões técnicas e que necessita de informação de qualidade
para tomar a melhor decisão de compra.

Pelas regras ainda em vigor, os aparelhos de ar-condicionado do tipo
inverter e de rotação fixa são ensaiados da mesma forma e classificados

33

com os mesmos critérios com os aparelhos configurados em carga total,

operação – 29 °C e 35 °C, respectivamente. Dessa maneira ficará evidente

o que analisa de forma correta os modelos de rotação fixa, mas prejudica

o ganho de eficiência que se tem com a utilização de equipamentos com

o resultado dos inverters, já que esses não trabalham dessa maneira

tecnologia inverter.

quando utilizados pelo consumidor final.

As Tabelas 3 e 4, a seguir, mostram os novos índices determinados

Assim, numa mesma “Classe A” existem equipamentos com e sem

pela Portaria nº 234 feita pelo Inmetro, que já utilizarão a nova

inversores de frequência, ainda que os primeiros sejam, em geral, mais

metodologia IDRS e que entrarão em prática a partir de 01 de janeiro de

econômicos.

2023 e 01 de janeiro de 2026, respectivamente.

Um exemplo prático disso aconteceu durante a pesquisa para
a elaboração deste artigo, ao consultar a tabela disponibilizada pelo
Inmetro, compararam-se dois equipamentos, ambos com capacidade
de refrigeração de 9.000 BTUs, sendo que os dois modelos receberam
a classificação de nível “A”, porém, o primeiro apresentava 3,24 W/W de

Tabela 3 – Novos índices a partir de 01/01/2023

eficiência, 813W de potência nominal e 17 kWh/mês de consumo de
energia (considerando 21 horas de funcionamento/mês, padrão adotado
pelo Inmetro), já o segundo modelo também com a classificação de nível
“A” apresentava 3,94 W/W de eficiência, 670 W de potência nominal e 14
kWh/mês, ou seja, mesmo nível de classificação, mas com diferenças na
eficiência e no consumo de energia, resultando num maior impacto na
conta de energia do consumidor.
Vale ressaltar que esses equipamentos foram testados de acordo com

Fonte: Inmetro, 2020.

a metodologia antiga e, por isso, foram classificados no mesmo nível, já
com a nova metodologia esses equipamentos receberão classificações
diferentes.

Tabela 4 – Novos índices a partir de 01/01/2026

Uma das principais características dessa mudança é adequar os
testes para a característica dos condicionadores de ar do tipo inverter que
consiste em regular o fluxo de energia do sistema, variando a velocidade
do compressor, reduzindo o consumo de energia quando se detecta que
o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento.
Com a nova metodologia, os equipamentos serão submetidos ao
método de carga parcial de 50% e total de 100%, em duas temperaturas de

Fonte: Inmetro, 2020.
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Eficiência energética
Nova metodologia, nova etiqueta

O mercado e a pandemia

Em conjunto com a entrada da nova portaria, tem-se também

Em 2020, a recessão causada pela pandemia do Coronavírus

em vigor uma nova etiqueta publicada pelo Inmetro, que foi uma

(Covid-19) fez com que o faturamento da indústria brasileira de

grande conquista pelos setores envolvidos, pois ela incorpora um

aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração (HVAC-

novo método de maior precisão quanto ao cálculo de eficiência

R) recuasse cerca de 4% em relação ao ano de 2019, foram R$ 32,9

energética e traz a informação ainda em relação a qual fluído

bilhões de faturamento no ano passado ante os R$ 34,2 bilhões do

refrigerante é utilizado no equipamento.

ano anterior.

A Figura 1 mostra a nova etiqueta, que passa a valer em

No primeiro semestre de 2020, as vendas de ar-condicionado

2023. Vale salientar que o Inmetro fez questão de, neste primeiro

no segmento residencial tiveram queda de 19,2%, mas retomaram

momento, publicar uma etiqueta com as explicações de como ler

em 1,5% no segundo semestre.

esse novo modelo, já que a sua regulação permite que o fabricante já

A crise econômica que assolou o país no início da pandemia

a adote imediatamente de maneira voluntária, ou seja, nos próximos

explica bem a situação, pois, unida ao fato de as pessoas ficarem

dois anos estarão disponíveis duas etiquetas diferentes no mercado.

confinadas dentro de casa no começo, ninguém podia investir num

A indústria
Os novos critérios estabelecidos pela portaria do Inmetro
são um incentivo para a indústria investir em produtos mais
tecnológicos e energeticamente mais eficientes.
Segundo a Abrava, a mudança de rumo ajudará o mercado a
ser capaz de identificar os benefícios obtidos com investimentos

padrão mais “alto” de vida, mas, depois, com o passar dos meses
em confinamento, viram-se “obrigadas” a zelar pelo conforto e
comodidade em seus lares.
A expectativa para este ano de 2021 é de que o mercado retorne ao
nível de 2019, ocorrendo assim uma recuperação no setor de vendas.

Considerações finais

em tecnologia, acelerando a introdução de produtos alinhados
com plataformas globais dos principais fabricantes, inclusive
ambientalmente mais seguros, ao gerar menos emissões de carbono.
Como podemos ver quando dizem que:

“Mudanças a médio e longo prazo vão trazer o Brasil mais
próximo aos níveis de países desenvolvidos, evitando um possível
Dumping do mercado”.

[i] Isso poderá trazer ganhos de escala com tecnologia mais atual,

A partir de toda essa discussão, percebe-se um grande avanço no

que facilita a transferência de menores custos para as subsidiárias no

setor brasileiro de ar condicionado, afinal, em 2023, serão quase dez anos

Brasil. Ao mesmo tempo, as fábricas do Polo Industrial de Manaus

sem uma real alteração nos índices de eficiência energética. A Portaria

(PIM) vão conseguir trabalhar com a exportação desses produtos, não

n.º 234 vem para ajustar um erro que era cometido há anos durante os

ficando ‘amarradas’ ao sistema de etiquetagem que visava critérios só

testes de equipamentos do tipo inverter com uma metodologia que não

válidos no mercado brasileiro (ABRAVA, 2020).

avaliava seu desempenho corretamente. A utilização da métrica sazonal
coloca o Brasil no caminho certo, pois baseia-se no método das boas
práticas internacionais. Esses são, sem dúvidas, grandes avanços para
o setor brasileiro, mas, mesmo com o aumento significativo dos níveis
mínimos de eficiência energética, que entrarão em vigor a médio e longo

Fascículo

prazos, o Brasil ainda não chegou nos mesmos níveis de eficiência de
outros países, como a China. A incorporação na etiqueta do tipo de
fluido refrigerante utilizado nos equipamentos é um passo importante
para o consumidor, mas esse ainda necessita de mais informações
sobre qual gás é menos nocivo ao meio ambiente. Em vista da realidade
brasileira, a publicação da Portaria nº 234 foi um passo importante no
caminho da eficiência energética.

Figura 1 – Nova Etiqueta que passa a valer em 2023. Fonte: Inmetro, 2020.

*Márcio R. Ribeiro possui graduação em Engenharia Elétrica pela Faculdade de
Engenharia São Paulo (FESP) (2006), MBA em Gestão Ambiental e Negócios
do Setor de Energia Elétrica (2009) e Mestrado em Ciências da Energia
pela Universidade de São Paulo (USP) (2013). Atualmente, é pesquisador e
doutorando no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo
(IEE-USP), atuando como membro da Divisão Científica de Planejamento,
Análise e Desenvolvimento Energético e do Centro de Análise, Planejamento e
Desenvolvimento de Recursos Energéticos (CPLEN).
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Capítulo III

Proteção de sistemas fotovoltaicos
contra descargas atmosféricas

Introdução

O que são “laços de indução” e como identificá-los em
um sistema fotovoltaico

Apresentamos o terceiro das quatro publicações que têm por
objetivo avaliar as consequências das descargas atmosféricas no

Os denominados laços de indução (ABNT NBR 5419-4) são os

funcionamento dos sistemas fotovoltaicos e apresentar os métodos

principais responsáveis pelos acoplamentos de surtos elétricos em

possíveis e recomendados para prover suas proteções.

usinas fotovoltaicas devido às descargas atmosféricas.

O objetivo deste capítulo é complementar as recomendações

A maioria dos laços de indução em uma instalação fotovoltaica

descritas no segundo capítulo para a efetiva proteção das instalações

ocorre de forma natural, geralmente, incentivada pela perspectiva de se

fotovoltaicas com painéis alocados no topo de edificações contra

economizar cabos, criando “atalhos” na instalação.

descargas atmosféricas diretas (fonte S1 – ABNT NBR 5419). As usinas

As Leis de Ampère e de Faraday do eletromagnetismo explicam

no solo, ou as fazendas solares, serão avaliadas no capítulo 4 a ser

como uma descarga atmosférica pode acoplar surtos de tensão e

publicado na próxima edição.

corrente nos circuitos CC e de supervisão das usinas fotovoltaicas

Nos dois capítulos anteriores foram apresentadas as consequências
de raios diretos em equipamentos de usinas fotovoltaicas, a base

através dos laços de indução.
Quando um campo magnético variante no tempo produzido pela

normativa para balizamento das soluções de proteção, um método

corrente do raio próximo é concatenado em um laço metálico fechado

simplificado para se estimar a quantidade de eventos de surtos

(em curto), conforme Figura 1 (A), uma corrente elétrica é induzida

devido às descargas diretas nos equipamentos expostos em usinas

no laço com amplitude e direção tais que o campo produzido por esta

fotovoltaicas, os cuidados no projeto de sistemas de captação de

corrente induzida tenderia a cancelar ou atenuar o crescimento do fluxo

descargas que possibilitem a alocação dos equipamentos protegidos

magnético concatenado produzido pela corrente do raio.

na ZPR 0B (NBR 5419), e as estimativas dos ganhos que podem ser
obtidos com investimentos em proteção.
Neste capítulo são apresentadas as técnicas recomendadas para

Caso o laço seja aberto em um ponto, conforme Figura 1 (B), a
corrente induzida evidentemente cessa, aparecendo nos terminais
abertos do laço uma tensão induzida. Supondo o laço feito de material

que as infraestruturas que acondicionam os cabos CC e de supervisão

supercondutor (sem perdas), esta tensão induzida tem valor tal que, se

tenham também função de blindagem eletromagnética.

dividida por sua reatância do laço, forneceria a corrente que circularia no

Com alguns cuidados no projeto pode-se conseguir desempenho
otimizado das usinas fotovoltaicas frente aos transitórios acoplados

laço quando em curto.
Esta última situação é a que encontramos na prática nas interfaces

por descargas atmosféricas. Em países como o Brasil, em que a maioria

CC e de supervisão de uma planta solar. Os cabos CC das strings

das regiões apresenta grandes densidades de descargas atmosféricas,

são isolados das massas (referencias elétricas) dos painéis e dos

o retorno econômico dos investimentos necessários para conferir maior

inversores, assim como os cabos de sinais e de supervisão e controle,

suportabilidade da usina frente às descargas atmosféricas é rápido,

configurando pontos de “abertura” dos laços, onde as tensões de surtos

justificando o investimento.

se desenvolveriam.

Figura 1 – Consequências do acoplamento de um campo magnético impulsivo em laços em curto (A) e aberto (B). Aplicação prática das leis
de Ampère e de Faraday.

Fascículo Proteção contra descargas atmosféricas em sistemas fotovoltaicos

Figura 2 – Exemplo de instalações fotovoltaicas com laço de indução e com laço de indução minimizado. Nesta ilustração,
o laço de indução é formado pelos condutores CC e o condutor de aterramento.
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Nestes pontos na ocorrência de descarga atmosférica, tensões de
surto de grandes amplitudes podem ser desenvolvidas. Como exemplo,
a Figura 2 mostra como o correto roteamento dos cabos pode reduzir
as áreas de laços e por conseguinte, diminuir as amplitudes dos surtos
acoplados aos equipamentos.
Caso estes surtos superem o nível de isolamento das interfaces dos

Como funciona uma blindagem eletromagnética
para mitigar acoplamento de surtos provocados por
descargas atmosféricas
A blindagem das redes pela infraestrutura também é uma medida
eficaz e é fortemente recomendada principalmente quando se torna

equipamentos, provavelmente produzirão suas “queimas” e consequente

difícil o planejamento das rotas de cabos para a consequente diminuição

saída de operação.

das áreas de laços. Pode também ser usada como medida adicional às

A diminuição das áreas de concatenamento de fluxo magnético
através da escolha da melhor forma de rotear os condutores da usina
é uma medida eficaz para a diminuição da área de laço e o controle dos
surtos induzidos por descargas atmosféricas.

ações para reduções das áreas dos laços, dando mais robustez à usina
fotovoltaica frente às agressões dos raios.
O assunto “blindagem eletromagnética” é muito vasto. Temos
blindagens para campos estáticos (magnéticos e elétricos), para campos

Figura 3 – Funcionamento da blindagem provida pela infraestrutura.
(A) Rede sem blindagem com as tensões de surto desenvolvidas nos equipamentos. (B) Rede com infraestrutura fornecendo fator de blindagem.
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à frequência industrial, 60 Hz e harmônicos (magnéticos e elétricos),
para campos eletromagnéticos de alta frequência, ondas planas, etc.
Quando à aplicação temos ainda blindagens de cabos, de infraestrutura,
de equipamentos e de ambientes. Para cada tipo de campo e aplicação
temos técnicas de blindagem mais convenientes e efetivas.
No caso das descargas atmosféricas prevalece o acoplamento entre

Várias são as infraestruturas que têm sido utilizadas para
acondicionamento dos cabos de usinas fotovoltaicas. Algumas não
oferecem praticamente nenhum fator de blindagem, tais como as

o fenômeno e as instalações pelo campo magnético, pois as descargas

infraestruturas dielétricas e outras, fatores de blindagem que variam

próximas, que têm capacidade para acoplar surtos de grande amplitude,

muito conforme as particularidades da instalação.

podem ser classificadas como fontes de baixa impedância, operando na

O parâmetro importante para a avalição da blindagem é a sua

região de indução. Assim, as normas técnicas que tratam do assunto

impedância de transferência. Quando a descarga induz uma corrente

(IEC 62305, NBR 5419, etc.) consideram apenas a contribuição

na infraestrutura que tem continuidade elétrica longitudinal garantida

do campo magnético no acoplamento de surtos. Esta assunção

e é conectada ao aterramento dos equipamentos interligados, a tensão

simplificada fornece a precisão necessária para a maioria das avaliações

de surto que se desenvolve nos equipamentos é igual ao produto da

e investigações de engenharia.

corrente induzida pela “impedância de transferência” da infraestrutura.

