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Engenheiro eletricista 4.0

 A tecnologia faz cada vez mais parte da vida do engenheiro 

eletricista. Atuando em baixa, média ou alta tensão, termos 

como automação, Internet das Coisas, inteligência artificial, 

armazenamento, cybersecurity já estão presentes na rotina desse 

profissional. Realidade em diversos setores da economia, como 

na área de serviços financeiros e na chamada indústria 4.0, as 

tecnologias mencionadas também estão chegando com força no 

universo das instalações elétricas.

 Como você verá nesta edição, no último mês de setembro, a 

Isa Cteep inaugurou a primeira subestação de transmissão digital 

do Sistema Interligado Nacional (SIN). A subestação conta com 

fibra ótica e tecnologia de big data para aumentar o escopo de 

coleta de informações a fim de deixar o sistema mais robusto. 

A inauguração desta subestação marca a entrada da empresa 

no mundo das subestações 4.0, mas não é um fato isolado. 

O artigo assinado pelos especialistas do Lactec, publicado no 

fascículo de Pesquisa e Desenvolvimento, aprofunda o tema da 

transformação digital nas subestações, mostrando o caso prático 

da SE Copel Parolin, em Curitiba (PR), em que a inteligência 

artificial embarcada permite que imagens capturadas por câmeras 

não mais precisem ser transmitidas para os centros de operação, 

uma vez que os algoritmos são executados na própria subestação 

e apenas as conclusões são transmitidas para os operadores. 

Situações como estas serão cada vez mais comuns na engenharia, 

o que mostra que estamos caminhando a passos largos em 

direção à digitalização do setor elétrico.

 Para acompanhar toda essa transformação, o engenheiro 

eletricista de hoje não pode mais estar limitado às habilidades 

técnicas pertinentes à engenharia, mas precisa também estar 

por dentro das mais recentes tendências tecnológicas para 

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

https://www.youtube.com/osetoreletrico 

levar inovação aos seus projetos, aos seus líderes e liderado, 

à sua empresa. As hard skills, ou competências técnicas, são 

fundamentais, claro, mas não se bastam mais. Então, ficam 

aqui algumas dicas para que você se mantenha atualizado(a) e 

constantemente provocado(a) a ser uma pessoa inovadora:

• Leia regularmente O Setor Elétrico (impresso ou digital);

• Leia regularmente uma revista (ou site) focada em negócios;

• Participe de feiras setoriais e de congressos técnicos. E se 

esforce para construir novas conexões profissionais;

• Faça treinamentos de aperfeiçoamento profissional, mas 

também procure cursos, imersões em áreas que nada têm a ver 

com a sua rotina. Isso te ajudará a abrir a mente e a enxergar sob 

outros ângulos;

• Realize pesquisas de mercado, ainda que informais, com os seus 

stakeholders - clientes, fornecedores, parceiros comerciais, etc. - 

para identificar tendências e novos padrões de consumo;

• Desenvolva suas soft skills, como comunicação eficiente, espírito 

colaborativo, controle das emoções, criatividade, resiliência, 

capacidade de negociação, entre outras habilidades ligadas a 

comportamento;

• Esteja no LinkedIn, por mais que você não goste de redes 

sociais, e acompanhe profissionais que você respeita e admira.

 Não se feche para o novo!

 Ótima leitura!

Boa leitura!

Flávia Lima
flavia@atitudeeditorial.com.br 
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Na garagem
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 A história conta a saga de nossos 

antepassados e personagens contemporâneos 

que, apaixonados pela ciência e pelos 

descobrimentos de novas técnicas, tecnologias, 

novos equipamentos e novos sistemas, 

depositaram suas vidas em suas descobertas, 

contribuindo para o desenvolvimento da 

humanidade. São milhares desses heróis que 

nos inspiram e, direta ou indiretamente, fazem 

parte de nossas vidas. Merecem todo respeito e 

aplicaram suas genialidades para a construção 

de um mundo melhor.

 A questão que nos cerca e nosso 

particular mundo de instalações elétricas é que 

nossos mentores nos ensinaram, com suas 

experiências e desenvolvimentos posteriores, 

que a eletricidade é viva e merece cuidados 

específicos de quem está envolvido em sua 

geração, distribuição e uso final nas indústrias, 

hospitais, residências, prédios comerciais, locais 

públicos e outros.

 Nosso aprendizado vai desde o suprimento 

irregular ou inadequado de energia até as 

nossas instalações, nos acidentes e fatalidades 

que são reportadas, causas desconhecidas que 

interferem na confiabilidade das instalações, 

e outros merecem reflexões sobre as nossas 

responsabilidades considerado o contexto que 

nós profissionais da área estamos inseridos.

 As bases técnicas para os equipamentos, 

sistemas e materiais que utilizamos em nossas 

instalações foram desenvolvidas por milhares 

de “frequentadores de garagens” e, mesmo 

quando elas ainda não existiam, os inventos 

ocupavam galpões escuros e bancadas 

sempre ocupadas. A evolução tomou o rumo 

da necessária confiabilidade e dos aspectos 

de normalização até os nossos dias. Buscamos 

a excelência nos processos, aumento de 

produtividade, eficiência energética e novas 

formas de gerar energia, e segurança sempre.

 Contrastando ao que se esperava, o 

mercado ainda possui equipamentos e 

sistemas, que apesar do conhecimento 

adquirido, são construídos de forma 

displicente e até irresponsável.  Observamos 

a presença de painéis elétricos montados 

de forma totalmente intuitiva, cabos elétricos 

construídos de forma artesanal sem atender a 

qualquer normalização; chaves seccionadoras, 

disjuntores, bancos de capacitores e outros 

são instalados sem qualquer preocupação de 

adequação à instalação e ao sistema elétrico 

em que estão inseridos, até mesmo quando 

bem construídos isoladamente. Testes? São 

sempre efetuados? Vistorias nas instalações? 

Manutenção? Análise de comportamento? 

Nem sempre.

 As equipes de engenharia têm por vezes 

dificuldade em se integrar ao contexto geral e 

chegam a confundir conceitos de construção 

civil com mecânica, ou choque elétrico com 

curto-circuito. O que aprendemos nas escolas 

técnicas e faculdades? Estamos ou fomos 

preparados? Podemos melhorar?

 Em homenagem e reconhecimento aos 

que deram suas vidas pelas boas práticas, 

boa técnica e pela tecnologia, vamos refletir 

em nossas ações, e nossas fraquezas, esses 

senhores merecem respeito. Sempre! 





Eletrobras registra lucro de R$ 965 milhões 
no terceiro trimestre 

Furnas vai destinar R$ 3 milhões para 
projetos de inovação
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 A Eletrobras registrou lucro líquido de 

R$ 965 milhões no terceiro trimestre do 

ano (3T21), enquanto o resultado líquido 

recorrente foi de R$ 3,7 bilhões. O resultado 

do 3T21 foi impactado positivamente 

pelo forte desempenho operacional 

da Eletrobras, com destaque para o 

segmento de transmissão, em decorrência, 

principalmente, da contabilização dos 

contratos renovados pela Lei 12.783/2021, 

como resultado do reperfilamento do 

componente financeiro da RBSE, no 

 O edital Desafio Furnas Conecta – Startups, lançado 

pela subsidiária da Eletrobras, vai receber inscrições até 

o dia 23 de dezembro para projetos de inovação, com 

foco em startups (empresas emergentes) e empresas 

de base tecnológica. No total, o edital vai destinar R$ 3 

milhões aos projetos selecionados.

 A iniciativa pretende identificar propostas inovadoras 

em três temáticas: Confiabilidade energética, Hidrogênio 

verde e Preço de energia. A realização tem parceria com 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio de 

Janeiro (Senai/RJ) e apoio da plataforma de inovação do 

setor elétrico Energy Future.

 Segundo a gerente de Projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de Furnas, Luciana Iulianelli, 

quanto mais projetos inscritos, melhor. “Todas as startups 

podem participar. É desejável que elas participem até 

para a gente ter um número grande de propostas de 

projetos inovadores, para que a gente possa escolher 

aquelas que melhor vão atender ao que Furnas deseja desenvolver”. As inscrições devem ser feitas no site da Energy Future: http://www.

energyfuture.com.br/

 O Desafio Furnas Conecta – Startups vai avaliar as propostas apresentadas entre os dias 3 e 21 de janeiro. A seleção dos projetos 

classificados será de 31 de janeiro a 18 de fevereiro. Os três projetos vencedores, um em cada categoria, serão conhecidos em 15 de março. 

(Com informações da Agência Brasil).

montante de R$ 4,8 bilhões.

 O Ebitda (sigla em inglês para lucros 

antes de juros, impostos, depreciação e 

amortização), ficou em R$ 5,6 bilhões e o 

indicador dívida líquida/Ebitda atingiu o valor 

0,9, o menor dos últimos anos, reforçando o 

compromisso da empresa com sua disciplina 

financeira.

 Os efeitos positivos do trimestre 

foram impactados pelas provisões para 

contingências de R$ 9,4 bilhões, sendo 

R$ 9 bilhões referentes a incremento de 

empréstimo compulsório.

 Os investimentos realizados no 

período foram os maiores do ano, 

atingindo R$ 1 bilhão no 3T21. Na 

geração de energia, foram investidos 

R$ 570 milhões no trimestre, sendo R$ 

375 milhões destinados a Angra 3 e R$ 

139 milhões para manutenção. Para a 

transmissão de energia, o investimento foi 

de R$ 378 milhões no trimestre, dos quais 

R$ 300 milhões voltados para reforço e 

melhorias.