Concluindo, para que a blindagem eletromagnética provida pela
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Desempenho das blindagens providas pela
infraestrutura dos sistemas fotovoltaicos

A norma IEC 61000-5-2 estima as indutâncias mútuas entre os

infraestrutura de acondicionamento dos cabos da usina fotovoltaica

condutores PEC (parallel earth conductor), que são instalados com a

funcione é necessário que seja assegurada sua continuidade elétrica

finalidade de blindagem, podendo ser a própria infraestrutura e as redes

longitudinal e que pelo menos suas duas extremidades sejam aterradas

a serem protegidas. Estas indutâncias mútuas agem como a impedância

e conectadas às massas dos equipamentos interligados que se pretende

de transferência da infraestrutura. A Figura 4 apresenta a indutância

proteger.

mútua por metro de várias possibilidades de infraestrutura.

A conexão da infraestrutura em apenas uma extremidade, método

Observa-se que as indutâncias mútuas variam tipicamente de

muito utilizado nas instalações, praticamente torna a o efeito de

300 nH/m, no caso da utilização para blindagem de um condutor

blindagem nulo para os campos de descargas atmosféricas.

singelo próximo e acompanhando rigorosamente o trajeto do cabo a ser

Para que a blindagem funcione, a descarga atmosférica tem que induzir

protegido, até praticamente 0 nH/m, como no caso de um eletroduto

corrente na infraestrutura. Esta corrente produzirá o campo magnético

metálico e contínuo acondicionando o cabo a ser protegido em todo

que atenuará o campo indutor, conforme ilustrado na Figura 3.

o trajeto. Neste último caso podemos estimar a impedância de

Observa-se, nesta figura, que o sentido da corrente induzida pela
descarga no trajeto da blindagem, conexões e plano terra produz um
fluxo magnético que se contrapõe ao fluxo produzido pela descarga
atmosférica, propiciando o fator de blindagem.

transferência como sendo a resistência elétrica longitudinal em Ω/m, do
eletroduto.
Como exemplo, consideremos uma edificação dotada de SPDA
e sistema de geração fotovoltaico, conforme Figura 5. Analisando

Figura 4 – Indutâncias mútuas típicas para alguns tipos de infraestrutura.
Fonte: IEC 61000-5-2.

a geometria do prédio, o laço de indução é formado pelo trajeto do
condutor terra e dos cabos CC que ligam os painéis ao inversor que se
encontra no térreo e tem comprimento aproximado b = 30 m e largura
L = 5 m. O laço dista da parede dlw = 2,5 m e seu ponto médio dista da
cobertura dlr = 15 m. Uma descarga atmosférica com corrente de pico
de 100 kA / 1 μs atinge o SPDA. Conforme método de cálculo da ABNT
NBR 5419 -4, o laço de indução tem uma indutância própria de 84 μH e
desenvolve uma tensão em aberto de 214 kV.
Considerando, portanto, a inexistência de infraestrutura que
confira fator de blindagem à instalação, os painéis e inversores, que
representam os pontos onde o laço se encontra aberto, receberiam um
surto de tensão cuja soma seria 214 kV. Haveria uma distribuição de
tensão conforme as capacitâncias parasitas de cada equipamento, mas,
de qualquer forma, eles não resistiram a esta solicitação elétrica tendo
em vista que suportam tipicamente impulso de 4 kV a 6 kV de pico.
Instalando-se uma infraestrutura blindada acondicionando os
cabos CC do inversor aos painéis, uma grande redução das tensões de
surto aplicadas aos equipamentos ocorreria. Esta infraestrutura está
representada na Figura 5.
Nesta situação propicia a circulação no laço, incluindo a infraestrutura
que acondiciona os condutores CC, de uma corrente de 2,5 kA.
As tensões totais induzidas com a infraestrutura devidamente
instalada, no caso da ocorrência da descarga atmosférica de 100 kA de
pico, seriam as apresentadas na Figura 6.

Figura 6 – Tensões de surto totais induzidas nos cabos CC para várias
soluções de infraestrutura blindada, conforme arranjo apresentado na
Figura 5, em que: b = 30 m, L = 5 m, Indutância total = 84 μH, I = 2,5 kA
(corrente induzida na infraestrutura), Ip = 100 kA /1 μs (corrente de pico da
descarga atmosférica).

Conclusão
Este artigo analisou, para instalações fotovoltaicas no topo de
estruturas, a influência do uso de algumas soluções de infraestrutura
para acondicionamento dos cabos com fator de blindagem para
assegurar maior suportabilidade da instalação.
Avaliando as amplitudes dos surtos acoplados nos sistemas
fotovoltaicos com algumas soluções viáveis para obter fatores de
blindagem através da infraestrutura que acondiciona os cabos CC entre
os painéis e inversores, a solução mais simples e econômica, que seria
a utilização de condutor de seção típica de 4 mm2 acompanhando
rigorosamente o trajeto dos cabos CC e interligado em suas
extremidades às referências de terra dos equipamentos interligados,
ainda permite o desenvolvimento da tensões muito altas (22,5 kV).
A aplicação desta filosofia deverá ser complementada, portanto,
pela instalação de DPS nos cabos CC. A aplicação conjunta destas duas
soluções aumentaria muito a suportabilidade a transitórios de origem
atmosférica da instalação.
O uso de infraestrutura metálica contínua tipo placa plana ou calha
assegurando-se a conveniente continuidade elétrica longitudinal ao
invés do condutor simples onera a instalação, mas garantes tensões de
surtos muito baixas (750 V e 45 V), que podem não exigir a instalação
de DPSs adicionais.
No próximo capítulo serão avaliadas algumas soluções da proteção
contra descargas atmosféricas aplicáveis às usinas fotovoltaicas no solo.
*Ronaldo Kascher é engenheiro eletrônico e de telecomunicação, mestre e
doutor em engenharia elétrica. É diretor e responsável técnico na Kascher
Engenharia e Comércio Ltda. desde 1982. É professor dos Departamentos
de Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e Engenharia Aeronáutica
da PUC-MG. Membro da comissão da ABNT CE-03:64.10, que revisa a
ABNT NBR 5419. É consultor e responsável técnico por diversos projetos

Figura 5 – Arranjo da instalação do sistema fotovoltaico em edificação com
SPDA com distância de segurança entre equipamentos e SPDA assegurada.
Infraestrutura blindada.

na área de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
compatibilidade eletromagnética e proteção contra transitórios de instalações
elétricas de controle e automação de telecomunicação e eletrônicas.
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PL 5829 e as melhores práticas
em Geração Distribuída
A

está

per capita de energia solar, com 644 watts/

ganhando cada vez mais atenção da

capita, seguida pela Alemanha com 589 e

sociedade pelos resultados econômicos

Japão com 500. O Brasil ainda está bem

para os que geram sua própria energia,

distante destes líderes mundiais, com

pela enorme quantidade de emprego e

apenas 33 watts/capita. Portanto, o Brasil,

renda que propicia, além de contribuir

que possui um índice de irradiação solar

para a descarbonização e diversificação

dos mais elevados no mundo, está ainda

da matriz energética, e ainda com grandes

apenas no início de aproveitamento desta

benefícios para a saúde pública pela

fonte energética que é a base da geração

redução de poluição ambiental.

distribuída no Brasil, com mais 90% de uso

A

Geração

GD

Distribuída

propicia

significativos
principalmente

para
no

o

(GD)

também

ganhos

sistema

elétrico,

estágio

inicial

de

por quem gera sua própria energia.
Nos

atuais

níveis

de

penetração

da GD no Brasil, os impactos para

penetração na matriz energética, como é

as

o caso do Brasil, que possui atualmente

consumidores

distribuidoras

apenas 0,6% dos consumidores gerando sua

foi verificado recentemente em pesquisa

própria energia, ou apenas 1,4% da carga

a nível mundial realizada pela ABGD,

de energia elétrica. Além da óbvia redução

FIEC

das perdas elétricas, ocorre também a

“Benchmarking Internacional da Regulação

postergação de investimentos em geração,

da Geração Distribuída”. Foi constatado

transmissão e distribuição, além de evitar

que, até 5% de penetração, os impactos

as chamadas bandeiras tarifárias, que

são praticamente desprezíveis. Importante

custam mais de R$ 6 bilhões anualmente

citar que um estudo da própria Aneel em

aos consumidores. A título comparativo, na

2017 concluiu que o aumento nas tarifas

Austrália, mais de 20% dos consumidores

como consequência da GD seria de apenas

geram sua própria energia, que também

1,1% no período acumulado de 2017 a

lidera em nível mundial o ranking de watts

2024. Em termos de receita perdida pelas

e

são

para

os

desprezíveis,

Sindienergia/CE

demais
como

denominada

distribuidoras, essa perda não ultrapassaria 0,3% nos cenários de
maior penetração.
A GD no Brasil é regulada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica, por meio da Resolução Normativa 482/2012, que foi
revisada em 2015. Naquela ocasião já estava prevista uma nova
revisão, que foi iniciada em 2018, com previsão de conclusão em
2019, o que acabou não ocorrendo devido a uma mudança brusca
de direcionamento pela Aneel, que passou, já no final do processo,
a defender uma proposta que, se implementada, significaria o fim
da geração distribuída no Brasil.
Dentre outros projetos de lei que surgiram neste período, como
decorrência da própria necessidade de segurança jurídica, um deles
se sobressaiu, o PL-5829, respaldado pela Resolução Nº 15/2020,
emitida pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
que define no Art. 1º, parágrafo III a “alocação dos custos de uso
da rede e dos encargos previstos na legislação do setor elétrico,
considerando os benefícios da micro e da mini geração distribuída”.
No parágrafo IV, define-se “transparência e previsibilidade nos
processos de elaboração, implementação e monitoramento de
política pública, com definição de agenda e prazos de revisão de
regras para a geração distribuída”.
Ainda como resultado do trabalho de benchmarking realizado,
foi possível verificar que várias melhores práticas a nível mundial
podem ser observadas no PL-5829, destacando-se:
•

Segurança jurídica e regulatória;

•

Remuneração da Tusd Fio B das distribuidoras (Art 26.), de forma

gradual e com período de transição, como preconiza a Resolução
15 do CNPE;
•

Contratação de serviços ancilares pelas distribuidoras, por meio

de chamadas públicas (Art 23.);
•

Redução do acionamento termelétrico nos sistemas isolados,

por definir a necessidade de mais geração distribuída na região
Norte do país;
•

Benefícios aos consumidores de baixa renda, propiciando o

ingresso destes no mercado de geração distribuída;
•

Garantia dos direitos para quem já instalou o sistema (Art. 25);

•

Benefícios sistêmicos, sociais e ambientais, em até 18 meses

(Art. 31).
Por todas essas argumentações, não restam dúvidas de que a
melhor solução para o momento é a aprovação do PL-5829, que
irá contribuir para a continuidade do crescimento sustentável da
geração distribuída no Brasil.

Energia solar fotovoltaica

Rodrigo Sauaia
é presidente
executivo da
Absolar

Ronaldo Koloszuk
é presidente
do Conselho de
Administração da
Absolar

Domingos Orestes
Chiomento - diretor
presidente da Doc
Contabilidade Empresarial

Energia solar: gargalos e vantagens
de uma tendência irreversível
importante descoberta científica,

como postergação de investimentos

lucratividade, com a alavancagem da

fundamental para a sobrevivência

mesmo em uma fase difícil por

em novas linhas de transmissão,

atividade que realiza e a redução do

dos seres vivos no planeta Terra.

conta da pandemia do coronavírus,

redução do uso de termelétricas

valor dos impostos.

Tanto é que a humanidade, ao longo

podemos afirmar que o setor

fósseis, mais caras e poluentes, e

de sua história, sempre fez uso do

solar fotovoltaico no Brasil avança

alívio na operação do sistema elétrico.

para este novo presente: a energia

astro rei, direta ou indiretamente,

radiante. Em 2020, a instalação

A geração distribuída solar requer

solar fotovoltaica é uma tendência

como sua principal e mais preciosa

de sistemas solares cresceu cerca

uma instalação simples e de ótimo

irreversível, como foram: (i) a

fonte de energia. Por volta de 400

de 70%, atingindo 7,5 gigawatts

tempo de retorno no investimento em

revolução industrial, que trouxe

anos antes de Cristo, os gregos

(GW) em potência operacional total

relação à vida útil do sistema (mais de

grandes transformações em todo

já construíam suas casas com o

no país, somados os sistemas de

25 anos), além de poder ser utilizada

o mundo; e (ii) a revolução digital,

propósito de aproveitar ao máximo

grande porte e as pequenas e médias

em substituição à energia elétrica de

juntamente com a internet e as suas

a luz solar, técnica hoje muito

instalações em telhados e pequenos

fontes convencionais, aumentando a

inexoráveis consequências, que

difundida na arquitetura. Durante o

terrenos. Este valor representa mais

segurança de suprimento elétrico, a

mudou o modo de agir e pensar das

Império Romano, foram criadas as

da metade da potência total da

autonomia, a liberdade de escolha e a

pessoas e da sociedade.

primeiras estufas para o crescimento

hidrelétrica de Itaipu. Tal avanço se

previsibilidade de custos.

de plantas em ambientes

deu em especial pelos investimentos

Graças à posição geográfica

controlados. Diz-se que até o grande

diretos de pequenos consumidores,

privilegiada do Brasil, com condições

fotovoltaica é a bola da vez, que irá

matemático, cientista e inventor

em suas casas, empresas e

favoráveis de sol praticamente o

alterar a forma de viver e negociar nos

grego, Arquimedes, usou a luz solar

propriedades rurais. Cada vez mais

ano todo, a geração solar, tanto

próximos anos. Por isso, devemos ter

para defender seus conterrâneos de

eles estão optando pela geração

para as pessoas físicas quanto para

como premissa que, para acelerar os

um cerco a Siracusa: concentrando

solar fotovoltaica para reduzir suas

as jurídicas de todos os portes e

negócios, a adaptabilidade aos novos

a energia do sol com espelhos

pesadas contas de energia elétrica.

segmentos, torna-se um investimento

tempos é essencial, tanto no aspecto

Todos sabemos que o Sol é
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Todos devemos estar preparados

Com este percurso histórico,
percebemos que a energia solar

Os benefícios da energia solar

viável e uma das melhores alternativas

pessoal quanto no profissional, social

nas velas de embarcações inimigas,

estão presentes de forma transversal

para aliviar os impactos das bandeiras

e ambiental.

impedindo que chegassem à costa.

na sociedade, pois seus atributos vão

tarifárias na conta de luz.

provocava, à distância, incêndios

O grande salto fotovoltaico

além da redução na conta de luz e

Apesar de todas essas vantagens,

Com esse promissor cenário, que
só tende a crescer, surge também a

(do grego “phos”, que significa

da proteção ambiental. Esse setor é

existe um gargalo no setor de energia

necessidade da regulação contábil,

luz, e "volt", a unidade de força

uma grande locomotiva econômica e

solar, que é a questão fiscal, já que

tributária e trabalhista dos negócios

eletromotriz) ocorreu em 1839,

social, com forte geração de emprego

ainda não existe uma legislação

do setor. Ela contribuirá para o

quando o cientista e físico francês

e renda, atração de capital privado,

tributária específica para essa área.

desenvolvimento da energia solar

Alexandre Edmond Becquerel (1820

aumento de competitividade do setor

Por isso, o planejamento tributário é

fotovoltaica no Brasil ao suprir os

– 1891), ao posicionar dois eletrodos

produtivo e alívio no orçamento das

essencial nos projetos desenvolvidos,

empreendedores com informações e

em um eletrólito (solução capaz de

famílias, cada vez mais impactadas

pois é capaz de minimizar os custos

relatórios confiáveis, que garantam

conduzir corrente elétrica) e iluminar

pela crise atual.

um deles, verificou a geração de
eletricidade, graças ao efeito da luz.
Hoje, passados 182 anos desta

fiscais e garantir a viabilidade

a correta tomada de decisões e seu

Também se destacam os

econômica dos projetos e sistemas.

desenvolvimento, de forma tão

atributos elétricos e energéticos,

De forma geral, esse planejamento

sustentável como estamos pleiteando

especialmente da geração distribuída,

mais robusto amplia as chances de

para a natureza.

Energia Eólica

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

Novidades dos Certificados de Energia Renovável

Fico feliz de constatar que

ABEEólica, envolvendo diversos

tenho usado este espaço mensal

especialistas com experiência das

para falar das novidades dos

áreas de energia, sustentabilidade,

Certificados de Energia Renovável

mercado e certificação, que foram

com cada vez mais frequência.

responsáveis pela definição

Desta vez, a notícia é que já são

dos conceitos envolvidos para

mais de 100 usinas de energia

empreendimentos sustentáveis.

eólica certificadas no Brasil. E
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Dentro do programa, o Instituto

comemorar este número é muito

Totum certifica geradores de

importante, considerando todo o

energia renovável dentro dos

trabalho que tem sido feito para

critérios do I-REC e geradores de

alavancar os certificados.

energia renovável com critérios
adicionais de sustentabilidade com

ano olhando para os números de

mudança de comportamento

anos, o Programa de Certificação

a chancela adicional RECBrazil.

emissões de certificado renovável.

energético. São inúmeras

de Energia Renovável tem

O Instituto Totum é responsável

Em 2018, emitimos pouco mais

as notícias de empresas se

registrado números de crescimento

também pela emissão dos RECs

de 300 mil certificados. Em 2019,

comprometendo com o consumo

consistentes nos últimos anos.

(Certificados de Energia Renovável).

esse número foi de 2,5 milhões,

apenas de fontes renováveis.

O Programa de Certificação de

O ano de 2020 trouxe boas

sendo que aproximadamente

Google, Apple, Facebook, Amazon,

Lançado no Brasil há seis

Energia Renovável “REC Brazil”

notícias sobre os Certificados de

três em cada quatro certificados

todas as big techs, por exemplo,

é uma iniciativa conjunta da

Energia Renovável: o mercado

emitidos foram de fonte eólica.

têm seus planos para isso.

Associação Brasileira de Energia

de Certificados está crescendo,

Em 2020, foram emitidos mais

Em resumo, a mensagem

Eólica (ABEEólica) e da Associação

o Brasil está se destacando no

de 4 milhões de certificados. Se

que gostaria de deixar para as

Brasileira de Energia Limpa

mercado global e o futuro e as

considerarmos só os números

empresas é que este é um tema

(Abragel), com apoio da Câmara

perspectivas de futuro são as

de eólicas, já foram usados por

importante e que merece a

de Comercialização de Energia

melhores possíveis.

consumidores mais de 6 milhões de

atenção de todos os empresários

RECs de eólicas. Só nos últimos 12

conscientes de seu papel de

Elétrica (CCEE), da Associação

O número de usinas brasileiras

Brasileira dos Comercializadores

com Certificados de Energia

meses foram mais de 3,5 milhões.

promover a sustentabilidade.

de Energia (ABRACEEL) e da

Renovável é cada vez maior. No

E os números seguem crescendo.

Eu escrevi isso neste espaço há

Associação Brasileira do Biogás

final de 2019, eram 104 usinas

Estimamos que neste ano sejam

algum tempo e repito: nós estamos

e do Biometano (Abiogás), e visa

registradas e finalizamos 2020

comercializados mais de 6 milhões

investindo nesse Programa porque

fomentar o mercado de energia

com 148 usinas. Isso faz com que

RECs de eólicas.

acreditamos em seu enorme

gerada a partir de fontes renováveis

o Brasil ocupe hoje a liderança na

e com alto desempenho em termos

plataforma I-REC, o International

pela certificação e compra dos

a sociedade. Nossos bons ventos

de sustentabilidade.

REC Standard (I-REC), sistema

RECs sinaliza que as empresas

estão nos dando mais uma coisa da

global que possibilita o comércio de

estão preferindo consumir energia

qual poderemos nos orgulhar e que

certificados de energia renovável.

renovável e, ao mesmo tempo,

vai significar uma contribuição para

mostra o compromisso com a

um futuro mais sustentável.

O programa foi elaborado
em 2011 por um grupo técnico
designado pela Abragel e pela

Também podemos avaliar o

O crescimento do interesse

potencial e em seus benefícios para
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Integração dos protocolos
Modbus TCP e MMS (IEC 61850)
para acionamentos de motores de
média tensão em uma mineradora
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Introdução

utilizam protocolos que promovem uma comunicação cíclica e

Com o avanço da tecnologia, o ambiente industrial

de velocidade determinada, já os níveis corporativos (3, 4 e 5)

moderno encontra-se cada vez mais integrado e acessível. Para

utilizam protocolos que permitem uma alta taxa de transferência

a integração de sistemas e processos industriais, são exigidos

de informações, mas possui uma alta latência em relação ao

que os controladores estabeleçam a comunicação entre si

tempo de resposta [3]. O PLC, cérebro do sistema de automação

de forma segura, eficiente e confiável. Para alcançar esses

industrial, utiliza estes dois tipos de protocolos de comunicação.

requisitos, a correta escolha do protocolo de comunicação é

Um para estabelecer a comunicação com os instrumentos de

muito importante. Encontram–se no mercado diversos tipos de

campo, nível 1, e outro para estabelecer a comunicação com o

protocolos de comunicação industrial. Isso se deve ao fato de

sistema supervisório, nível 3.

os fabricantes desenvolverem protocolos proprietários para seus
dispositivos. Entre os principais protocolos existentes e aplicados

Automação

de subestações

na indústria, baseados em Ethernet, estão o Modbus TCP, o

Na automação do sistema elétrico, os dispositivos que

Ethernet/IP e o Profinet. Cada um destes possui seu próprio

compõem um SAS (Sistema de Automação de Subestações)

padrão para realizar a troca de dados entre os seus dispositivos.

estruturam-se em três diferentes níveis, cada um com sua função,

Esta diferença entre os protocolos traz como consequência a

sendo classificados em nível de processo, nível de bay e nível de

dificuldade de integração dos componentes em um ambiente

estação, sendo o IED o principal dispositivo deste sistema. Em

industrial, o que faz necessário o uso de conversores (gateways)

sistemas de subestação, dois tipos de comunicação são utilizados

para estabelecer a comunicação.

para que haja a troca de informações entre os diferentes níveis
do sistema ou entre os diferentes dispositivos do sistema

Automação industrial e automação de
subestações

em um mesmo nível. Estas comunicações são denominadas
comunicação vertical (protocolo MMS) e comunicação horizontal
(protocolo GOOSE), respectivamente [4]. As comunicações

Norma IEC 61850

verticais utilizam o modo cliente-servidor e geralmente não tem

A norma IEC 61850 - Communication Networks and Systems in

restrições críticas de tempo, pois são utilizadas para configuração

Substations estabelece meios para garantir a interoperabilidade

de IEDs, informações, comandos e medições de processo. A

entre os dispositivos, permitindo a comunicação entre IEDs

comunicação horizontal utiliza o modo publicador-assinante, em

de diferentes fabricantes sem a necessidade de conversores

que um determinado dispositivo disponibiliza as informações

(gateways). A IEC 61850 é composta por três protocolos

na rede e um dispositivo consumidor trata as mensagens que

de comunicação que são o MMS (Manufacturing Message

lhe forem necessárias. Esta comunicação deve suportar serviços

Specification), o GOOSE (Generic Object Oriented Substation

de tempo crítico, pois nela trafegam as funções de proteção e

Event) e o SV (Sampled Values). A utilização da norma é

intertravamento do sistema [5].

consolidada em diversas aplicações industriais e seguimentos do
setor de energia, tais como a automação de subestações e redes

SSC

e

SAS

A Figura 1 ilustra o SSC (Sistema de Supervisão e Controle) à

inteligentes (smart grid) [1].

esquerda; e o SAS à direita superior. Em (1) tem-se as estações

Automação

industrial

A automação industrial, por conceito, é subdividida em

de trabalho do sistema supervisório do SSC; em (2) o PLC
redundante instalado no datacenter (R); em (3) são apresentados

cinco níveis que constituem a pirâmide da automação. Esta

os

equipamentos

pirâmide estabelece os atributos e a hierarquia de cada nível de

(subestação)

atuação no setor da automação. Cada um destes níveis possui

de protocolos, switches, disjuntores, relés de proteção no

seus próprios padrões de comunicação, denominados como

acionamento de 4.16kV e IEDs no sistema elétrico; já em (4) é

protocolos de comunicação. Os níveis corporativos utilizam

possível encontrar estações de trabalho do sistema supervisório

protocolos de comunicação baseados em Ethernet enquanto os

de elétrica SAS; por fim, em (5) tem-se o PLC principal instalado

níveis de processo utilizam protocolos de comunicação baseados

no datacenter (P) e os servidores de conectividade responsáveis

em redes de campo (Fieldbus) [2]. Os níveis de processo (1 e 2)

por captar dados dos IEDs.

tais

de

campo

como:

presentes

remota

de

no

eletrocentro

campo,

conversores
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mais utilizados na indústria, baseados no padrão ethernet, são:
Modbus TCP, Profinet e Ethernet IP.
O protocolo Modbus foi desenvolvido pela Modicon em
1979. Os protocolos Modbus mais comumente utilizados são o
Modbus RTU, o Modbus ASCII e o Modbus/TCP, sendo, os dois
primeiros, protocolos do tipo ponto a ponto e ambos utilizam a
comunicação serial (Mestre/Escravo). Já o protocolo Modbus/TCP
é uma junção do protocolo Modbus serial e do protocolo TCP/
IP. O resultado desta junção é um protocolo aberto, estruturado
e de simples transmissão que pode ser usado em redes do tipo
Figura 1 - Níveis de um sistema de automação de subestação.