Leilão de transmissão, com investimento de 
R$ 2,9 bi, é confirmado para 17 de dezembro

Fluke lança nova série de analisadores de 
qualidade de energia
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 A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) aprovou o edital do Leilão de 

Transmissão nº 2/2021, para a construção e a 

manutenção de 902 quilômetros em linhas de 

transmissão e de 750 MVA em capacidade 

de transformação de subestações. O certame 

acontecerá no dia 17 de dezembro na sede 

da B3, em São Paulo.

 Os cinco lotes no edital possuem 

expectativa de investimento de R$ 2,9 bilhões, 

com a previsão de criação de 6.607 empregos 

diretos. Os empreendimentos, com prazo de 

conclusão de 36 a 60 meses, contemplarão 

os estados do Amapá, Bahia, Minas Gerais, 

Paraná e São Paulo. Um dos destaques do 

certame é o Lote 5, no Amapá, referente à 

construção da linha de transmissão Macapá 

- Macapá III, com 10 km, e à subestação 

Macapá III, com transformação de 2 x 150 

MVA. A inclusão do lote visa a solucionar o 

atendimento elétrico à região de Macapá, a 

fim de evitar ocorrências como as registradas 

em 2020 na região.

 A Fluke Corporation acaba de anunciar ao mercado brasileiro o lançamento da nova série 

de Analisadores de Qualidade de Energia Trifásicos Fluke® 1770. Com o objetivo de facilitar a 

resolução de problemas e as análises de qualidade energética, as novas ferramentas oferecem 

medições automáticas, uma interface de usuário mais amigável e intuitiva, configurações 

fáceis, plataforma de relatórios simplificada, além das melhores especificações da classe.

  Os três modelos da linha, Fluke 1773, 1775 e 1777, possuem duas funcionalidades 

primordiais. A primeira inclui solucionar problemas a partir de uma visão geral da integridade 

de qualidade, saúde da energia e ponto de medição. Já a segunda, diz respeito a estudos 

avançados de qualidade, em que é possível registrar todos os parâmetros de energia e 

comparar com parâmetros e eventos com as principais normas mundiais.

 Com a Série 1770, os eventos críticos de qualidade de energia - como transientes rápidos de até 8 kV, harmônicos de até 30 kHz, 

afundamentos e elevações, bem como as medições de tensão, corrente e potência -, podem ser identificados e registrados, otimizando a 

produção, a produtividade e os ganhos das empresas e indústrias.



ISA CTEEP inaugura primeira subestação digital do SIN

ABNT cria comissão de estudo especial de barragens
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 A cidade de Lorena, no interior de São 

Paulo, recebe a primeira subestação digital da 

rede básica do Sistema Interligado Nacional 

(SIN), desenvolvida pela ISA CTEEP, maior 

transmissora privada de energia elétrica do 

País. O empreendimento, recém-inaugurado, 

é o primeiro a contemplar a aplicação da 

solução digital no Grupo ISA e faz parte da 

Interligação Elétrica Itapura.

 A subestação conta com um banco 

de autotransformadores com capacidade 

instalada de 1.200 MVA, capaz de abastecer 

duas cidades do porte de São José dos 

Campos (SP). O projeto vai beneficiar a 

região do Vale do Paraíba, maior polo de 

tecnologia de São Paulo e, ao todo, mais de 

200 profissionais trabalharam durante a obra.

 “A subestação Lorena representa um 

marco na transformação digital da ISA 

CTEEP rumo à Subestação 4.0, essencial 

para sistemas de energia cada vez mais 

descarbonizados, distribuídos e digitalizados. 

Com este novo empreendimento, 

contribuiremos significativamente com 

o aumento da confiabilidade, eficiência 

e sustentabilidade para o sistema de 

 A instalação de barragens para a 

construção de usinas hidrelétricas teve um 

crescimento expressivo no Brasil, desde 

que Itaipu começou a ser pensada ainda 

na década de 1960. Atualmente 90% da 

energia já é produzida por hidrelétricas 

no país. No entanto, grande parte das 

barragens necessitam de uma padronização 

mais moderna para seu projeto, execução e 

manutenção. 

 Para auxiliar no complemento da base 

regulatória, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) acaba de instalar a 

transmissão brasileiro”, conta Dayron Urrego, 

diretor executivo de projetos da ISA Cteep.

 O empreendimento tem investimento 

previsto pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) de R$ 238 milhões, com 

Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 11,8 

milhões no ciclo 2021-2022, e foi entregue 

em setembro, um ano de antecedência em 

relação ao prazo do regulador.

 De acordo com a companhia, a 

subestação duplica a confiabilidade do 

abastecimento de energia para a região do 

Vale do Paraíba, que passa a contar com 

um sistema redundante, no caso de falha 

do primeiro, assegurando a continuidade do 

serviço e contribuindo com todo o Sistema 

Interligado Nacional (SIN).

 Entre os benefícios da subestação digital, 

estão:

Robustez do sistema: a subestação digital 

amplia o escopo de coleta das informações 

e parâmetros, além do processamento de 

dados. Isso acontece por meio de tecnologias 

como fibra ótica e “big data”, que contribuem 

para que a operação seja mais confiável ao 

Comissão de Estudo Especial de Barragens, 

que reunirá representantes de entidades 

privadas e organismos governamentais. 

 “Alguns fatores justificam a criação desse 

grupo de trabalho, entre eles, a necessidade 

de modernização dos critérios de projetos 

existentes, para suprir as necessidades 

atuais de projetistas, fiscalizadores, 

empreendedores, consultores e todos os 

demais setores envolvidos com essas obras 

de engenharia”, afirma o presidente da ABNT, 

Mario William Esper. 

 De acordo com o presidente, a nova 

longo de todo o ciclo de vida da subestação.

Sustentabilidade: a subestação digital 

é concebida com cabos de fibra ótica, 

enquanto a convencional é de cobre. Com 

isso, é possível reduzir em 50% o uso de 

cabos e estruturas e, consequentemente, a 

geração de resíduos para o meio ambiente, 

já que a arquitetura de comunicação em fibra 

ótica é capaz de realizar diversas funções, 

enquanto o cobre faz somente uma.

Segurança: os cabos de cobre 

foram substituídos por fibra ótica, mais 

seguros no processo de manutenção do 

empreendimento, uma vez que os técnicos 

não precisam intervir diretamente e de forma 

constante nos circuitos, já que esse trabalho 

é feito diretamente da sala de comando.

legislação indica a obrigatoriedade de 

formação adequada e qualificação técnica 

mínima para o envolvimento com barragens, 

gerando a necessidade de processos de 

acreditação e certificação, nas quais as 

novas normas serão a base do processo. 

“As normas a serem elaboradas pela 

ABNT/CEE-255 serão suporte para esses 

processos, para atender à nova Política 

Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB), em vigor por meio da Lei 14.066, 

sancionada em 30 de setembro de 2020”, 

explica Esper.
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Cepel conclui processo de transferência de tecnologia em 
linha viva para State Grid 

 O Centro de Pesquisas em Energia 

Elétrica (Cepel) concluiu, em outubro, em 

seu Laboratório de Ultra-Alta Tensão, o 

processo de transferência de tecnologia 

em linha viva para troca local de isoladores 

danificados nas linhas de ±800 kV CC de 

Belo Monte, em situação de manutenção. 

A atividade consistiu na última etapa do 

projeto de P&D da Aneel “Desenvolvimento 

de Metodologia de Manutenção em 

Linha Viva e Avaliação de Confiabilidade 

sob Poluição de Cadeias de Isoladores 

com Unidades danificadas para Linhas 

de Transmissão de UATCC – 800 kV”, 

executado pelo Centro, tendo a State Grid 

Brazil Holding como patrocinadora, e cuja 

duração foi de 32 meses.

 Com mais de 2.000 km de extensão, 

as linhas de ±800 kV CC são importantes 

ativos do sistema de transmissão 

brasileiro, sendo responsáveis por escoar 

a energia gerada pela Usina Hidrelétrica 

(UHE) Belo Monte, localizada no Pará, 

para a Região Sudeste, centro de carga 

do país. No entanto, ainda não havia no 

Brasil metodologia para manutenção em 

linha viva neste nível de tensão.

 O pesquisador José Antonio 

Daffonseca Santiago Cardoso, integrante 

da equipe do projeto pelo Cepel, 

explica que, devido à impossibilidade de 

desligamento da linha no campo e ao fato 

de o uso da roupa condutiva para sistemas 

de UAT ainda não ter sido homologado 

pelo Ministério do Trabalho, a atividade 

de transferência de tecnologia só pôde 

ser realizada porque o Cepel conta 

com equipe multidisciplinar e dispõe do 

Laboratório de Ultra-Alta Tensão. “Trata-se 

de laboratório único na América Latina, 

capaz de executar ensaios dielétricos para 

pesquisa experimental, desenvolvimento 

e avaliação de desempenho, em Corrente 

Alternada (CA) e Corrente Contínua 

(CC), de configurações de linhas de 

transmissão, cadeias de isoladores 

e outros componentes de linhas até 

classes de tensão em 1.200 kV CA e ± 

1.000 kV CC”, ressalta o pesquisador, 

acrescentando que a atividade contou 

com equipe e ferramentas da Xingu Rio 

Transmissora de Energia (XRTE).

O projeto

 As etapas iniciais do projeto 

contemplaram ensaios em laboratório para 

definição de suportabilidade dielétrica 

da cadeia de isoladores sob diversas 

condições: limpa, sob poluição, com 

isoladores quebrados e com a instalação 

do material de linha viva. Após a obtenção 

dessas informações, foi possível chegar 

ao objetivo final: definição da metodologia 

para substituição de isoladores 

danificados.

 A infraestrutura montada no laboratório 

para o repasse da técnica contou com uma 

torre real de suspensão, duas cadeias de 

isoladores de vidro e 200 metros de feixe 

com 6 condutores em cada polo. Além 

disso, foram utilizados como suporte uma 

plataforma elevatória de 40 m de altura, 

um drone e filmadora para registro das 

imagens.

 O passo a passo para execução do 

serviço foi definido tendo como base as 

indicações dos diferentes locais de troca 

do isolador na cadeia de suspensão, 

garantindo segurança pessoal e sistêmica. 

“Neste método, não há necessidade da 

remoção completa da cadeia, o que é 

tradicionalmente realizado em outras linhas, 

mas apenas das unidades de isoladores 

danificados. O procedimento de trabalho 

foi discutido previamente com as equipes 

técnicas e de segurança do trabalho da 

State Grid e da XRTE”, assinala Cardoso.

 O trabalho no Cepel foi coordenado 

pelos pesquisadores Cardoso e Ricardo 

Wesley S. Garcia, e contou com 

equipes de técnicos do Laboratório e 

de montagem de arranjos para ensaios. 

Pela XRTE, participaram: Rodney Moraes 

Enes, Jefferson Rezende da Cruz, Carlos 

Henrique Ceregatti, Higor Roberto 

Domingues da Silva, Keueston da Silva 

e Silva, Paulo Chaves Sousa, Amauri 

Francisco Gomes, Leonardo Moraes Sichi, 

Rafael dos Santos Ferreira, Fabricio Luiz 

da Paz, Juarez Gomes e Leonardo Gama 

Faria.
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Mercado de energia gerada a 
partir do lixo reivindica mais 
espaço nos leilões

 O presidente da ABREN (Associação Brasileira de Recuperação Energética 

de Resíduos), Yuri Schmitke, comentou que a contratação no leilão A-5 da URE 

Barueri, primeira usina waste-to-energy (WTE) do Brasil, motivará muitas empresas 

a estruturarem projetos como o da URE Barueri a participar dos próximos leilões. 

 “Houve um sinal positivo para o mercado de que o Governo Federal está 

interessado em dar solução ambientalmente adequada para a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos. Esperamos que haja maior equilíbrio e isonomia nos próximos 

leilões, o que viabilizará muitos projetos, como da URE Mauá (80 MW), URE Caju 

(21MW) e URE Consimares (17MW), entre outros que estão sendo iniciados face 

ao sinal econômico positivo dado ao mercado neste último leilão”, afirma.

 Segundo a associação, a oferta nos próximos leilões deve continuar com o 

mesmo preço teto até alcançar maior competitividade e redução de custos, 

principalmente com a organização do mercado interno de fabricação de peças e 

componentes, assim como construtoras aptas e preparadas para a implementação 

de usinas WTE.

 Por meio das alterações promovidas na Lei nº 10.848/2004, a Geração 

Distribuída por Chamada Pública tomou melhores contornos. Agora a Aneel deve 

elaborar uma nova consulta pública e afastar o entendimento anterior de que 

todas as fontes concorrem entre si e que o preço deve ser limitado ao menor 

custo global. Com isso, o valor definido na Portaria nº 65/2018, atualizado em 

R$ 626,00/MWh, será suficiente para que as distribuidoras promovam Chamada 

Pública específica para contratação de usinas WTE. A justificativa se dá pelo 

fato de serem termoelétricas limpas e renováveis, que geram energia no centro 

de carga e trazem elevados atributos para garantir confiabilidade e estabilidade 

ao sistema elétrico, além dos benefícios socioambientais e descarbonização da 

economia.

 A Associação pretende constituir projetos com licenciamento ambiental para 

participar dos próximos leilões e estruturar concessões municipais com tarifa de lixo 

suficiente para atender as usinas WTE. O propósito é convencer a sociedade sobre 

a importância das usinas WTE, pois reduzem em 8 vezes as emissões de gases de 

efeito estufa (5º Relatório do IPCC, 2011), eliminam risco de contaminação dos 

recursos hídricos e reduzem drasticamente o dano à saúde pública decorrente da 

má gestão de resíduos, que hoje representa R$ 5,4 bilhões ao ano (ISWA, 2015).





E1 Energia e GDSolar anunciam empresa para ampliar 
presença no mercado de fontes renováveis

 A Go Solar anunciou, recentemente, a parceria com a fabricante de inversores Kstar, um dos players mais importantes do setor solar, 

com mais de 25 GW instalados no mundo. 

 Firmada em setembro deste ano, a aliança tem o objetivo de atingir o mercado de inversores monofásicos que, conforme pesquisa 

Grenner, as potências destes produtos representam 76% dos geradores fotovoltaicos comercializados.

 “O mercado de monofásicos tem um grande potencial no País e desta forma buscamos um parceiro sólido como a Kstar, uma das 

gigantes chinesas que oferece confiabilidade, qualidade e valores”, destaca Jean Tremura, diretor da Go Solar.

 A entrega dos primeiros inversores está prevista para primeira quinzena de novembro de 2021. Para facilitar o processo, a fabricante 

de inversores tem serviço local no Brasil.

 Com fábricas na China e Vietnã para satisfazer a demanda mundial, o volume de venda da Kstar já ultrapassa 29 GW, produzindo hoje 

10 GW de capacidade anual. Entre as soluções oferecidas estão string inversor 1 KW para 250 KW, inversor central 500 KW para 6,8 

MW container solution, inversor híbrido, armazenamento de energia, solução residencial all-in-one, string box, entre outros.

 A E1 Energia assinou acordo de 

acionistas e contrato de investimentos com 

os fundadores da GDSolar para a criação de 

uma nova empresa que atuará no mercado de 

geração distribuída, com início das atividades 

a partir de janeiro de 2022. Essa operação 

cria uma das maiores empresas de geração 

distribuída do país.

 “Estamos unindo de um lado a força da 

marca GDSolar e seu potencial comercial, e 

de outro lado a capacidade construtiva e o 

modelo de gestão da E1”, explica Edinardo 

Barros, sócio e CEO da E1 Energia. Ainda, 

segundo Barros, a nova empresa demonstra 

a busca constante de sinergia nas operações 

do grupo E1. “A nova operação vem reforçar 

um corpo empresarial consolidado e muito 

experiente no setor. Estamos bastantes 

felizes com a chegada da GDSolar para o 

nosso grupo”. Os fundadores da GDSolar 

farão parte da gestão e da condução das 

operações da futura empresa.

 Alexandre Gomes, da GDSolar e CEO 

da nova empresa, mostra-se animado 

com as novas possibilidades de atuação. 

“Construímos essa operação durante um 

ano e essa união de competências vai 

agregar mais valor para nossos parceiros e 

clientes”. Ele reforça ainda que a condução 

da nova empresa estará norteada pelo 

marco regulatório da geração distribuída, 

aprovado pela Câmara Federal no final de 

agosto. “O marco regulatório amplia nossa 

visão de negócios, pois traz maior clareza 

nas relações e segurança jurídica para 

investidores, integradores e clientes. É 

certo que nós teremos bons projetos pela 

frente”.

Go Solar anuncia parceria com Kstar para atender 
nicho de monofásicos
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 O cenário da mobilidade elétrica no Brasil tem se expandido à 

medida que mais iniciativas se concretizam e transformam a forma 

como pessoas e empresas lidam com opções sustentáveis de 

locomoção. Na Neoenergia, o Programa de Mobilidade Elétrica 

avançou ainda mais com o projeto Linha Verde, iniciativa voltada a 

instalar eletropostos nas bases operacionais de forma a viabilizar 

viagens com carros elétricos entre as sedes administrativas das 

distribuidoras. Com isso, a companhia intensifica seu compromisso 

com a sustentabilidade e colabora com a descarbonização do 

planeta.   

 A primeira fase da Linha Verde foi implantada entre as capitais 

Natal (RN) e Recife (PE), onde atuam as distribuidoras da Neoenergia, 

Cosern e Neoenergia Pernambuco. As cidades ficam a cerca de 300 

km de distância uma da outra e veículos elétricos têm uma autonomia 

média de 200 km, número que pode variar a depender do modelo do 

carro. Assim, o projeto contemplou a instalação de dois eletropostos 

de carga rápida nesse trajeto, de forma a garantir maior segurança 

e autonomia dos veículos durante a viagem. Os pontos de recarga 

foram instalados nas Unidades Territoriais de Distribuição (UTDs) 

da Neoenergia localizadas em Goianinha (RN) e Goiana (PE). Os 

municípios ficam, aproximadamente, a 60 km de distância da capital 

de cada estado, o que garante uma parada estratégica no percurso 

para recarregar o veículo. 