Aplicação dos relés de proteção (IEDs) no SSC e no SAS
Os IEDs são utilizados no SAS e no SSC com a função primária
de proteger um determinado equipamento e com funções

cliente/servidor. O protocolo Modbus/TCP possui uma velocidade
de comunicação relativamente baixa para operações em tempo
real, em torno de 100ms e, para suportar este tipo de operação,
é oferecida a extensão Real-Time-Publisher-Subscriber (RTPS) que
reduz a velocidade de comunicação para até 10ms [7].

secundárias que permitem o controle remoto e o intertravamento

O protocolo Profinet (Process Field Network) é um protocolo

com o processo. Porém, existem particularidades de cada um

contemporâneo para redes industriais. Existem basicamente dois tipos

destes sistemas em relação ao uso dos IEDs. No SAS, os IEDs

de redes Profinet: Profinet IO e Profinet CBA [8]. O Profinet CBA é

ocupam o segundo nível do sistema, conforme mostra a Figura 2

baseado na arquitetura TCP/IP e é chamado de Non-real time (NRT)

(esquerda). Neste nível, os IEDs realizam as funções de proteção,

devido ao tempo de processamento ser próximo de 100ms [9]. Por

intertravamento e a comunicação com o nível 3 que utiliza

outro lado, o Profinet IO é caracterizado por ter aplicação com tempos

protocolos que não possuem restrição crítica de tempo, pois

menores que 1ms e é chamado de Isochronous Real Time (IRT). Esta

nesta comunicação trafegam apenas informações de supervisão e

redução no tempo de ciclo deve-se à eliminação de vários níveis do

controle a distância. No SSC, os IEDs ocupam o primeiro nível da

protocolo, o que resulta em uma diminuição do comprimento das

pirâmide, conforme mostra a Figura 2 (direita). Neste sistema, os

mensagens transmitidas. Existe ainda um terceiro segmento em que

IEDs são controlados diretamente pelo PLC, que está no segundo

pode ser utilizado tanto o CBA quanto o IO, chamado de Soft Real

nível da pirâmide. É o PLC que realiza os intertravamentos do

Time (SRT). Neste segmento também há a eliminação de vários níveis

processo além de controlar os IEDs mediante à lógica desenvolvida.

de protocolo, porém os tempos de varreduras são em torno de 10ms.

Portanto, os protocolos utilizados para esta comunicação entre PLC

Baseado no protocolo Profibus DP, o Profinet IO opera diretamente

e IED, no SSC, devem garantir o determinismo e a comunicação em

com os dispositivos de campo, realizando leituras dos sensores,

tempo real [6].

atualizando os sinais de saída e controle de diagnósticos da rede.
O protocolo Ethernet/IP (IP, Protocolo Industrial) é uma rede
desenvolvida pela Rockwell Automation em 2001 e apoiado pela
ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) [10]. A Ethernet/
IP incorpora o conjunto TPC/IP, utilizando o TCP para mensagens
explicitas e o UDP para mensagens implícitas ou I/O. As mensagens
explícitas são utilizadas para programação, configuração, diagnósticos
de dispositivos e para troca de dados em que o tempo não é crítico.
Apresentam normalmente um tráfego de baixa taxa que tem um
impacto insignificante no desempenho da rede. As mensagens
implícitas são utilizadas para troca de dados onde o tempo é crítico.

Figura 2 - IEDs no SAS e no sistema de automação industrial.

Estas mensagens contêm dados de entrada / saída (I/O) e dados, a
serem utilizados por um controlador, com informações de estados de

Protocolos de comunicação

dispositivos remotos [11].

Os protocolos de comunicação são padrões estabelecidos para
a troca de dados. São códigos criados para que os dispositivos

Diferença entre os protocolos

conectados à rede possam se comunicar. Atualmente, existem

A Tabela 1 apresenta uma breve comparação entre os três

vários protocolos que podem oferecer uma diversidade de serviços

protocolos mais consolidados para a automação de processos

em comunicação de equipamentos. Dentre estes protocolos, os

industriais e o protocolo MMS da IEC 61850. São apresentadas
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Tabela 1 – Comparação entre protocolos

Protocolo

Evolução de

Método

Determinismo

Aplicação

Profinet – IO (RT)

1 – 10ms

Cíclica, supervisão, controle

outras redes
Profinet

Profibus

de movimento e conexão
entre redes diversas
Ethernet/IP

DeviceNet

<10ms

UDP/IP com aplicação

Cíclica, supervisão e conexão
entre redes diversas

CIP e utilização do CIP
Sync para sincronismo em
tempo real
Modbus/TCP

Modbus/RTU

RSTP – UDP/IP

>10ms

Cíclica e supervisão

IEC 61850 - MMS

-

TCP/IP

>100ms

Cíclica e supervisão

as diferenças entre as formas de se obter o determinismo de cada

Devido ao estágio avançado do projeto e ao custo envolvido,

protocolo em um sistema de controle. Nota-se que os protocolos

a troca dos ativos em "61850" por ativos em Profibus se mostrou

Profinet e Ethernet/IP, por serem uma evolução de outros protocolos

inviável. Para solucionar o problema, uma equipe multidisciplinar foi

já consolidados em sistemas de controle, têm como característica base

formada, tendo como base os responsáveis pelo projeto, a empresa

o controle de processos industriais com tempo de resposta abaixo

de integração e o fabricante do IED, de modo a propor soluções que

de 10ms. Destaca-se ainda o protocolo Profinet por ter a extensão

possibilitassem a integração segura e confiável dos IEDs ao SSC.

conceituada em IRT, que possui um tempo de resposta menor que
1ms. Já o protocolo Modbus/TCP, mesmo com a extensão RTPS, não

Integração do IED e PLC

é muito utilizado em processos industriais, pois, nesta configuração,

A planta utiliza um PLC que possui o protocolo de comunicação

utilizando o UDP/IP, torna-se difícil a definição de um tempo de entrega

Modbus Serial. Para estabelecer a comunicação com as remotas

de mensagem durante a comunicação. Por sua vez, o protocolo MMS

de entrada e saída (I/O) de campo, utiliza-se o modo RTU através

da IEC 61850 foi desenvolvido para sistemas de supervisão e por

dos cartões mestre e escravo. Para que fosse possível realizar a

isso sua aplicação é mais adequada em sistemas de controle onde se

comunicação com os dispositivos das outras camadas da pirâmide,

requer tempos de resposta em, no mínimo, 100ms.

que utilizam os protocolos em Ethernet, utiliza-se um cartão para
converter o protocolo Modbus Serial para Modbus/TCP. Assim,

Acionamento dos motores de média tensão em
ethernet via protocolo MMS (IEC 61850) – Estudo
de caso

tornou-se possível estabelecer a comunicação do PLC com os
dispositivos da camada de supervisão e de acionamento, como os
IEDs.
A arquitetura mostrada na Figura 3 apresenta, de forma

A planta de beneficiamento de minério de ferro, localizada na

resumida, os componentes presentes na junção do IED presente no

cidade de Itabira – MG, passou por grandes projetos de expansão

SAS com o PLC presente no SSC. O switch (1) é o responsável por

onde foi incorporado o processo de cominuição do material através de

interligar os equipamentos e gerenciar as redes de comunicação;

moinhos de bolas, tornando possível o beneficiamento de um tipo de
minério com baixo teor de ferro. Essa expansão trouxe diversas novas
tecnologias em automação e elétrica. Além dos IEDs aplicados ao
SAS, o projeto foi contemplado com um parque de aproximadamente
171 IEDs inseridos nos acionamentos de média tensão, tais como:
britadores, correias transportadoras, bombas de polpa e moinhos de
bolas. Os painéis com os IEDs vieram de outra unidade da empresa
e, em seu projeto inicial, foram especificados para comunicarem
com os protocolos da IEC 61850. Neste cenário de "nova aplicação"
do equipamento, surgiu o impasse, uma vez que estes ativos iriam
pertencer ao sistema de processo e, “comunicando em 61850”,
não atenderiam às premissas do SSC que possui como padrão para
acionamento o protocolo Profibus-DP.

Figura 3 - Modelo de arquitetura de integração.
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o gateway (2) realiza a conversão entre os protocolos Modbus TCP

estabelecer a comunicação do IED com os dispositivos da camada

e o MMS; os IEDs (3) controlam e protegem os acionamentos de

de supervisão e controle. O protocolo GOOSE foi utilizado para

média tensão; e, por fim, o terminal de engenharia (4) é utilizado

estabelecer a comunicação com os outros IEDs a fim de realizar as

para configurar os PLCs, Switches e os IEDs.

proteções e intertravamentos.

Durante o processo de estudo, definição e integração, várias

A utilização da IEC 61850, no setor industrial (processo),

etapas foram consolidadas, sendo as principais citadas a seguir:

permitiu que todos os benefícios encontrados no setor elétrico – tais

definição da quantidade de IEDs por gateway; definição do típico

como a utilização do protocolo GOOSE para seletividade lógica, a

(modelo) a ser usado para a integração do IED; programação da

utilização do protocolo MMS que permite acesso a distância, coleta

lógica de controle e comunicação do IED; configuração do gateway;

de oscoligrafias, geração de relatórios, monitoramento e outros –

configuração do cartão de comunicação do PLC; configuração das

estivessem disponíveis para os equipamentos de acionamento.

variáveis do PLC; programação do bloco de integração no PLC; e
monitoramento.

Como próximos passos, torna-se importante a retirada do
gateway de comunicação, utilizado para a integração dos protocolos

Concluída a verificação da integridade das informações, foi

MMS e Modbus/TCP, de forma a eliminar pontos de manutenção

analisado o tempo de comunicação entre o PLC e o IED. Estas

e defeito no sistema além de eliminar o tempo na conversão dos

variáveis tornam-se importantes, pois retratam o valor gasto para

protocolos, reduzindo assim o tempo de comunicação entre os

atualizar as informações dos comandos do PLC no IED. A Figura

PLCs e os IEDs. Por fim, esse trabalho de substituição do gateway

4 mostra o valor do tempo de comunicação entre o PLC e o IED

pelo cartão nativo IEC 61850 do PLC está em andamento e, ainda

proveniente da lógica de Watchdog. Este valor é atualizado a cada

este ano, deve ser concretizado nas primeiras subestações.

comunicação concluída e gravada no historiador da planta.
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Painéis elétricos de média tensão:
segurança e performance
Fabricantes e
concessionárias têm
buscado níveis mais
altos de qualidade de
operação e segurança,
mas mercado ainda
carece de certificação e
ensaios compulsórios

mais, concessionárias, indústrias e fabricantes

que tenham o seu produto certificado, e por

têm projetado e instalado equipamentos

fim, e não menos importante, que o cliente

comprovadamente mais seguros. Uma prova

se sensibilize sobre a importância de um

disso é que, atualmente, em torno de 80%

produto certificado”, analisa. Fechando o

dos painéis de média tensão ensaiados são

ciclo, o poder público e a agência reguladora

aprovados em um dos laboratórios mais

poderiam guiar este movimento, a exemplo

conhecidos do país, o Centro de Pesquisas

do que já fizeram com veículos elétricos,

de Energia Elétrica (Cepel). “E quando o

mini e microgeração, entre outros. “Embora

fabricante busca atender aos requisitos de

mais rígido, este trabalho tornaria o caminho

norma voluntariamente, com a preocupação

mais rápido, priorizando o que todos têm

voltada para essa segurança, ele acaba

em comum: a vida humana e a qualidade no

promovendo seus equipamentos para o

fornecimento de energia elétrica", avalia Silva.

mercado, sendo então vantajoso para todos”,
para

avalia Wagner de Almeida Duboc, chefe do

atuação em baixa, média ou alta tensão,

Departamento de Laboratório de Adrianópolis

são equipamentos fundamentais para uma

(DLA) do Cepel.