 Aliada à expansão dos pontos de recarga nas UTDs, a 

Neoenergia conta, desde março de 2020, com eletropostos nas 

Neoenergia expande oferta de eletropostos no país

sedes administrativas da companhia, nos estados da Bahia, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Ao total, são 

85 veículos híbridos e 44 totalmente elétricos na Neoenergia. O objetivo 

é que toda a frota da veículos leves e administrativos seja completamente 

substituída até 2030.   
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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 VII – Estudos de conexão para geração distribuída

Autor: Daniel Mamede 

- Estudos elétricos

- Fluxo de carga

- Tensões nas barras antes e depois da inserção da UFV

- Conclusões

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, conheça:

Capítulo VII – Inteligência artificial em subestações

Autores: Victor Barpp Gomes, Lourival Lippmann Junior e Bruno Marchesi

 - Aplicação em subestação de distribuição

- Reconhecimento do estado das chaves

- Aplicação em subestação de transmissão 

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 VII – Variações de tensão de curta duração como fatores de influência sobre a eficiência dos 

processos produtivos e perspectivas normativas 

Autores: José Carlos de Oliveira, Adrian Ribeiro Ferreira, Paulo Henrique Oliveira Rezende e Vinícius 

Henrique Farias Brit

- Exemplificações sobre os impactos financeiros em setores industriais 

- Aspectos normativos

- Conclusões
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Capítulo VII

Estudos de conexão para geração distribuída

Por Daniel Mamede*

A conexão de um gerador de energia no sistema de distribuição 
era algo pontual. Termoelétricas de diversas fontes, PCHs e eólicas 
faziam parte desse processo há um bom tempo. A potência nominal 
de cada empreendimento era em torno de 10-30 MW e o protocolo 
de conexão para essas usinas semelhante àqueles praticados no 
sistema de transmissão (≥230kV).

Quando o investidor optava por potências mais baixas, como 
500 kW em 13,8 kV, por exemplo, por falta de uma legislação 
direcionada a esse tipo de usina, os custos tarifários e contratuais 
do processo, por muitas vezes, inviabilizavam o projeto.

A Resolução Normativa Aneel nº 482, a partir de 2012, 
possibilitou o surgimento da mini e microgeração, reduzindo 
encargos tarifários e burocracias, mas restringindo a potência 
máxima de cada empreendimento em 5,0 MWp.

No início foram poucos kW fragmentados pelos centros 
urbanos, hoje, os novos projetos tendem a valores na casa dos 
MWs e localizam-se ao longo de regiões com pouca demanda por 
energia, em que o valor do metro quadrado é mais barato.

Essa alta proporção de Geração Distribuída (GD) na rede de 
distribuição levou algumas concessionárias a exigirem os estudos 
elétricos no processo de aprovação das usinas, semelhantes aos 
já elaborados pelos agendes autoprodutores e capazes de estimar 
o desempenho do sistema elétrico frente ao comportamento 
intermitente das fontes renováveis.

Estes estudos, em geral, são realizados através dos softwares 
desenvolvidos pelo Cepel, já bem conhecidos pelas concessionárias 
e transmissoras pelo Brasil, são eles:

• ANAREDE: fluxo de potência
• ANAFAS: curto-circuito
• ANATEM: estabilidade de tensão
• Harmzs: qualidade de energia

Neste artigo será apresentada parte do processo de aprovação 
dos estudos elétricos nas concessionárias brasileiras, suas 
peculiaridades e motivações. Ao final, será realizado o exemplo 
de aplicação de um estudo de fluxo de potência de uma usina 
fotovoltaica de 1,0 MW na rede de 13,8 kV de uma concessionária. 

• Fluxo de potência ativa e reativa nas linhas de distribuição, 
transformadores e religadores, garantindo que a capacidade de 
carregamento nominal desses equipamentos não seja ultrapassada.
• Tensão em regime permanente em pontos importantes do sistema. 
Essas tensões devem não só se manterem dentro de um intervalo 
(± 5,0%), mas também não podem variar acima de 5% após uma 
contingência.
• Geração de distorções harmônicas de tensão acima dos valores 
normalizados.

Adicionalmente, pode ser necessária a análise de estabilidade 
de tensão quando a potência da usina faz frente a potência instalada 
no alimentador de conexão.

Estudos elétricos

O processo de obtenção do Parecer de Acesso para a Conexão de 
uma GD passa pela análise técnica do sistema ao qual ela pretende 
se conectar, sendo realizado tanto pela concessionária quanto pelo 
cliente - a depender do porte da geração e de cada distribuidora de 
energia.

Além dos estudos já mencionados, o de proteção também faz 
parte do pacote solicitado e não possui software específico, sendo 
subsidiado pelo estudo de curto-circuito juntamente com o de 
estabilidade. 

Unidades – consumidoras ou geradoras – que possuem potência 

Instalações elétricas de média e alta tensão
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instalada superior a 300 kVA devem instalar disjuntores com relés 
associados na cabine de entrada, onde os parâmetros ajustados 
devem garantir a coordenação entre as proteções da concessionária 
e o cliente.

Diferentemente do que ocorre no Sistema Interligado Nacional 
(SIN), onde os dados para estes estudos são disponibilizados pelo 
ONS através da plataforma SINtegre, as concessionárias de energia 
no Brasil só fornecem essas informações após o início das tratativas 
para se obter o Parecer de Acesso. 

A retenção dessas informações, por muitas vezes, ocasiona um 
“congestionamento” de pedidos de acesso. Isso porque o cliente, 
em muitos casos, está aberto a mudanças de potência a fim de 
encontrar a opção de menor custo. Já a concessionária avaliará 
apenas a potência solicitada pelo cliente. Ao final, muitos clientes 
solicitam várias potências diferentes em pontos distintos da rede 
até encontrar a solução mais adequada para as suas necessidades.

Com a confirmação da potência e o ponto de conexão após 
a resposta do Pedido de Conexão, a concessionária envia os seus 
casos de simulação em ANAREDE, provavelmente em .PWF ou 
.DAT, em que o sistema de subtransmissão estará modelado até a 
barra da subestação de onde parte o alimentador que irá conectar a 
usina. A Figura 1 apresenta um exemplo do sistema fornecido pela 
concessionária. 

Figura 1 – Diagrama unifilar do sistema.

Daí em diante, o estudo de fluxo pode ser tratado com maior 
ou menor rigor – a depender das exigências de cada concessionária. 
Usualmente, existem dois tipos de análise:

A) Tipo 1: a barra 3580 é modelada como de referência (swing), 
onde a sua tensão é pré-definida pela concessionária;
B) Tipo 2: inserção de todo o sistema modelado nos casos 
de referência do PAR do ONS, composta por 33 casos bases, 
distribuídos em cinco anos e divididos em 2 estações, inverno e 
verão. Em cada estação do ano se subdividem os patamares de carga 
leve, média e pesada. Utiliza-se uma taxa anual de crescimento da 
carga pré-definida pela concessionária.

O método Tipo 2 é o que possui maior abrangência, abordando 
todas as tensões e comportamentos do SIN, porém, a simplificação 
do sistema no Tipo 1 traz mais agilidade ao processo e mesma 

confiabilidade do Tipo 1quando tratamos de potências de geração 
(Pger) muito menores que a da subestação da concessionária (SSE) ao 
qual ela se conecta (Pger<<SSE).

As cargas conectadas ao alimentador da Figura 1 estão listadas 
na Tabela 2, onde é indicado que o horizonte do estudo é o ano de 
2026 – provavelmente é o horizonte máximo conhecido pela área 
de planejamento da companhia energética.

Tabela 1 – Cargas no alimenTador da Figura 1

O mais adequado seria a utilização de casos que correspondam 
ao horário de funcionamento da usina, que, neste caso, é do tipo solar.

De acordo com a Tabela 2, extraída dos Procedimentos de Rede 
– Submódulo 5.6, o patamar de carga média é o mais adequado 
para os estudos de usinas que dependem da radiação solar.

Em áreas industriais, por exemplo, o carregamento máximo 
do sistema tende a ocorrer durante o período de expediente 
(7h-18h), correspondente à Carga Média, porém, em áreas com 
predominância de cargas residenciais, esse patamar tende a surgir 
após às 17h, ou Carga Pesada, quando as usinas solares estarão “a 
vazio” (Psolar ≅ 0,0 MW). 

Logo, se durante um estudo fosse constatado um problema de 
sobretensão em Carga Pesada após a conexão de uma GD solar 
localizada em uma área residencial, pode-se afirmar que essa usina 
nunca seria, na prática, capaz de causar tal distúrbio no sistema.

Impedâncias do sistema

Para a montagem do caso de fluxo, além das cargas previstas deve-se 
obter as impedâncias de cada trecho do alimentador. A depender da 
concessionária, pode-se obter as impedâncias do sistema diretamente 
de um diagrama fornecido por ela ou será necessário calculá-las pela 
especificação suscinta disponível na Figura 1.

Tabela 2 – inTervalos horários dos paTamares de Carga de energia
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Tabela 3 – impedânCias do sisTema da Figura 1

A rede da Figura 1 é composta por 4 circuitos, sendo 1 deles 
rede aérea convencional e as demais redes compactas. As Figura 
2 e Figura 3 apresentam as distâncias entre os cabos utilizados no 
cálculo das impedâncias. É recomendada a utilização das estruturas 
padrão de cada concessionária para a modelagem correta das 
impedâncias.

A Tabela 3 apresenta os valores das impedâncias de sequência 
positiva e zero calculados para cada trecho do alimentador em 
análise, juntamente com os do transformador da concessionária e 
do cliente, além do regulador de tensão.

Na modelagem dos cabos, considera-se a sua temperatura igual a 
20 ºC com resistividade do solo de 200 Ω.m. As suscetâncias dos cir

Figura 2 - Cruzeta para rede distribuição aérea convencional.

Figura 3 – Cruzeta e separadores de redes compactas.

Fluxo de carga

Na montagem do caso de fluxo, considera-se a barra 3580 
do tipo referência com os limites de reativos abertos e a barra 
98052 do tipo PQ com Qger = 0,0 Mvar.

Após a montagem do caso em ANAREDE, deve-se:

• Determinar as tensões em regime permanente de cada 
barra do sistema de interesse, em p.u., e em vários cenários de 
carregamento e contingências distintos;

• Verificar em todos os casos simulados se as tensões na 
média tensão permaneceram dentro dos limites de 0,95 a 1,05 
p.u;

• Em relação ao caso normal, nenhuma tensão nos casos de 
contingência deve sofrer variações superiores a 5,0%.