Quadros

e

painéis

elétricos,

A importância dos ensaios
Embora ainda esteja aquém do desejado,

instalação elétrica. Mais do que o “coração”

Ocorre que o mercado brasileiro ainda

o mercado brasileiro de painéis elétricos

da instalação, o painel funciona como um

não é maduro o suficiente a ponto de,

de média tensão tem amadurecido e, cada

“cérebro” de todo o sistema elétrico, já

voluntariamente, certificar seus produtos.

vez mais, fabricantes e concessionárias têm

que é ele que exerce o papel de comandar

O engenheiro eletricista de O&M na Enel,

buscado níveis mais altos de qualidade

o funcionamento da instalação, além de

Márcio Silva, especialista em soluções e

de operação e segurança. Os ensaios e

proteger os circuitos elétricos.

padrões alinhados às inovações tecnológicas,

as certificações são a prova de que os

Os painéis elétricos podem ser de vários

considera que a melhor forma de buscar uma

equipamentos

tipos, como de distribuição, de comando e

sensibilização para o tema é por meio de um

normativos.

controle e centro de controle de motores, e são

esforço coletivo. “Começaria pelo Inmetro

Os principais ensaios de tipo em cubículos

constituídos por diversos dispositivos, entre

tornando compulsória a realização de ensaios,

de média tensão são: ensaios dielétricos,

eles, fusíveis, disjuntores, chaves, inversores

as distribuidoras dando um regramento às suas

elevação de temperatura com medição de

e CLPs, a depender da especificação do

normas de forma mais rígida e profissional, os

resistência ôhmica, ensaios de verificação de

projeto.

fabricantes apresentando modelos e soluções

corrente suportável de curta duração e valor

mais atrativas a fim de atender a uma grande

de crista da corrente suportável nos circuitos

de especificar e montar um painel ou cubículo

área

distribuidoras,

principal e de aterramento, ensaios de

de média tensão é a segurança patrimonial

principalmente em região monofásica e

verificação da capacidade de estabelecimento

e, principalmente, das pessoas. Cada vez

rural, as seguradoras passarem a exigir como

e interrupção nos dispositivos de manobra,

requisito que os painéis sejam de fabricantes

ensaios de verificação de operação satisfatória

Uma das grandes preocupações na hora

compreendida

pelas

cumprem

os

requisitos
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dos dispositivos de manobra e partes
removíveis, ensaios de verificação da proteção
de pessoas contra efeitos elétricos perigosos,
ensaios mecânicos e ensaio de arco devido à
falha interna.
Wagner

Duboc

conta

que,

dentre

esses ensaios, o Cepel realiza aqueles que
necessitem de uma infraestrutura laboratorial
mais específica, principalmente que envolvam
potências de ensaios mais elevadas, como
ensaios de verificação de corrente suportável
de curta duração e valor de crista da corrente
suportável nos circuitos principal e de
aterramento, ensaio de arco devido à falha
interna e ensaios de elevação de temperatura
para valores elevados de corrente.
Duboc conta que, ao longo dos anos, tem
percebido leve aumento da qualidade dos
painéis que chegam para ser testados, mas
devido à tendência de redução de custos,
alguns projetos, já submetidos aos ensaios
de tipo e aprovados, sofrendo modificações,
acabam

tendo

problemas

durante

a

realização de novos ensaios. “Algumas dessas
modificações são provocadas por novas
tecnologias, outras apenas redução de custos,
mas os ensaios têm justamente a função de
avaliar essas alterações, podendo resultar
em equipamentos mais modernos, seguros,
confiáveis e com preços mais reduzidos”,
afirma.
A queima de indicadores (utilizados
para verificar danos a pessoas ao redor do
cubículo) durante os ensaios de arco interno
está entre a maior ocorrência de falhas. Nos
ensaios de corrente suportável de curta
duração, a maior falha ocorre no circuito de
aterramento, que rompe durante o ensaio e
no circuito principal, na quebra de isoladores.
Com relação ao ensaio de elevação de
temperatura, a maior falha ocorre nos
contatos removíveis dos disjuntores, onde
o valor obtido de temperatura excede os
limites de norma.
A realização dos ensaios é importante

para atestar a qualidade e segurança dos

tensão, mas alguns ensaios, segundo Silva,

equipamentos, mas também para que estes

podem ser considerados mais relevantes,

sejam aceitos pelos clientes mais exigentes.

como os ensaios de arco interno, de curto-

As concessionárias, por exemplo, têm uma

circuito e de tensão suportável nominal

série de recomendações e determinações

à frequência industrial, pois estes estão

para adquirir painéis e cubículos. Essas regras

diretamente relacionados à segurança não

variam de acordo com a aplicação e com cada

apenas da instalação, mas também dos

concessionária. O engenheiro Márcio Silva

operadores.

explica que os requisitos de toda distribuidora

“Entendo que os principais riscos são a

é a própria norma ABNT NBR IEC 62271-200

vida das pessoas nas hipóteses de sinistros

e correlatas, além de algumas particularidades

podendo evoluir para um princípio de

relativas às áreas de concessão.

incêndio que com muita sorte ficará limitado

Como mencionado, todos os ensaios

a danos materiais e patrimoniais”, avalia

discriminados na norma são relevantes para

o engenheiro, justificando que por este

garantir o bom funcionamento de modo

motivo os processos de homologação das

seguro do conjunto blindado de média

concessionárias costumam ser rígidos.
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BRVal

x
x

Exporta produtos acabados

x

Programas na área de
responsabilidade social

x

x

Serviço de atendimento ao cliente
por telefone e/ou internet

x

ES

x

14001 (ambiental)

SP

Serra

x

9001 (qualidade)

São Paulo

www.andaluz.ind.br

x

x

Outros

www.alpha-ex.com.br

(27) 3041-6766

x

x

Instaladores

(11) 3933-7533

Andaluz Indústria

x

x

Construtoras

Alpha Equipamentos Elétricos

Internet

x

Telemarketing

x

Venda direta ao cliente final

SP

Revendas / varejistas

UF

São Paulo

Distribuidores / atacadistas

Cidade

www.new.abb.com/br

Residencial

Site

(11) 3688-9000

Comercial

Telefone

ABB Eletrificação

Certificado
ISO

Principal canal de vendas

Industrial

Empresa

Distribuidora

Principal Segmento
de atuação

Fabricante

A empresa é

Importa produtos acabados
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x

CCM
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Cabines de barramentos

x

Armários modulares

Quadros de partida de motores

x

Outros
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Painéis de BT

x

Painel de Soft Starter
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0800 7289 110

www.se.com/br

São Paulo

SP

x

x

x

Secpaineis

(11) 4091-0601

www.secpaineis.com.br

Diadema

SP

x

x

x

SEL

(19) 3515-2010

www.selinc.com/pt/

Campinas

SP

x

x

Selco Engenharia

(65) 3027-9000

www.selconet.com.br

Cuiabá

MT

x

x

Setta

(34) 3826-7800

www.gruposetta.com.br

Patos de Minas

MG
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x

Sieletric

(47) 3261-1500

www.sieletric.com.br

Balneário Camboriú
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Siemens

08000 11 94 84 www.siemens.com.br

São Paulo

SP
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x

Soprano

(54) 2101-7070

www.soprano.com.br
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x

x

x
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x

Steck
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www.steck.com.br
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x

x

x

x

Tasco

0800 770 3171

www.tasco.com.br

Boituva
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x

x

x

x

Telbra Ex

(11) 2946-4646

www.telbra.com.br
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x

x

TPC

(11) 94767-8383 www.tpcpaineis.com.br

Vargen Grande Paulista
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Varixx

(19) 3301-6900

www.varixx.com.br
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Vepan

(11) 4645-2141

www.vepan.com.br

Itaquaquecetuba

SP

x

x

VL Sauter

(11) 99945-0438 www.vlindustria.com.br
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Volga

(62) 3207-6161

www.volga.com.br

Aparecida de Goiânia
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Fornece serviços de instalação e/ou
manutenção dos equipamentos

Schneider Electric

x

Oferece treinamento técnico
para os clientes
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x

Possui corpo técnico especializado
para oferecer suporte aos clientes
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Importa produtos acabados
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Exporta produtos acabados
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Mandaguari

Programas na área de
responsabilidade social

SP

www.romagnole.com.br

Serviço de atendimento ao cliente
por telefone e/ou internet
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(44) 3233-8500

14001 (ambiental)

(11) 98160-3866 www.rmenergy.com.br

Romagnole

x

9001 (qualidade)

RM SAREL
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Outros

x

Instaladores
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Construtoras
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Espaço Aterramento
Por Paulo Edmundo da Fonseca Freire*

ABNT NBR-7117-1 /2020
Parte 3 - Aplicação do método da
eletrorresistividade
Este método emprega uma fonte artificial de corrente elétrica contínua ou de baixa
frequência e arranjos diversos de quatro eletrodos, dois de corrente e dois de tensão, que
resultam em diferentes recursos de mapeamento da estrutura geoelétrica de subsuperfície.
As técnicas de aquisição de dados utilizam diversos arranjos de eletrodos associados a
distintas técnicas de investigação, que podem ser de sondagens, caminhamentos ou
perfilagem de poços, conforme ilustrado na Figura 1:
– sondagem elétrica vertical (SEV) – unidimensional (1D), para a prospecção da variação em
profundidade da resistividade do solo;
– caminhamento elétrico – bidimensional (2D), com arranjo polo-dipolo ou dipolo-dipolo,
quando o objeto de interesse é o mapeamento da resistividade de uma seção do solo ao
longo de um determinado alinhamento; e
– perfilagem elétrica – sondagem unidimensional direta (1D), em que as medições são
realizadas em poços previamente perfurados, visando mensurar as variações de parâmetros
físicos in situ, além da determinação do nível d´água e da caracterização da composição das
camadas do solo (arenosas, argilosas etc.).
A Sondagem Elétrica Vertical (SEV) é uma técnica da eletroresistividade para a
determinação da distribuição vertical de resistividades no ponto de sondagem, realizando,
portanto, a prospecção do solo em profundidade. Utiliza quatro eletrodos, dois de injeção
de corrente e dois de medição da diferença de potencial na superfície do solo. Os arranjos
Wenner e Schlumberger são os mais utilizados e consistem no alinhamento simétrico dos
quatro eletrodos com relação ao ponto central de sondagem, sendo os externos de corrente
e os internos de tensão. O arranjo Wenner é um caso particular do arranjo Schlumberger,
em que os quatro eletrodos estão igualmente espaçados entre si.
Em relação a outros métodos geofísicos, uma vantagem das SEV é a sua menor
sensibilidade a “ruídos”, potenciais naturais no solo com origens diversas. Uma boa relação
sinal/ruído depende, principalmente, da capacidade do equipamento de injetar corrente no
solo. Terrômetros são equipamentos de baixa potência com fonte em corrente alternada,
mais adequados para medições em solos de baixa ou média resistividade (< 1000 Ωm) e
com espaçamentos limitados a uma abertura entre eletrodos de corrente de até 200 m
(AB). Resistivímetros são equipamentos de potência bem mais elevadas e que operam com
corrente quase contínua (abaixo de 1 Hz), que penetra mais profundamente no solo do que
a corrente alternada, sendo adequados para solos com resistividades mais elevadas (até
10.000 Ωm) e para maiores aberturas de eletrodos.
Dentre as limitações das SEV, podem-se destacar os efeitos produzidos nos dados
de campo por condições específicas, tais como interferências associadas à presença de
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estruturas enterradas no solo (tubulações, cabos de energia etc.);

geométrico, que é dependente apenas do arranjo de eletrodos

potenciais telúricos associados a raios e a processos elétricos

utilizado. Tem-se, portanto, que a expressão para o cálculo do valor

ionosféricos; e desvios estáticos causados por não-homogeneidades

da resistividade aparente do solo para um determinado arranjo de

rasas, devido a variações na resistividade da camada superficial do

eletrodos é da forma:

solo, vazios resultantes de formigueiros, cupinzeiros ou erosões de
subsuperfície. Uma limitação prática das SEVs é a necessidade de

ρa = 2π X V
K
I

espaço físico adequado e de equipamento com potência suficiente

Se o solo fosse uniforme, a resistividade aparente calculada

para a obtenção de grandes aberturas de eletrodos de corrente

seria a própria resistividade do solo, porém, solos uniformes não

(AB), tendo em vista a prospecção de camadas mais profundas do

existem na natureza, constituindo apenas um modelo simplificado

solo, compatível com a dimensão do aterramento a ser projetado.

e útil para cálculos teóricos. Na prática, a resistividade aparente do

Nas SEV há que se considerar os seguintes problemas
associados aos eletrodos de medição:

solo é a resistividade vista pelo par de eletrodos de tensão, sendo
um valor que é função da geometria de eletrodos de medição e da
estrutura do solo local.

– eletrodos de corrente – resistência alta, que limita a capacidade

A resolução e profundidade da sondagem dependem do

de injeção de corrente no solo; e

equipamento de medição, do arranjo e dos espaçamentos adotados

– eletrodos de potencial – polarização, que dá origem a potenciais

entre os eletrodos em superfície. Dentre os arranjos possíveis dos

eletroquímicos na interface eletrodo-solo.

quatro eletrodos destacam-se:
– Schlumberger - desenvolvido por Conrad Schlumberger, na

Para a redução dos potenciais de polarização recomenda-se o uso

década de 1920, que realizou os primeiros experimentos nos

de eletrodos de potencial de meia-célula de cobre com solução de

campos da Normandia, na França, sendo o mais utilizado pelos

Sulfato de Cobre (Cu/CuSO4). Para melhorar a capacidade de injeção

profissionais de geofísica; e

de corrente no solo recomenda-se que os pontos de cravação dos

– Wenner - desenvolvido em 1915 por Dr. Frank Wenner, do antigo

eletrodos de corrente sejam molhados com uma solução salina saturada.

U.S. Bureau of Standards (hoje NIST – National Institute of Standards
and Technology), mais utilizado por profissionais de engenharia
elétrica para a construção de modelos geoelétricos, tendo em vista
projetos de aterramento de instalações elétricas.
Os arranjos de Schlumberger e de Wenner utilizam quatro
eletrodos alinhados, sendo os externos de corrente e os internos

Figura 1 – Aplicações do método da eletroresistividade – Sondagem Elétrica
Vertical (a), Caminhamento elétrico (b) e Perfilagem elétrica de um poço (c).

de tensão, que são deslocados dois a dois, simetricamente com
relação ao ponto central, conforme ilustrado na Figura 3.

Seja a SEV com o arranjo de medição genérico da Figura 2,
com quatro eletrodos A, B, M e N alinhados e com a injeção da
corrente I entre os eletrodos externos A e B, calcula-se o valor da
resistividade aparente entre M e N a partir da seguinte expressão:
Figura 3 - SEV com arranjos simétricos de eletrodos de Schlumberger e de
Wenner.

Os arranjos de Schlumberger e de Wenner serão tratados com
mais profundidade na próxima edição.

Figura 2 – Arranjo genérico de SEV com quatro eletrodos alinhados e
arranjo físico correspondente.

Observa-se que a resistividade aparente do solo (ρa) para esta
configuração de eletrodos pode ser expressa a partir relação entre a
tensão medida (V) e a corrente injetada (I) multiplicada por um fator

*Paulo Edmundo da F. Freire é engenheiro eletricista, mestre em Sistemas
de Potência (PUC-RJ) e doutor em Geociências (Unicamp). Tem curso de
especialização em aterramento pela SES (Montreal/Canadá) e tem dezenas de
trabalhos apresentados sobre o tema aterramento em congressos no Brasil e no
exterior. É sócio fundador da empresa PAIOL Engenharia e atua há mais de 40
anos em projetos de sistemas de aterramento e de proteção contra descargas
atmosféricas. É membro da CE 03:102 – Comissão de estudos de “Segurança
em Aterramento Elétrico de Subestações C.A”, que faz parte do Comitê Brasileiro
de Eletricidade (CB-03), do Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica,
Iluminação e Telecomunicações (Cobei).
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Por Guilherme dos Santos, Thiago de Oliveira, Nelson de
Jesus e Herivelto Bronzeado*

Necessidade de validação dos
modelos de centrais eólicas e
fotovoltaicas no programa de
transitórios eletromagnéticos (ATP)
Com a crescente integração de novas fontes complementares de energia no Sistema
Interligado Nacional (SIN), especialmente centrais geradoras eólicas e fotovoltaicas, entre
os vários requisitos exigidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a princípio,
faz-se necessário que toda a planta desses empreendimentos, incluindo a rede interna, turbinas
eólicas (aerogeradores), sistemas fotovoltaicos (placas solares e inversores), unidades de
transformadores elevadores e os de conexão com o SIN, sejam representados nos programas
de simulação utilizados pelos profissionais da área, especificamente o ANAREDE, ANATEM,
ANAFAS e o ATP, considerando as informações e modelos enviados pelos agentes proprietários.
O objetivo principal desta nota se refere à avaliação do impacto da conexão destas
fontes à Rede Básica do SIN. Neste particular, especial interesse deve ser verificado quanto
aos resultados envolvendo os fenômenos de transitórios eletromagnéticos, normalmente
simulados utilizando o programa ATP (“Alternative Transients Program”), conforme constam nos
Procedimentos de Rede do SIN. Os modelos deverão ser desenvolvidos preferencialmente na
linguagem “MODELS/ATP”, levando em conta a representação conjunta de vários sistemas de
diferentes agentes em um mesmo arquivo de simulação, através do comando “USE MODEL”.
O modelo deverá ser inserido em um caso base, contemplando todo o sistema elétrico no qual
o novo empreendimento será conectado.
A validação do modelo é de responsabilidade exclusiva do agente proprietário e deverá ser
feita com base em experiências realizadas em sistemas ou equipamentos reais e comprovadas
comparando-se a simulação com resultados de medição. Essa é uma necessidade básica de
validação de modelos computacionais, mas que não é uma tarefa trivial, tendo em vista as
variações das repostas e dependência dos mais diversos parâmetros envolvidos, sendo um item
de atenção quanto à verificação das respostas, frente às diversas possibilidades e condições de
operação e manobras no sistema elétrico.
Além disso, independentemente da modelagem a ser desenvolvida no programa ATP
(modelo texto) ou ATPDraw (modelo gráfico), um Manual de Usuário deveria ser fornecido,
detalhando os nomes das variáveis e blocos de controle do modelo, deixando claro como
fazer a portabilidade do modelo desenvolvido no ATP para um caso genérico a ser estudado.
O Submódulo 3.6 dos Procedimentos de Rede do SIN trata dos requisitos técnicos mínimos
para a conexão às instalações de transmissão do SIN, incluindo os requisitos de operação em
relação à suportabilidade a subtensões e sobretensões dinâmicas. Conforme estabelece o item
5.7.1 do Submódulo 2.10, caso haja variações temporárias de tensão em uma ou mais fases
no ponto de conexão da central geradora eólica ou fotovoltaica, decorrentes de distúrbios na
Rede Básica, a central geradora deve continuar operando (sem desconexão) se a tensão nos
terminais dos aerogeradores ou inversores permanecer dentro da região indicada na Figura 1.
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Tal condição deve ser testada para todos os pontos limites do referido
envelope da Figura 1. Para o desenvolvimento desta análise foram
simulados dois modelos de centrais geradoras no ATP, uma eólica e
outra fotovoltaica, referente a dois fabricantes no mercado nacional,
avaliando-se o desempenho dos modelos dos aerogeradores e dos
inversores dessas centrais em relação aos requisitos de operação
contínua dos geradores frente às Variações de Tensão de Curta
Duração (VTCD).
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características de tempo e amplitudes relacionadas aos respectivos
tipos de respostas nestas simulações.
Esta nota alerta para a necessidade de uma avaliação detalhada
e validação categórica dos modelos empregados atualmente para
se estudar os transitórios eletromagnéticos dos empreendimentos
eólicos e fotovoltaicos conectados ao SIN, modelos que muitas
vezes apresentam limitações e são extremamente dependentes
do passo de integração utilizado nas simulações. Também existe a
necessidade de uma adequada representação dos cabos e demais
equipamentos da rede interna dos empreendimentos, sistemas
de aterramentos e da própria conexão aos sistemas de geração.
É recomendável que seja realizado um trabalho conjunto entre os
diversos agentes e usuários, no sentido de realizarem vários testes
para validação dos modelos que têm sido empregados nos atuais
estudos, considerando-se os diversos fenômenos que ocorrem
nas instalações eólicas e fotovoltaicas, principalmente quando das
simulações de energizações e desligamentos de equipamentos.
Em suma, atualmente não se pode considerar um modelo válido

Figura 1 - Área dos valores de tensão nos terminais de aerogeradores ou
inversores de uma central geradora eólica ou fotovoltaica sob os quais eles
devem permanecer em operação.

Foi verificado que nos casos disponibilizados originalmente pelos

para as diversas condições operacionais sem realmente estabelecer
critérios rígidos para a sua validação no tocante às simulações
de eventos de transitórios eletromagnéticos que envolvam
a representação e simulação de aerogeradores e inversores

fabricantes, considerando especificamente a impedâncias de curto-

fotovoltaicos no programa ATP.

circuito pré-definidas, os modelos permaneceram em operação
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Situações a serem consideradas na
proteção contra sobretensões impulsivas

A necessidade da proteção contra

próximos a eles, todos os elementos metálicos

sobretensões impulsivas deve prever as

ali existentes e o eletrodo de aterramento

seguintes situações:

ficam, por frações de segundo, submetidos a
níveis diferentes de tensão. Essas diferenças

1 - Surtos induzidos ou indiretos:
Quando

as

descargas

de tensão vão gerar correntes de surto que

atmosféricas

circularão por diversos pontos da estrutura,

e

inclusive, e no nosso caso principalmente,

distribuição de energia, incidem diretamente

pela instalação elétrica. Podem ocorrer

em árvores e estruturas no solo. As ondas

ainda diferenças de tensão entre eletrodos

eletromagnéticas originadas pela corrente

de aterramento de estruturas diferentes,

elétrica que circula no canal da descarga

por exemplo, o eletrodo de aterramento do

atmosférica

atingem

as

linhas

de

transmissão

meio

prédio e o(s) eletrodo(s) de aterramento

(geralmente o ar) induzindo corrente elétrica

do(s) serviços públicos (concessionárias de

nos condutores metálicos que estiverem em

energia, TV a cabo, telefonia etc.).

se

propagam

pelo

seu alcance. Estima-se essa distância da

Quando chega à Terra por incidência
direta ou através de condutores aterrados, a

ordem de um a três quilômetros.
Manobras na rede elétrica de energia,

corrente elétrica das descargas atmosféricas

para

abertura

ou

flui pelo solo. Ao vencer a resistência

circuitos

elétricos

de

(oposição) à sua passagem essa corrente

transmissão e distribuição, também geram

dá origem a linhas de tensão assimétricas e

impulsos de tensão na rede elétrica. Esses

com intensidades diferentes. Essas linhas têm

impulsos são chamados de “surto de

ponto de origem no local de incidência no solo

manobra” e, do ponto de vista da proteção,

e podem manter valor significativo, embora

seus efeitos devem ser tratados, portanto

decrescente em relação a esse ponto de

atenuados, da mesma forma que os efeitos

incidência, até distâncias consideráveis e que

indiretos causados pelos raios.

variam conforme as influências do solo e outros

como

chaveamento

fechamento

de

elementos enterrados. As diferenças de tensão

2 - Correntes conduzidas ou efeitos
diretos dos raios:

no solo podem gerar correntes circulantes
indesejáveis em muitos componentes que

atmosférica

tenham suas partes condutoras de eletricidade

incide diretamente sobre um componente da

integradas a duas ou mais dessas linhas com

instalação, a edificação, ou em pontos muito

tensões diferentes.

Quando

uma

descarga
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Nunziante Graziano é engenheiro eletricista, mestre em energia, redes e equipamentos pelo Instituto
de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP), Doutor em Business Administration pela
Florida Christian University, Conselheiro do CREASP, membro da Câmara Especializada de Engenharia
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O setor elétrico e a pandemia

Prezado leitor, o tema que gostaria de

sendo comercializado a preço médio de

por conta do preço de mercado internacional

discutir hoje é como a pandemia da Covid-

R$ 85,00/kg. ISSO MESMO, 130% de

associado ao dólar, para janeiro de 2020

19 tem influenciado o setor elétrico no

aumento!

(pré-pandemia) com LME médio de US$

Porém, seguindo-se a lógica do mercado,

1771,73/t e dólar médio de R$ 4,1386/US$

teríamos um aumento por conta do preço de

e março de 2021 com LME médio de US$

mercado internacional associado ao dólar.

2191,59/t e dólar médio de R$ 5,6389/

tocante à disponibilidade de materiais e
novas tecnologias.
A evolução por longo período da
significa

Para esta referência, existe a LME (London

US$. Pela lógica do mercado, estamos

tivamente a disponibilidade e regularidade

Metal Exchange). A tabela LME serve como

percebendo um aumento de 68,54%. Sendo

no suprimento da cadeia produtiva do

uma plataforma de consulta para todas as

assim, pergunto: Por que o aumento real de

setor elétrico, seja por insumos como

empresas que lidam com compra e venda

103,6% se a LMExUS$ se sustenta em

cobre, alumínio e aço, bem como por

de metais industriais, como cobre, zinco,

aproximadamente 68,5%?

materiais elétricos propriamente ditos, como

alumínio, chumbo, estanho e níquel.

pandemia

tem

influenciado

A mesma “lógica sem lógica” se repete

Acompanhando este conceito, o cenário

em isolantes, chapas de aço (carbono e

Como todos sabemos, estamos em uma

de janeiro de 2020 (pré-pandemia) era LME

silício), fios e cabos, entre tantos outros.

aldeia global e os impactos dos bloqueios

médio de de US$ 6049,20/t e dólar médio

Alguém consegue explicar a conta?

socioeconômicos,

famosos

de R$ 4,1386/US$. Para março de 2021,

Esses aumentos desproporcionais não

lockdowns, tem impedido as empresas

temos LME médio de US$ 9004,98/t e dólar

encontram explicação lógica, mercadológica

de respeitar programações de entregas e

médio de R$ 5,6389/US$. Multiplicando-se

talvez, mas têm comprometido a capacidade

atrapalhado os planejamentos produtivos de

ambos em seus momentos e pela lógica

de investimento dos setores alimentados

seus clientes, o que desequilibra todos os

do

pela

mercados subsequentes, seja por preços,

internacional de 102,82%.

disjuntores, seccionadores, fusíveis etc.

hoje

os

mercado,

calcula-se

um

aumento

seja por prazos. Evidentemente, alternativas

Sendo assim, pergunto: por que o

são sempre encontradas, mas é certo que

aumento real de 130% se a LMExUS$ se

o impacto da pandemia tem sido realmente

sustenta em aproximadamente 103%?

muito significante no equilíbrio produtivo do
setor.
Mas será mesmo somente efeito da
pandemia?

cadeia

eletroeletrônica,

produtiva

da

quebrado

indústria
empresas,

inviabilizado contratos em curso, entre
tantas consequências nefastas.
Será a lei da oferta e da procura capaz de

Com o mesmo raciocínio, temos o

regular esse desequilíbrio? Em que prazo?

alumínio. Este era comercializado em janeiro

Qual o custo social? Quantos empregos

de 2020 a um preço médio de R$ 14,00/

estão sendo dizimados por conta disso?

kg e hoje está sendo comercializado a preço

Como em todas as crises, muitos perdem,
mas alguém sempre ganha...