A determinação da máxima variação de tensão (%ΔV) como 
parâmetro de qualidade de energia está intimamente ligada à 
intermitência da geração renovável. Como os reguladores de 
TAP nos transformadores e os reguladores de tensão instalados 
ao longo dos alimentadores possuem um tempo de resposta 
relativamente lento, entre 30-60 segundos, tensões fora dos 
limites estabelecidos podem ser observadas até comutação 
destes elementos.

Alimentadores muito carregados e com alta impedâncias, 
ou seja, onde as perdas do sistema já são expressivas, após a 
conexão de uma usina solar, pode apresentar grandes variações 
de tensão. Assim, a simples passagem de nuvens sobre uma 
fazenda solar já seria suficiente para levar a tensão a valores 
abaixo dos ajustes de sobretensão (59) parametrizados nos 
relés dos alimentadores.

Além disso, os inversores, na tentativa de resguardar a 
integridades de seus componentes sensíveis, interrompem 
o chaveamento dos MOSFET’s, levando ao desligamento 
temporário da usina até que os níveis de tensão do sistema 
retornem a patamares adequados. 

A  Figura 1 apresenta o resultado do fluxo de potência 
em carga média com a inserção da geração solar em potência 
nominal (Pger=1,0 MW), em que a tensão em todas as barras 
permaneceu dentro dos limites estabelecidos no Prodist em 
caso normal.

Com o desligamento da usina, antes do chaveamento dos 
TAPs dos trafos, as tensões sofrem grandes variações. A Tabela 
4 lista os valores das tensões antes e depois da inserção da 
usina solar, além das variações. 

Instalações elétricas de média e alta tensão
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Figura 4 – Fluxo de carga – caso normal com a UFV 1,0 MW.
Figura 6 - Fluxo de carga – caso normal com a UFV 0,60 MW.

Figura 7 - Fluxo de carga – sem a UFV 0,60 MW e TAPs congelados.

Figura 5 – Fluxo de carga – sem a UFV 1,0 MW e TAPs congelados.

As barras 98004 e 98005 apresentaram variações superiores a 
5,0%, indicando que o efeito de cintilação (flicker) nos consumidores 
conectados a estas barras será acentuado, ou seja, a qualidade de 
fornecimento de tensão pela concessionária será comprometida 
após a conexão da usina.

Tabela 4 – Tensões nas barras anTes e depois da inserção da uFv 
1,0 mW sem a aTuação dos Taps dos TransFormadores

Tabela 5 - Tensões nas barras anTes e depois da inserção da uFv 
0,60 mW sem a aTuação dos Taps dos TransFormadores

Caso a potência da usina fosse 0,60 MW, a restrição da 
variação de tensão seria removida.  As Figura 6 e Figura 7 
exibem os novos valores de tensão nas condições com e sem a 
usina, respectivamente.

Como pode ser observado na Tabela 5, a maior variação de 
tensão foi inferior a 5,0%, confirmando a capacidade do sistema de 
lidar com as intermitências da geração solar.

Conclusões

A alta penetração da geração distribuída em regiões 
eletricamente afastadas do centro de carga pode reduzir a 
qualidade da tensão fornecida pela concessionária aos seus clientes 
conectados próximos à usina. Mesmo com as tensões dentro dos 
limites estabelecidos no Prodist, as grandes variações de tensão, 
devido ao desligamento intempestivo da geração, podem restringir 
a conexão. 

Em muitos casos, a redução da potência solicitada pelo 
acessante é a iniciativa mais adequada para garantir a conexão.

*Daniel Mamede é engenheiro eletricista pela Universidade Federal do 

Ceará, com MBA em Controladoria e Auditoria pela FGV. Atualmente, é 

diretor técnico na CPE – Estudos e Projetos Elétricos.
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Por Victor Barpp Gomes, Lourival Lippmann Junior e Bruno Marchesi*

Capítulo VII

Inteligência artificial em subestações

O processo de implantação de automação das subestações 
de energia elétrica buscou, em um primeiro momento, a 
melhoria operacional, por meio da introdução da telesupervisão 
e do telecomando, permitindo, assim, a otimização de recursos 
humanos, que ficavam alocados em operações nas subestações, 
para serviços nas redes ou nas linhas.

Ocorre que, com a retirada do elemento humano das 
subestações, os operadores nos centros de operação devem 
executar comandos, a distância, confiando apenas nas 
informações disponíveis no momento, recebidas das chaves 
e demais dispositivos, através de sensores, unidades remotas 
etc. Dependendo do porte e por segurança, a manobra - seja 
programada, corretiva ou mesmo de emergência - acaba, algumas 
vezes, sendo precedida de uma inspeção em campo pelo eletricista, 
que precisa se deslocar às pressas para o local para garantir ou 
verificar a correta operação.

Para diminuir o risco, observa-se cada vez mais a instalação 
de câmeras nos pátios das subestações. Essa é uma excelente 
ideia, pois permite aos operadores uma visão, em tempo real, dos 
equipamentos das subestações. Com a redução no custo de câmeras 
térmicas, até o custeio das inspeções periódicas com termovisores 
pode ser minimizado. Porém, há de se considerar que, com a 
adoção de câmeras em todas as subestações, o custo com links de 
comunicação de banda larga para o tráfego das imagens é bastante 
aumentado. Ademais, links de banda larga muitas vezes não estão 
disponíveis para subestações remotamente localizadas, exigindo 
a adoção de conexões via satélite, o que encarece mais ainda o 
processo.

Mesmo com a adoção de câmeras, ainda se faz necessário 

um “observador” experiente no Centro de Operação, que deve 
comandar o posicionamento de cada câmera apontando para cada 
chave, analisar cada uma das imagens e concluir sobre o estado das 
chaves.

É nesse ponto que o conceito de Inteligência Artificial (IA) 
passa a ser interessante. Um dos ramos da IA, denominado “visão 
computacional”, compreende o processamento de imagens com o 
objetivo de, computacionalmente, obter informações de alto nível a 
respeito do que está sendo observado.

Um problema que representa oportunidade para uso de técnicas 
de visão computacional em subestações é o monitoramento do estado 
(aberto ou fechado) de chaves seccionadoras. Atualmente, no caso 
de chaves operadas manualmente, mais comuns em subestações 
de distribuição, existe a possibilidade de erros operacionais, em 
especial se a ação foi realizada em caráter emergencial e/ou sob 
condições atmosféricas adversas. A informação do estado das 
chaves é relatada ao Centro de Operação por um ser humano, 
que pode cometer erros devido à falta de atenção, condições que 
dificultam a visualização ou outras razões.

As chaves operadas por telecomando também não estão isentas 
de problemas operacionais. Normalmente, chaves seccionadoras 
permanecem no mesmo estado por meses ou até anos, estando 
sujeitas à deterioração dos mecanismos de movimentação. 
Ao executar a operação da chave, o mecanismo pode falhar, 
deixando-a em um estado não conforme. Por isso, mesmo para 
chaves automatizadas, a concessionária ainda necessita de uma 
confirmação visual para garantir que estão no estado correto, o 
que é fundamental para evitar acidentes, danos a equipamentos da 
subestação e interrupções no serviço.

Pesquisa e Desenvolvimento
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Nesse contexto, a visão computacional entra com o objetivo de 
determinar, automaticamente e a qualquer momento, se as chaves 
estão abertas ou fechadas, por meio de câmeras do tipo PTZ (pan/
tilt/zoom) instaladas na subestação. Com a adoção do conceito 
de IA Embarcada, as imagens capturadas pelas câmeras não mais 
precisam ser transmitidas para os centros de operação, pois os 
algoritmos de IA são executados na própria subestação e apenas 
as conclusões são transmitidas, reduzindo enormemente os gastos 
com telecomunicação. Periodicamente, o computador monitora e 
analisa todas as chaves da subestação de forma cíclica.

Este relato descreve dois projetos executados pelo Lactec, em 
parceria com a Copel Distribuição e Copel Geração e Transmissão, 
no âmbito do Programa de P&D da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

Aplicação em subestação de distribuição

O objeto de estudo da aplicação em subestações de distribuição 
[1][2][3] foram chaves seccionadoras do tipo “faca”, presentes no 
setor de 13,8 kV da Subestação Copel Parolin, na cidade de Curitiba 
(PR). A Figura 1 mostra seis exemplares de chaves desse tipo, sendo 
que as três inferiores estão fechadas e as três superiores abertas.

Figura 1 – Chaves seccionadoras do tipo “faca”.

A geometria desse tipo de chave é relativamente simples, 
consistindo em um objeto com formato aproximadamente 
retangular que rotaciona em torno de um único eixo. Para viabilizar 
o desenvolvimento dos algoritmos de reconhecimento, foram 
instaladas quatro câmeras em pontos diferentes da subestação, as 
quais passaram a capturar fotos a serem utilizadas no processo de 
treinamento dos modelos de IA. Para cada câmera, foram definidos 
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diversos presets (configurações de angulação e zoom da câmera 
PTZ) para capturar imagens de todos os conjuntos trifásicos de 
chaves.

Para poder treinar o reconhecimento automático do estado 
de cada chave, sob diversas condições atmosféricas, milhares de 
imagens tiveram de ser capturadas durante diversos meses. Também 
foi necessário o desenvolvimento de algoritmo eliminador de gotas 
de chuva e alinhamento a uma imagem de referência baseado em 
correlação de fase [4], a fim de minimizar as variações provocadas 
pela imprecisão dos motores da câmera PTZ, conforme ilustrado 
na Figura 2.

Figura 2 – Comparação entre uma única captura (esquerda) e a média 
de 100 capturas (direita).

Figura 3 – Resultados obtidos pelo sistema sobre imagens de um 
conjunto de chaves reais, as quais tiveram seu estado alterado.

Reconhecimento do estado das chaves

Para o reconhecimento automático, é necessário o 
Aprendizado de Máquina (Machine Learning). A primeira 
técnica considerada foi uma rede neural convolucional (CNN) 
[5], baseada em operações de convolução bidimensional, que 
considera a relação espacial entre os pixels da imagem. A 
entrada na CNN é uma amostra de 256x256 pixels contendo 
uma chave, e a saída é a classe reconhecida para a imagem de 
entrada.

A segunda técnica envolve a extração de descritor com 
posterior classificação. No cálculo do descritor, foram testados 
dois algoritmos: Scale-invariant Feature Transform (SIFT) [6] 
e Histogram of Oriented Gradients (HOG) [7], resultando 
em um conjunto de 1152 e 1568 valores que descrevem a 
orientação e a magnitude do contraste em diferentes regiões 
da imagem. Para a classificação, usou-se o algoritmo Support 
Vector Machine (SVM) [8], cuja saída indica a classificação 
obtida para a amostra.

Os diferentes modelos foram treinados sobre uma base 
de dados contendo 6.813 e 15.384 amostras de chaves abertas 
e fechadas, respectivamente, capturadas ao longo de 5 dias e 
noites. No conjunto de teste com 13.391 e 27.210 amostras de 

chaves abertas e fechadas capturadas em períodos diferentes, 
o modelo que obteve o melhor resultado foi o SIFT com SVM, 
que acertou o estado da chave em 99,83% dos casos.

Buscando melhorar o resultado e tornar o sistema mais 
robusto a diferentes situações, empregou-se a técnica de 
votação de algoritmos, uma forma de ensemble. Na votação de 
algoritmos, um modelo que gerou uma saída com valor alto de 
confiança possui maior peso que um modelo que gerou uma 
saída com valor baixo. Agregando as respostas dos variados 
modelos, gera-se uma única decisão sobre o estado da chave. 
Usando essa estratégia, a taxa de acerto no conjunto de teste 
aumentou para 99,99%.

A Figura 3 ilustra a execução do algoritmo de 
reconhecimento sobre duas imagens contendo chaves 
seccionadoras, identificando corretamente o estado aberto e 
fechado das chaves.

A conectividade entre o resultado do reconhecimento 
processado localmente e o Centro de Operação pode ser 
realizada em banda estreita via protocolo DNP3.

Dificuldades
O maior problema é o aprendizado de máquina, pois 

como reconhecimento é baseado em modelos estatísticos, 
são necessárias amostras reais de imagens de todas as chaves 
abertas e fechadas sob quaisquer condições atmosféricas 
encontradas na prática. Porém, as chaves seccionadoras não 
podem ter seu estado alterado sem o devido planejamento de 
manobra na rede.

Pesquisa e Desenvolvimento
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Aplicação em subestação de transmissão

Em subestações de transmissão, há uma maior variabilidade 
de tipos de chaves seccionadoras, com movimentos mais 
complexos que as chaves “faca” utilizadas na distribuição. Duas 
subestações da Copel fazem parte do estudo: o setor de 230 
kV da Subestação Campo Comprido, em Curitiba, e o setor 
de 525 kV da Subestação Bateias, em Campo Largo, na região 
metropolitana. A Figura 4 exemplifica dois dos modelos de 
chaves estudados: “abertura central” e “dupla abertura”.

Figura 4 – Chaves seccionadoras do tipo “abertura central” (esquerda) e 
“dupla abertura” (direita).

Figura 6 – Comparação entre objetos na nuvem de pontos (esquerda) e 
o objeto modelado (direita).

Figura 5 – Nuvem de pontos completa da Subestação Bateias.

Devido à dificuldade enfrentada no projeto anterior na fase 
de aprendizado de máquina, buscou-se no conceito inovador de 
Realidade Virtual um método de gerar “fake photos” representando 
chaves no modo aberto que na realidade não poderiam ser abertas, 
sem prejuízo à operação normal da subestação.

Em seguida, a nuvem de pontos é usada como referência 
para a tarefa de modelagem manual das estruturas da subestação. 
São identificados itens como chaves seccionadoras, isoladores, 
disjuntores, transformadores, cabos, torres e pórticos, que 
são recortados da nuvem de pontos completa e recriados 
individualmente em softwares de modelagem 3D, conforme 
ilustrado na Figura 6. Depois disso, utiliza-se novamente a nuvem 
de pontos completa para fazer a montagem da cena virtual, 
posicionando todos os elementos nas devidas posições.

Pesquisa e Desenvolvimento

Modelagem 3D
Para criar as imagens artificiais de chaves em posições diversas, 

o primeiro passo foi o levantamento a laser do ambiente. Para isso, 
usa-se um scanner LIDAR estacionário, que dispara feixes laser 
para todas as direções, detecta os raios refletidos e marca pontos 
no espaço cartesiano (XYZ), gerando uma “nuvem de pontos”. A 
Figura 5 representa o levantamento a laser da Subestação Bateias.
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Figura 7 – Imagem gerada por computador da subestação virtual.

Com o modelo 3D completo, foi possível definir o 
posicionamento de câmeras para o sistema de reconhecimento. 
No caso de subestações de transmissão, as chaves seccionadoras 
ficam distribuídas no pátio em meio a outras estruturas, de 
forma que uma câmera mal posicionada pode ter o ponto de 
vista para uma chave bloqueado por outro objeto. Por isso, 
usou-se o ambiente virtual para escolher bons posicionamentos 
de câmera, maximizando a capacidade de monitoramento de 
cada câmera PTZ.

Aplicação do conceito de realidade virtual para aprendizado 
de máquina

Para fins de treinamento dos modelos de IA, não basta 
ter apenas os objetos modelados e posicionados no ambiente 
virtual. É preciso que a imagem gerada por computador seja 
similar à capturada por uma câmera real. Para isso, outras 
propriedades da cena virtual precisam ser ajustadas:

• Ajuste de parâmetros dos “materiais” virtuais. Isso determina 
a cor dos objetos, a forma com que interagem com a luz 
(opacidade, refletividade etc.), a textura, entre outros fatores;
• Calibração da iluminação. Isso inclui a intensidade e direção 
da luz, a formação de sombras etc.;
• Ajuste fino da modelagem (formato) dos objetos.

O ajuste do modelo 3D é uma tarefa em que melhoramentos 
são repetidamente realizados durante o projeto. O objetivo é 
reproduzir o aspecto de uma fotografia real, e não criar um 
ambiente perfeito e surreal. Por isso, realizou-se a instalação 
das câmeras e iniciou-se a captura automática de imagens, a 
fim de alimentar tanto a tarefa de ajuste do modelo 3D quanto 
o desenvolvimento dos algoritmos de visão computacional.

Como o aprendizado de máquina exige grandes 
quantidades de dados, a geração de imagens por computador 
foi automatizada, por meio de um script executado no 
programa de modelagem 3D. Presets virtuais foram definidos, 
reproduzindo os presets das câmeras reais na subestação, e 
centenas de milhares de imagens foram geradas variando-se 
aleatoriamente as propriedades do ambiente. A Figura 7 mostra 
uma imagem gerada a partir do modelo 3D com aspecto de 
fotografia. 
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artificial e aprendizado de máquina em eletrônica embarcada. 
Os resultados, utilizando imagens reais capturadas por câmeras 
instaladas em subestação, obtiveram taxas de acerto superiores a 
99%.
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Figura 8 – Imagem capturada por uma câmera termográfica instalada na 
subestação com as áreas de interesse delimitadas.

Com relação à visão computacional, neste projeto selecionou-se 
apenas a técnica de CNN, devido às dificuldades advindas da 
geometria das chaves e seus padrões de abertura. Atualmente, 
os modelos estão sendo desenvolvidos e seus resultados serão 
apresentados em breve.

Monitoramento térmico das chaves
Além do monitoramento por visão computacional, este projeto 

também inclui o monitoramento térmico de chaves, visando detectar 
anomalias de aquecimento. No setor elétrico, frequentemente 
são usados termovisores para inspeção termográfica [9], mas 
neste projeto buscou-se uma alternativa voltada à automação. 
Para isso, foram instaladas câmeras termográficas na subestação, 
cujos posicionamentos também foram escolhidos virtualmente no 
modelo 3D.

O objetivo desse processo é alertar caso a temperatura 
ultrapasse o limite de funcionamento normal do equipamento. Para 
isso, foram determinadas regiões de interesse no enquadramento 
da câmera térmica, focando nos contatos das chaves seccionadoras. 
O software verifica periodicamente a temperatura máxima nas 
regiões delimitadas e dispara um alerta, caso exceda o limite. 
Dessa forma, o monitoramento térmico é realizado continuamente, 
permitindo que a necessidade de ação corretiva seja identificada 
com antecedência. A Figura 8 mostra uma imagem capturada por 
uma câmera termográfica na Subestação Campo Comprido.