Para se ter uma ideia, o cobre era

médio de R$ 28,50/kg. ISSO MESMO,

comercializado em janeiro de 2020 a um

103,6% de aumento! Porém, seguindo-se

preço médio de R$ 37,00/kg e hoje está

a lógica do mercado, teríamos um aumento

Boa leitura!
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O futuro das PPPs de iluminação no Brasil

Dando sequência a esta série de

PPP, os cases de sucesso e insucesso

citada

artigos sobre o tema iluminação,

e formas de qualificar o projeto da PPP,

publicação importante para os avanços

iremos tratar do tema do futuro das

os riscos e as oportunidades de gerir

no setor estabelecendo regras mais

PPPs

Privadas)

a iluminação da uma cidade através da

claras na relação município/distribuidora

de iluminação pública. O tema PPP

modalidade da PPP. Desde o primeiro dia

de energia, melhorando o ambiente

já foi exposto em 2019 e nestes dois

foram apresentadas as boas práticas de

regulatório, inclusive para as PPPs.

anos

evoluções

projetos e apresentados aspectos que

Em termos de tecnologia, o ponto

neste segmento, desde a melhoria dos

podem ser diferenciais para o sucesso

indefinido é a proposta de avaliação da

estudos e projetos, revisão da norma

do projeto até a assinatura do contrato e

conformidade através de certificação

de projetos de iluminação pública que

execução sem surpresas ou pontos que

compulsória dos sistemas de telegestão.

estará em consulta nacional em 2021 até

podem gerar conflito entre os parceiros

Os pontos que devemos estar atentos são:

a implantação e execução de diversos

público e privado.

os custos da certificação, a efetividade

(Parcerias

tivemos

Público

importantes

projetos de PPPs em todo o Brasil. Como

Em termos de tecnologia, o LED
vez

mais

eficiente

exigências

vezes,

técnicas

sendo

que

outra

podem

era esperado, o número de projetos e

cada

sendo

representar armadilhas tecnológicas e

contratos cresceu muito em 2019 e

amplamente utilizado com um histórico

riscos de obsolescência do regulamento

2020 e um novo ciclo de oportunidade

mais

sua

impedindo a inovação, a fiscalização que

se abre neste ano de 2021 com novos

confiabilidade e durabilidade dá mais

normalmente é inexistente, e a mudança

estudos financiados por diversos órgãos,

segurança para os investimentos serem

do modelo regulatório vigente que tende

bem como projetos que já estão em fase

realizados. A questão tecnológica hoje se

a desregulamentar os setores e não

de consulta pública, licitação ou mesmo

concentra no desenvolvimento, aplicação

fazer mais regulamentos prescritivos,

novos contratos sendo assinados e

e

dos

mas sim um grande regulamento geral

executados como Belém, Angra, Aracaju,

sistemas de telegestão. Também tivemos

de segurança e desempenho baseado

Pederneiras, Petrolina e outros.

importantes avanços regulatórios por

em normas técnicas sem restringir a

Estes temas foram discutidos em

parte da Aneel, que publicou o manual

evolução, dando mais abrangência. A

evento realizado no mês de abril, o

de operacionalização do Art. 26 da

regulamentação correta deve auxiliar

Fórum de Iluminação Pública e Cidades

Res 414/2020, que esclarece e define

na aplicação deste tipo de sistema,

Inteligentes do qual tive a oportunidade

diversos pontos para que o sistema

integrando a iluminação pública no

de participar de um painel sobe eficiência

de telegestão possa ser aceito pela

ambiente

energética e tecnologia aplicada nas

distribuidora

a

compartilhando a estrutura da iluminação

PPPs. Nos dois dias de evento foram

redução de carga e dimerização quando

pública e integrando o sistema de

discutidas importantes questões, desde

for aplicada. A resolução normativa

telegerenciamento a outros sistemas na

o modelo de contratação do estudo da

888, de junho de 2020, também foi

cidade.

consistente

verificação

da

e

e

e

diversas

atestando

conformidade

seja

reconhecida

das

cidades

inteligentes,
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A pergunta não é se haverá falha, mas sim quando ocorrerá a falha?
Sabemos que é intrínseco ao sistema elétrico

confiabilidade e a disponibilidade do sistema é

(DEC) desses eventos tende a ser baixa, pela

o risco de interrupção, seja nas cidades de São

utilizar redes mais confiáveis. Uma das principais

facilidade em encontrar a falha.

Paulo ou de Nova York ou ainda dentro de uma

causas de interrupções de energia está

Já para as redes de distribuição subterrânea

grande indústria ou em um pequeno comércio

relacionada a intempéries climáticas. Por esse

que não estão expostas aos eventos que atingem

da periferia. E aqui cabe uma pergunta: por que

motivo, os sistemas subterrâneos de energia

a rede aérea, o FEC tende a ser baixo. Apesar

não se constroem sistemas de suprimentos

são mais confiáveis. A boa engenharia aponta

disso, quando uma falha ocorre, a principal

de energia totalmente imunes a falha? A

que, para escolher o grau de confiabilidade

causa está relacionada a falha nas emendas,

resposta para essa pergunta é bem simples: a

necessário para uma determinada carga, é

terminações e cabos. Localizar e reparar a

instalação de um sistema livre de falhas exigiria

necessário avaliar a criticidade e os custos.

falha pode ser bastante complexo, o que pode
aumentar a duração da interrupção (DEC).

altos investimentos para ter um sistema com

A escolha de um sistema subterrâneo no

redundâncias de equipamentos e circuitos,

lugar de um sistema aéreo, normalmente, tem

Contudo, as técnicas de localização de

resultando em uma alta tarifa de energia.

impacto direto nos indicadores de continuidade

falha em cabos isolados subterrâneos existem

A criticidade da interrupção da energia é

e de qualidade, tendo em vista a robustez deste

há mais de 100 anos (Ponte de Murray) e

muito maior quando ocorre em um sistema que

sistema em comparação com a rede aérea.

continuam a evoluir de forma consistente.

atende a uma grande carga elétrica, que pode

Um indicador utilizado pelas concessionárias

Em 2019, o Cigré publicou uma brochura

atingir de forma simultânea hospitais, bancos,

de energia que refletem bem essa situação é

técnica¹ contendo as melhores práticas nas

edifícios, sistemas semafóricos e outros.

a Frequência Equivalente de Interrupção por

técnicas de localização de falha, onde eu tive

Considerando o alto investimento para

Consumidor (FEC), ou seja, a frequência de

a honra de ser o correspondente do Brasil na

deixar um sistema imune a falha e, em

interrupção que pode ser dezenas de vezes

formatação deste documento.

contrapartida, todos os danos que podem

menor que a rede aérea. Contudo, apesar de

Outro documento que o Cigré está

causar uma interrupção no sistema elétrico

a rede aérea apresentar uma frequência muito

preparando é uma brochura técnica² para

nacional, tanto no Brasil como em vários outros

maior de interrupção é normal que a Duração

diagnosticar problemas nos cabos, emendas e

países, os sistemas elétricos são planejados

Equivalente de Interrupção por Consumidor

terminações antes de ocorrer a falha e com isso

pelo critério de confiabilidade N-1. Por esse

(DEC) seja menor em comparação com as

agir de forma preventiva.

critério, eles devem ser capazes de suportar

redes subterrâneas.

Talvez cheguemos em um tempo que

a perda de qualquer elemento do sistema

E isso é facilmente compreensível quando

teremos garantia de ter um sistema elétrico

elétrico, sem interrupção do fornecimento.

analisamos a maneira em que a instalação e a

100% confiável e sem interrupção. Para nós que

Isso significa que, mesmo que ocorra uma

manutenção foram realizadas nos dois tipos de

vivemos nessa época isso ainda não é possível

contingência simples, o sistema deve ser capaz

instalação.

dentro de um padrão razoável de custo versus

de permanecer operando sem interrupção do
fornecimento de energia.

Como as redes aéreas estão expostas,

benefícios. No entanto, é possível ter redes mais

qualquer tipo de problema pode afetá-las levando

confiáveis e seguras e a rede subterrânea ainda
é a melhor solução.

De forma geral, no Sistema Interligado

a interrupção do circuito. Esses problemas

Nacional (SIN), adota-se o critério de

podem ser de origem atmosférica, como por

confiabilidade

que,

exemplo, chuvas e ventos fortes, ou acidentes

¹ Technical Brochure Cigre TB. 773 - Fault

dependendo ainda da criticidade, podem ser

com veículos e com pessoas e ainda falha de

location on land and submarine links (AC & DC)

estabelecidos critérios mais rígidos como N-2

material, tais como isoladores, cabos e outros.

²

e até N-3.

Uma alta incidência desses eventos eleva o

Methods to support Asset Management of MV

indicador FEC, ao mesmo tempo que a duração

Cable Networks – WG B1 58

Uma

outra

N-1,

destacando

maneira

de

aumentar

a

Condition

Assessment

and

Diagnostic
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Conceitos básicos de eletrotécnica aplicada - 7ª parte
Cargas das instalações e linearidade – cargas não
lineares e fator de potência (continuação)
Ordem harmônica

em que:
Idc é a componente de corrente contínua do sinal;

Cada um dos sinais senoidais apresentados na edição anterior

Ih (h=1,2,3...) é a máxima corrente (ou corrente de pico) na frequência

compõe o sinal “soma” e pode ser representado pela “ordem

harmônica “h”;

harmônica”, que é a relação da frequência do sinal pela frequência

φh (h=1,2,3...) são os ângulos de defasamento de cada harmônica.

fundamental. Em um sistema elétrico de corrente alternada, 60 Hz,
um sinal (corrente ou tensão) de 300 Hz é considerado como de

Na Figura 2 estão presentes as correntes harmônicas de ordem 3 e 5,

5ª harmônica, o de 420 Hz de 7ª harmônica e assim por diante. De

além do sinal de corrente fundamental.

forma a facilitar a representação e entendimento destes sinais, a
representação mais utilizada é convencionalmente feita com a utilização

i(t)= I1.sen(ωt+φ1)+I3.sen(3ωt+ φ3) + I5.sen(5ωt+ φ5)

do histograma apresentado na Figura 1. Nas abscissas são informadas
não exatamente as frequências das correntes harmônicas, mas sim o

O valor máximo da corrente I1 será 81*√2 A (como cada um dos

número inteiro múltiplo que estas frequências guardam em relação à

sinais que compõe o sinal distorcido é senoidal).

frequência fundamental, ou as ordens harmônicas. Assim o número 3

Imaxfund=√2*I1

é relativo à frequência de 180 Hz (3ª harmônica) e o 5 é relativo a 5ª
harmônica, 300 Hz.
Esse número relativo à frequência harmônica é utilizado como
índice do sinal que se deseja representar. A grandeza I5= 17A significa

A mesma metodologia não vale para o sinal soma que não é
senoidal.
i(t)= 114.sen(ωt)+41.sen(3ωt)+24.sen(5ωt);
em que ω = 2.∏.f, sendo f a frequência fundamental, 60 Hz.

que a corrente eficaz (rms) de 5ª harmônica (em frequência de 300
Hz) é de 17 ampères. Concluindo, a referência a uma componente
harmônica de ordem “n” significa que se está tratando de um sinal
de tensão ou corrente em frequência “n.f”, em que f é a frequência
fundamental.
Representação de um sinal:
O sinal “soma” da figura 2 da edição passada (i(t)), que é o sinal
total distorcido é definido pela série de Fourier como a soma dos
outros sinais senoidais. A expressão geral da Série de Fourier pode ser
representada para um determinado sinal de corrente como:

Figura 1 – Representação do espectro harmônico de sinal de corrente.

Outra forma usual de representação é a de quantificar cada
i(t) = Idc+I1.sen(ωt+φ1)+I2.sen(2ωt+φ2)+I3.sen(3ωt+φ3)+…. …… +

harmônica em valores percentuais relativos ao valor da corrente

Ih.sen(hωt+ φh)

fundamental. Assim o espectro harmônico formado pela terceira
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harmônica de 29 A e quinta harmônica de 17 A, pode ser representado conforme figuras 1 e 2.

Figura 2 – Representação do espectro harmônico de sinal de corrente em
valores percentuais em relação à corrente na frequência fundamental.

Da mesma forma podem ser representados os sinais de tensão harmônica.

Corrente eficaz do sinal harmônico
O valor eficaz de um sinal harmônico (tensão ou corrente) é calculado pela raiz das somas
quadráticas dos valores eficazes de cada um dos sinais. Assim, a corrente eficaz de um sinal com
componentes de correntes fundamental, segunda, terceira, quarta, quinta e outras harmônicas será:

Analogamente, o valor eficaz do sinal tensão será:

Assim, o sinal de corrente apresentado na tabela 7.1 terá como valor eficaz:

Resultando que a corrente eficaz (Irms) será aproximadamente 8% superior à corrente
fundamental (I1).

Distorção total de um sinal harmônico
Com base no espectro das diversas componentes (corrente ou tensão) de um sinal
harmônico, podem-se estabelecer os indicadores Distorção Harmônica Total de Tensão e de
Corrente.
A literatura e referências internacionais tratam a grandeza distorção harmônica total por
THD (Total Harmonic Distortion), sendo THDI a distorção harmônica total de corrente e THDV
de tensão. A norma ANEEL-Prodist módulo 8 trata esses indicadores por DHT (distorção
harmônica total), DTT de “distorção total de tensão”.
Por uma questão de simplificação e adequação à terminologia utilizada nos instrumentos de
medidas elétricas, trataremos estes indicadores por THDI e THDV, contrariando nesse caso as
referências oficiais nacionais.
A definição da distorção total de um sinal é originada da raiz quadrada da soma quadrática
das componentes harmônicas, definida como a raiz quadrada da soma dos quadrados dos
sinais, relacionada ao valor do sinal na frequência fundamental. As expressões a seguir ilustram
a distorção harmônica total de um sinal de corrente

ou ainda:

Continua na próxima edição.
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A normalização dos desvios “Ex”: quando o
errado parece certo – Parte 2/3
Como evitar a normalização dos
desvios “Ex”?
São apresentadas a seguir algumas ações
que contribuem para evitar a ocorrência ou a
continuidade da “normalização dos desvios
Ex” e que devem ser seguidas para a elevação
do nível de segurança dos equipamentos e
instalações em áreas classificadas.