Conclusões
Foi desenvolvida uma nova metodologia para reconhecimento 

automático do estado de chaves em subestação de forma não 
invasiva utilizando técnicas de visão computacional, inteligência 

Pesquisa e Desenvolvimento
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Eficiência energética

Capítulo VII

Variações de tensão de curta duração como 
fatores de influência sobre a eficiência dos 
processos produtivos e perspectivas normativas

Por José Carlos de Oliveira, Adrian Ribeiro Ferreira, Paulo 
Henrique Oliveira Rezende e Vinícius Henrique Farias Brito*

Introdução

A energia elétrica é considerada um produto comercial que 
deve atender a distintos requisitos associados com a qualidade. 
De fato, as agências reguladoras agem no sentido de assegurar que 
os consumidores devem ser supridos com uma energia confiável 
e com nível de qualidade compatível com as exigências impostas 
pelos mais distintos tipos de cargas e unidades de consumo, de 
forma tal que estes venham a operar de forma segura, satisfatória 
e eficiente. Questões associadas com os níveis das tensões de 
alimentação, distorções das formas de onda, desequilíbrios entre as 
grandezas trifásicas, variações de tensão de longa e curta duração 
(VTCDs) podem resultar em paradas de produção, operação 
imprópria de equipamentos, redução da vida útil de dispositivos 
eletroeletrônicos, e mesmo prejuízos de ordem financeira. Não 
obstante o reconhecimento de que inúmeras publicações tenham 
sido disponibilizadas envolvendo os efeitos dos mais diversos 
indicadores de qualidade com questões técnicas diversas, ainda 
perduram questionamentos a exemplo de: os fenômenos de 
qualidade da energia realmente se apresentam como problemas? 
Quais as intensidades destes? Quais os níveis de riscos que ficam 
submetidos equipamentos e instalações? Quais as orientações 
voltadas para os investimentos a serem feitos para a compatibilização 
dos padrões de qualidade aos requisitos dos produtos supridos aos 
consumidores? Qual a expressão dos impactos sobre a eficiência 
energética das instalações? À luz destas questões, considera-se 
essencial o conhecimento dos problemas manifestados diante 
das situações apresentadas na forma de perda da qualidade dos 
suprimentos elétricos visto que tais efeitos sejam minimizados.

Focando, pois, de forma pontual nas consequências econômicas 

dos fenômenos associados com a perda da qualidade da energia 
elétrica, estas podem ser consideradas sob diversos ângulos, a 
exemplo de perda total ou parcial de processos; perdas adicionais 
na forma de energia dissipada; perdas associadas com a redução 
da vida útil de equipamentos e queda da qualidade dos produtos 
gerados. Estes fatores de interferência na eficiência dos processos 
se apresentam em diferentes escalas de tempo. Assim, o processo 
avaliativo da relação entre a operação de um sistema elétrico sob 
condições não ideais e suas consequências financeiras se apresenta 
com enormes desafios a serem transpostos. Abordando a matéria 
na sua forma conceitual, vale destacar que as questões financeiras 
vinculadas com os problemas de qualidade da energia podem 
ser consideradas de duas formas: os custos diretos e os indiretos. 
Estes, quanto a sua natureza, podem ainda ser compreendidos 
como oriundos de: distúrbios manifestados nos barramentos de 
suprimento, susceptibilidade dos componentes que perfazem as 
cargas alimentadas e as perdas associadas com os danos ou mal 
funcionamento dos equipamentos e perdas de processos. Isto 
posto, fica entendido que estudos relacionados com a Qualidade 
da Energia Elétrica têm como interesse a análise do suprimento 
elétrico com o objetivo de investigar o cumprimento dos padrões 
mínimos estabelecidos pelas normas vigentes. 

Neste contexto, uma série de fenômenos está atrelada com 
a degradação da tensão de suprimento, todavia, as Variações 
de Tensão de Curta Duração (VTCDs) têm sido a principal 
preocupação de diversos consumidores [1]. Esses eventos são 
caracterizados por desvios significativos na amplitude do valor 
eficaz da tensão durante um intervalo inferior a três minutos [2]. 
Não obstante a pequena duração destes fenômenos, os efeitos 
provocados podem ser extremamente danosos para os processos e 
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equipamentos elétricos, sobretudo, sob o ponto de vista financeiro. 
Para demonstrar a relevância desse distúrbio na rede, são 
apresentados na Figura 1 resultados que expressam as principais 
causas de reclamações por parte dos consumidores [1] quanto a 
questões associadas com a perda da qualidade da energia elétrica.

Figura 1 – Porcentual dos distúrbios reclamados.
Fonte: Adaptado de [1].

A respeito de mecanismos para o acompanhamento desse 
fenômeno nas redes elétricas, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), através do Procedimento da Distribuição (Prodist), 
utiliza uma abordagem quantitativa para traduzir os fenômenos 
das VTCDs quanto ao número de ocorrências, intensidade e 
duração em um indicador que venha a expressar a situação 
operacional de uma determinada rede elétrica pertencente aos 
sistemas de distribuição. A metodologia aponta para o cálculo de 
um indicador, denominado Fator de Impacto (FI), o qual expressa, 
de forma conjunta, o número de eventos, suas intensidades e 
relevâncias. Muito embora os desafios impostos por esta medida 
pioneira, é notório que a utilização do FI tende, após um período 
de maturação, a definir os critérios para o estabelecimento futuro 
de limites para as VTCDs. Naturalmente, o assunto é complexo e, 
como dito, exigirá muita experiência de campo para a proposição 

de números que representem um equilíbrio dos interesses entre os 
agentes envolvidos no processo, a saber, o supridor e o consumidor.

Dentro deste vasto campo de conhecimento, esta contribuição 
técnica se reveste do objetivo de evidenciar, em um primeiro 
momento, uma exemplificação prática da correlação entre a 
incidência das VTCDs e os impactos econômicos, a nível de 
prejuízo para as unidades de consumo. Na sequência, são feitos 
esclarecimentos voltados para o estabelecimento de meios 
destinados a quantificar e qualificar os fenômenos quanto à sua 
relevância, traduzindo-os em indicadores numéricos e, por fim, são 
tecidas considerações básicas sobre meios para a identificação da 
responsabilidade dos fenômenos ora tratados.

Exemplificações sobre os impactos financeiros 
em setores industriais 

No que tange aos impactos financeiros causados pelas VTCDs, 
diversos autores têm realizado trabalhos com o propósito de 
quantificar as perdas financeiras associadas com a manifestação do 
distúrbio em pauta [3-10].

Na indústria do ramo alimentício, especificamente na área de 
trigo e derivados, são apresentados em [3] e [4] os efeitos que as 
VTCDs causam no processo de produção. Assim, se observa que, 
em média, o tempo de restabelecimento do sistema elétrico é em 
torno de 15 minutos após a interrupção da produção. Diante disso, 
como consequências tem-se efeitos sobre a qualidade do produto 
até a restauração da produção; as linhas de transporte requerem 
um tempo médio de 2 horas para a liberação da linha de produção; 
podem ocorrer queimas dos módulos de entrada e saídas de CLPs, 
e também, em sensores dos processos da indústria e erros de leitura 
das variáveis do processo pelo CLP. Estas referências indicam 
um número total de 170 desligamentos provocados por VTCDs 
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durante o período de 1 ano, tendo um prejuízo de cerca de 1 milhão 
de reais contabilizando somente a parada de produção. Esse valor 
não considera os custos relacionados com as horas paradas para 
manutenção nos equipamentos e processos, bem como a queima 
de componentes em função dos desligamentos. Ou seja, a perda 
financeira total certamente é superior ao montante anteriormente 
citado.

Outro segmento fortemente afetado é a indústria 
automobilística. Uma das empresas de maior volume de produção 
no Brasil, cuja fabricação total supera 1 veículo por minuto [5], 
relata que no ano de 2019 foram totalizadas 36 horas de parada 
para todas as unidades fabris no Brasil. Estes números, por si só, 
esclarecem a relevância da continuidade operacional das empresas 
e seus efeitos na forma de prejuízos econômicos.

Setores que operam com um grande consumo e processamento 
de dados também são afetados pela baixa qualidade de energia, 
esse é o caso da indústria de telecomunicações [6]. Nesse ramo, 
o funcionamento inadequado de equipamentos em razão da 
ocorrência das VTCDs pode acarretar em erros de informações e 
interrupções de serviço, que, consequentemente, geram prejuízos 
significativos a uma grande quantidade de clientes. Com isso 
podem ocorrer danos em cadeia e prejuízos no andamento dos 
serviços. 

No campo têxtil, diversos equipamentos são sensíveis às VTCDs 
de forma que a ocorrência de variações de tensão entre 6 e 10 
ciclos já é suficiente para causar a interrupção de toda a produção, 
e ainda, a retomada do processo requer horas de trabalhos. 
Complementando os dados relativos a esse setor, a referência [7] 
mostra que as perdas de produção em 10 meses de funcionamento 
chegaram a US$ 280.000,00.

No que diz respeito a área da produção de celulose, em [8] é 
citado o caso de uma empresa nacional. Esta referência evidencia os 
efeitos das paradas e queima de equipamentos devido aos eventos 
relacionados aos fenômenos ora tratados.

Para complementar as informações sobre a correlação entre os 

distúrbios supra referidos e seus impactos econômicos, a Tabela 
1 sintetiza os prejuízos financeiros atrelados com a incidência de 
VTCDs para os diversos setores industriais apresentadas em [9]. 
Os números refletem avaliações conduzidas no exterior, mas as 
preocupações são igualmente aplicáveis ao Brasil.

Por fim, ainda voltado para a questão da quantificação 
financeira dos efeitos do fenômeno tratado neste trabalho, a Figura 
2 obtida de [10] fornece indicativos financeiros para tipos distintos 
de unidades de produção.

Tabela 1 – CusTos/prejuízos assoCiados Com a inCidênCia de vTCds (união europeia e esTados unidos)

Tipo de indústria
Mercado financeiro
Telecomunicações

Produção de semicondutores
Centro de informática

Aço
Vidro

Fabricação de equipamentos
Automobilística

Fabricação de papel
Indústria química (plástico, vidro, etc.)