1. Abordagem da segurança das
instalações elétricas e mecânicas em
atmosferas explosivas sob o ponto
de vista do “ciclo total de vida” das
instalações “Ex”

a

pelas auditorias e avaliação da conformidade

presença de uma atmosfera explosiva ao redor

Nestas

situações,

quando

houver

de instalações em áreas classificadas. Cada

destes equipamentos “Ex”, eles podem provocar

um destes “elos” da “corrente de segurança Ex”

uma explosão, mesmo tendo sido devidamente

somente pode ser considerado “fortes” caso

certificados, em função de falhas introduzidas

os respectivos serviços forem executados por

pelos usuários dos equipamentos, as quais não

pessoas ou empresas de serviços devidamente

são tratadas com a devida prioridade.

competentes ou certificadas, evidenciando

Fazendo-se uma analogia com uma

o conhecimento na aplicação dos requisitos

corrente, composta pode diversos elos.

normativos indicados nas respectivas normas

A resistência de uma corrente depende

técnicas brasileiras das séries ABNT NBR IEC

do seu elo mais fraco. De forma similar, a

60079 e ABNT NBR ISO/IEC 80079.

segurança das instalações em atmosferas
explosivas

pode

ser

entendida

como

Somente desta forma, contando com
empresas

e

pessoas

comprovadamente

sendo a composição de diversos “elos”,

competentes, os usuários podem possuir

os quais necessitam estar fortes para

uma confiança de que as instalações “Ex”

Existe a necessidade de focar a segurança

evitar a existência de uma fonte de ignição

estão seguras, no caso de um vazamento de

em áreas classificadas não somente sob o

que possa provocar uma explosão. Como

substâncias inflamáveis ou combustíveis entrar

ponto de vista “restrito” dos equipamentos

exemplos dos elos desta corrente podem

em contato com equipamentos “Ex” elétricos,

elétricos “Ex” certificados, de acordo com

ser citadas os serviços de classificação de

eletrônicos ou mecânicos, sem que haja o risco

os atuais regulamentos existentes no Brasil

áreas, especificação dos equipamentos “Ex”,

da ocorrência de uma explosão.

publicados pelo Inmetro, mas também na

montagem, inspeção, manutenção, reparos,

segurança destes equipamentos ao longo de

recuperação,

das

no “ciclo total de vida” das instalações

todo o tempo em que permanecem instalados

instalações e dos equipamentos elétricos,

“Ex” reconhece este fato de que somente a

em áreas classificadas, sujeitas aos riscos de

de instrumentação, de automação e de

“tradicional” certificação de equipamentos

explosões.

telecomunicações e mecânicos “Ex”.

elétricos e mecânicos “Ex” não é suficiente
para garantir a segurança das instalações em
atmosferas explosivas, das pessoas que nelas

certificados, são indevidamente especificados,

estão incluídos os fabricantes, os laboratórios

trabalham ou do meio ambiente, sendo que a

ou instalados ou mantidos ou inspecionados

de ensaios e os organismos de certificação,

“normalização dos desvios Ex” contribui para as

ou reparados, fazendo com que eles percam

representa somente um dos elos da corrente

falhas e desvios existentes em equipamentos e

as características dos tipos proteção “Ex” e

de segurança das instalações “Ex”. A simples

instalações permaneçam ocorrendo, apesar

passem a representar uma fonte de ignição.

posse dos certificados de conformidade dos

de estes desvios serem reconhecidamente

Sob o enfoque da “normalização dos desvios

equipamentos “Ex” instalados não é suficiente

existentes.

Ex”, tais falhas de equipamentos ou instalações

para garantir a segurança das instalações e das

Sob o ponto de vista do ciclo total de vida

“Ex” passam a ser “aceitos” com o passar

pessoas que nelas trabalham, apesar de ainda

das instalações elétricas, de instrumentação, de

do

ser a preocupação básica de muitos usuários,

automação, de telecomunicação e mecânicas

empresas de seguros ou entidades responsáveis

em atmosferas explosivas, os equipamentos

em

função

de

apresentarem

entendido,

o

A abordagem de certificação com base

representado pelos equipamentos “Ex”, no qual

tempo,

ser

gestão

que muitos equipamentos “Ex”, mesmo sendo

consequências catastróficas imediatas.

pode

e

“elo”

O que pode ser verificado, na prática, é

Como

auditorias
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“Ex” devem estar seguros durante todo o

de técnicos e engenheiros envolvidos com

- Representantes técnicos e comerciais de

tempo em que permanecem instalados em

atividades em atmosferas explosivas, incluindo:

equipamentos elétricos e mecânicos “Ex”;

áreas classificadas, ao longo de décadas, e não

- Usuários de equipamentos e instalações

-

somente quando estes equipamentos saem

de equipamentos elétricos, eletrônicos, de

industriais contendo áreas classificadas de

das fábricas.

instrumentação,

gases inflamáveis ou poeiras combustíveis;

de

telecomunicações

ou

Investir

nas

pessoas

que

executam

de

seguros

de

instalações

- Estudantes de cursos técnicos ou de nível

mecânicos “Ex”;

2. Investir em qualificação,
treinamento, reciclagem, competência
e certificação das pessoas

Empresas

e

superior nas áreas de eletricidade, eletrônica,

engenheiros envolvidos com atividades de

instrumentação, automação, telecomunicações,

operação,

mecânica, processo, química ou segurança

-

Executantes,

supervisores,

segurança

técnicos

industrial,

projeto,

montagem, inspeção, manutenção, reparos e

ou supervisionam serviços em atmosferas

auditorias em áreas classificadas;

explosivas, incluindo classificação de áreas,

- Empresas de serviços de classificação

industrial.
Para estas pessoas “Ex” e para as

projeto, seleção de equipamentos elétricos e

de

inspeção

respectivas empresas de serviços “Ex” é

mecânicos “Ex”, inspeção, manutenção, reparo,

e manutenção de instalações elétricas e

necessário que sejam requeridas as devidas

revisão

mecânicas “Ex”;

qualificação,

instalações

- Empresas de serviços de reparo, revisão

competências e certificação, incluindo para

“Ex” contribui para que não ocorra uma

e recuperação de equipamentos elétricos,

os serviços ou atividades de classificação

“normalização de desvios Ex”.

de

de áreas, projeto, seleção de equipamentos

elétricos

e

recuperação
e

de

mecânicos

equipamentos
e

áreas,

projeto,

instrumentação,

montagem,

de

automação,

de

elétricos

- Provedores de treinamentos “Ex”;

manutenção, reparo, revisão e recuperação

suas atividades e estando “cientes” dos

- Empresas de consultoria sobre equipamentos

de equipamentos elétricos e mecânicos e

requisitos normativos aplicáveis e com a

e instalações “Ex”;

instalações “Ex” e auditorias de instalações

devida “percepção do risco” de possibilidade

- Organismos de certificação de competências

em

de explosão catastrófica, atua no sentido de

pessoais

inflamáveis ou poeiras combustíveis.

que os serviços sejam executados de forma

equipamentos “Ex”;

adequada e que eventuais desvios ou falhas

- Fabricantes de equipamentos elétricos,

empresas de serviços “Ex” tenham o devido

de equipamentos e instalações “Ex” sejam

eletrônicos, de instrumentação, de automação

conhecimento dos requisitos normativos das

devidamente registrados em sistemas de

ou de telecomunicações “Ex”;

normas aplicáveis da série ABNT NBR IEC

manutenção.

- Fabricantes de equipamentos mecânicos “Ex”;

60079, existe um menor risco de que haja uma

- Auditores de equipamentos e instalações

“normalização de desvios Ex”, ou que estes

desvios Ex” deve ser requerida a devida

elétricas e mecânicas “Ex”;

desvios passem a ser “aceitos” com o passar

qualificação,

- Laboratórios de ensaios de equipamentos

do tempo, em função de não causarem uma

elétricos e mecânicos “Ex”;

catástrofe imediata.

sendo

devidamente

“competentes”

em

De forma a evitar a “normalização de
treinamento,

experiência,

conhecimento, competência e certificação

“Ex”,

de

serviços

“Ex”

e

de

áreas

mecânicos

conhecimentos,

telecomunicações ou mecânicos “Ex”;

Isto se deve ao fato de que as pessoas

e

experiências,

classificadas

“Ex”,

inspeção,

contendo

gases

Na medida em que estas pessoas e
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Telegestão de iluminação pública
e IoT nas cidades inteligentes
A Internet das Coisas (IoT) surge
como um tema relacionado às cidades
inteligentes, uma vez que compreende uma
rede de sensores e atuadores conectados
à internet. Informações relevantes poderão
ser fornecidas através da inferência sobre
a grande massa de dados gerada por estes
dispositivos, conhecida como Big Data,
agregando-se processos de aprendizado
de máquina e inteligência artificial.
As cidades inteligentes, apoiadas sobre
tecnologias em IoT, trarão uma melhoria para
a qualidade de vida dos cidadãos, uma vez
que conduzirão a soluções para problemas
urbanos, por meio de dados coletados no
campo de forma ágil e econômica. Como
exemplo, poderão ser realizadas análises
sísmicas ou sobre parâmetros ambientais,
e mesmo o cruzamento de diferentes
informações para a tomada de decisão.
A iluminação pública surge como uma
plataforma de conectividade para as cidades
inteligentes, dado ser uma infraestrutura
amplamente difundida pelo ecossistema
urbano, através da implementação de
dispositivos para o seu gerenciamento
remoto (telegestão), também categorizados
como IoT. Assim, cada elemento instalado
na

luminária

poderá

transformar-se

em um ponto de ligação para outros
elementos de IoT. Com a migração para
a tecnologia Led, as luminárias passam a
ser dotadas de sistemas eletrônicos, e ao
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serem monitorizadas e controladas pela

utilizam comunicações sem fios. Para além

telegestão, passam a servir como uma

da medição do consumo, poderão fornecer

plataforma para outros serviços.

dados adicionais a respeito da qualidade da

Através da malha de comunicações

energia elétrica fornecida, nomeadamente,

formada pela telegestão em iluminação,

quanto à caracterização da tensão elétrica

as luminárias exercerão outras funções,

em regime permanente em determinado

além de iluminar. Passarão a se autogerir,

ponto.

fornecendo
estado,
de

informações

consumo

e

funcionamento

uma

economia

elétrica.

sobre

que

das

tecnologias

para

a

internet

das

a

coisas, quando esta deve ser entendida

energia

como uma plataforma agregadora para

poderão

as cidades inteligentes. Cada fabricante

de

aplicações

Alguns desafios surgem com a adoção

seu
perfis

conduzirão

relevante

Muitas

o

adotando

ser implementadas sobre esta rede de

utiliza

comunicações, por exemplo, informações

para a conectividade, conjugada com

sobre

protocolos

trânsito

e

sobre

vagas

de

uma

proprietários

aplicacionais,

estacionamento.

determinada

ou

seja,

tecnologia

nas
a

camadas

diversidade

Recentemente, a Agência Nacional de

acaba por criar um elemento dificultador

Energia Elétrica (Aneel) publicou o “Manual

para os especificadores de projetos, na

de Instruções do Artigo 26 da Resolução

medida que estes desejem que os diversos

Normativa Nº 414/2010”. Este ato surge

dispositivos, de uma mesma família e de

como um catalizador para a adoção dos

diferentes fabricantes, sejam capazes de

dispositivos de telegestão em iluminação

“conversarem” entre si.

pública, pois determina as formas como a

Atualmente,

existem

diversas

medição do consumo realizada por estes

tecnologias padronizadas para conexão

deverão ser consideradas. Assim, todo a

de dispositivos numa rede de campo,

economia gerada pela telegestão passa

estando o 6LowPAN, o LoRaWAN e o

a ser efetiva, o que até então não era

NB-IoT dentre as mais utilizadas. Contudo,

possível.

estas não garantem a interoperabilidade

Prevê-se que a adoção da telegestão

entre dispositivos de uma mesma classe

na iluminação pública trará vantagens

e diversos fabricantes. Assim, torna-se

operacionais

as

necessário que as empresas vocacionadas

e

econômicas

para

elétrica

para o IoT aplicado às cidades inteligentes

também. Hoje, a grande maioria dos

se associem, no sentido da criação de um

circuitos de iluminação tem o seu consumo

padrão que garanta a interoperabilidade

estimado e não medido. Assim, para que

dentro da rede de campo. Hoje, os

as concessionárias de energia possam

equipamentos se interconectam através

cumprir critérios de tarifação por medição,

de protocolos de rede padrão, porém, não

deverão

concessionárias

de

energia

e

se compreendem. Seriam como indivíduos

transformação dos circuitos estimados

que falam idiomas diferentes e que se

em medidos, o que será dispendioso.

encontram conectados pela internet.

investir

na

modernização

serão

Por fim, entende-se que, com o esforço

fundamentais neste processo de mudança

conjunto dos diversos fabricantes na busca

de paradigma de tarifação, uma vez que

de uma padronização das comunicações

poderão ser utilizados como medidores

para as cidades, caminharemos para um

para

novo conceito derivado do IoT – A internet

Os

dispositivos

o

de

consumo

telegestão

de

energia,

não

necessitando de infraestrutura física, pois

das Cidades ou IoCities.
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