Perdas típicas por evento (€ ou US$)
6.000.000  (por hora)
30.000 (por minuto)

3.800.000
750.000
350.000
250.000
100.000
75.000
30.000
5.000

País/Região
UE
UE
UE
UE
UE
UE

EUA
EUA
EUA
EUA

Figura 2 – Perdas financeiras relacionadas às VTCDs por unidades de 
produção. Fonte: Adaptado de [10].

Aspectos normativos

De acordo com o Prodist-Módulo 8, as VTCDs podem ser 
classificadas de acordo com a magnitude da tensão residual durante 
a permanência do evento, bem como com o seu tempo de duração. 
Sob o ponto de vista quantitativo, a amplitude de uma ocorrência 
individual de VTCD é definida pela equação (1).

(1)
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Tabela 2 – esTraTiFiCação das vTCd Com base nos níveis de sensibilidade das diversas Cargas

(2)

(3)

Em que:
Ve - Amplitude da VTCD (em %);
Vres - Tensão eficaz residual da VTCD;
Vref - Tensão eficaz de referência.

Quanto a sua duração, a ocorrência do fenômeno é definida 
pela expressão (2).

Em que:
∆te - duração da VTCD;
ti - Instante inicial da VTCD;
tf - Instante final da VTCD.

A detecção de um evento de VTCD irá depender se o sistema 
em questão é monofásico ou polifásico. Para sistemas monofásicos, 
uma VTCD tem seu início quando a tensão eficaz viola o limiar 
de afundamento, elevação ou interrupção e termina quando a 
tensão transpõe seu limiar somado à tensão de histerese. Quando 
se trata de sistemas polifásicos, a VTCD inicia quando uma das 
fases do sistema viola seu limiar. Seu término é quando a tensão 
eficaz em todas as fases do sistema transcende o limiar de violação 
acrescido da tensão de histerese, retornando para a faixa normal de 
operação. Aqui, a terminologia histerese trata de um acréscimo no 
limiar de afundamento ou elevação no instante final de um evento. 
Dessa forma, tem-se uma diferença de magnitude entre os valores 
de limiares do início e término de um evento. Lembrando que 
eventos simultâneos e/ou consecutivos de VTCDs em um período 
de 3 (três) minutos registrados em um determinado ponto de 
monitoração devem ser agregados de forma a compor uma única 
ocorrência de VTCD.

No que tange ao período total para amostragem dos eventos 
VTCD agregados, este é de 30 dias, e para sua contabilização, estes 
devem ser considerados correlacionando ao nível de relevância 

da ocorrência em consonância com um fator de ponderação (fpi) 
advindo de estudos de sensibilidade das cargas que perfazem um 
complexo elétrico. A Tabela 2 apresenta a estratificação dos eventos, 
nos termos estabelecidos pelo Prodist, em 9 regiões de sensibilidade, 
sendo que para cada uma delas atribui-se o mencionado fator de 
valorização do fenômeno registrado.

Dessa forma, o Fator de Impacto (FI) caracteriza, de forma 
quantitativa, a severidade da incidência de um conjunto de eventos 
de VTCD, e é calculado de acordo com a expressão a (3), a qual 
correlaciona o número de ocorrências, seu fator de ponderação 
e um valor de referência definido pelos Procedimentos de Rede. 
Este último é obtido por meio de levantamentos de campo visando 
retratar um equilíbrio entre as condições reais encontradas para os 
sistemas de distribuição em operação no país e requisitos mínimos 
de atendimento.

Sendo:
f_ei = frequência de ocorrência das VTCDs, apuradas por meio 

de medição apropriada, em um período de 30 dias consecutivos, 
para cada região de sensibilidade i, sendo i = A, B, C, D, E, F, G, 
H e I.

Por fim, para o estabelecimento de medidas regulatórias 
justas, além da metodologia proposta para a compatibilização 
dos interesses das duas partes, a supridora e a consumidora, cabe 
ainda uma outra área meritória para discussões. Esta se encontra 
associada com a identificação da origem do fenômeno aqui tratado. 
De fato, há de se reconhecer que este poderá ser advindo da rede 
supridora impactando negativamente sobre a consumidora, ou, 
numa via inversa, o fenômeno tratado teria sido produzido pela 

FI = 
FIBASE

i = A

(fei x fpi)

I

∑
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rede elétrica interna ao consumidor.  Para tanto, estudos têm sido 
conduzidos no âmbito internacional e nacional [11] e [12] e uma 
contribuição feita no contexto da referência [13] se mostra com 
atrativos científicos e técnicos para a solução desta questão. 

Considerações finais

O contexto da eficiência energética se apresenta imbuído do 
conceito de se conseguir o melhor desempenho de um processo, 
de forma competente e produtiva, com segurança, qualidade e 
confiabilidade. Neste sentido, a temática aqui abordada se mostra 
extremamente consonante com estas diretrizes. De fato, como 
apontado no início das discussões, vários outros indicadores de 
qualidade se apresentam com impactos direto sobre a eficiência e 
outros efeitos, todavia, não de forma tão pontual e direta como as 
VTCDs. Isto se comprova quando dos levantamentos de campo, 
voltados para uma caracterização das áreas de maiores preocupações 
dos consumidores, como aqui expresso. Todavia, apesar deste 
reconhecimento, o fenômeno se mostra um dos mais difíceis de 
regulamentação, como pode ser detectado através das mais diversas 
orientações normativas encontradas no mundo. Procurando 
fazer as primeiras investidas nesta direção, a Aneel, por meio do 
Prodist, estabeleceu os primeiros passos nesta direção, fato este 
consolidado no referido documento regulatório. Sem a pretensão 
de uma determinação punitiva, foi elaborada uma proposta 
visando contemplar um equilíbrio entre os padrões de qualidade 
e as exigências impostas pelas unidades consumidoras. Esta, uma 
vez submetida e devidamente fundamentada na elaboração de um 
banco de dados permitirá, certamente, o estabelecimento de limites 
coerentes e equilibrados que venham a atender uma parte, sem os 
grandes prejuízos financeiros elucidados neste trabalho. Assim, é 
de se esperar num horizonte próximo, evoluções no processo da 
delimitação de indicadores, como já ocorre com outros fenômenos 
atrelados com a qualidade da energia elétrica. 
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Capítulo III
Impactos polítIcos, regulatórIos 
e fomentos fInanceIros



 A energia, em qualquer de suas formas, é o motor que 

impulsiona absolutamente tudo ao nosso redor, desde o planeta em 

que habitamos até nossa sociedade, incluindo nossa economia e 

forma de vida. Atualmente, é a capacidade de produção de energia 

que define as competências reais que uma sociedade possui para 

desenvolver e gerar valor no mercado, conforme relatado pelo 

Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), em dezembro 

de 2015. Este comunicado também destacou a necessidade de 

aumentar a capacidade de produção de energia em 70%–80% para 

atender à crescente demanda de investimento, caso contrário, a 

América Latina arriscaria não crescer economicamente.

 A geração de eletricidade requer insumos, que, dependendo 

do método de produção, são obtidos de fontes que podem ou não 

ser renováveis. No caso do Brasil, mais de 60% de sua geração de 

eletricidade depende de fontes de água, considerada uma opção 

renovável, mas suscetível de deixar de ser, uma vez que, como 

resultado da mudança climática, estão em risco, pois enfrentam 

a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, segundo vários meios de 

comunicação do mundo, como o El País.

 Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em 

seu relatório no final de setembro de 2021, a capacidade de várias 

usinas hidrelétricas chave para a produção nacional é de 17%, o 

que, comparado com a crise energética de 2001, era de 21%, de 

forma que os efeitos da seca são tangíveis.

 Como esperado, as consequências já estão sendo fortemente 

refletidas na economia, com as secas causando perdas 

multimilionárias, com aumento nas taxas de energia decretado 

pelo governo, aumentos nos preços de insumos, como o café de 

cerca de 40%, uma redução no PIB agrícola de 2,8% e projeções de 

crescimento nacional abaixo da média continental.

 A mudança climática continuará e depender de combustíveis 

fósseis para mitigar o problema é apenas adicionar mais carvão 

ao fogo, então, a questão permanece: qual é o caminho a seguir? 

A resposta está na diversificação da matriz elétrica, que não 

é uma tarefa fácil sob o atual sistema de geração centralizada 

e monodependente. É necessário implementar um sistema de 

microrredes, capaz de trabalhar com diferentes fontes de geração, 

tais como solar, eólica, biomassa ou geotérmica, distribuindo-as 

e gerenciando-as, reduzindo a pegada de carbono e evitando que a 

monodependência energética limite as capacidades produtivas de 

um país.

Transição energética e regulação 

 Para conseguir a implementação de um sistema nacional de 

microrredes, que atinja uma adaptação correta às necessidades 

energéticas presentes e futuras do país, é necessária uma transição 

da matriz elétrica, onde vários atores governamentais estão 

envolvidos, assim como entidades públicas e privadas. Além disso, 

a adaptação tecnológica é necessária em todos os níveis, de modo a 

garantir uma transição correta.

 Como é evidente, a adaptação de toda a matriz elétrica 

nacional não é realizada linearmente, nem em um curto período, 

razão pela qual é necessário um roteiro que detalhe as fases que 

devem ser realizadas em todos os setores, tais como o Plano 

Nacional de Energia 2050. Este documento, produzido pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), detalha que o foco está no 

desenvolvimento sustentável, mitigação da mudança climática e as 

inovações tecnológicas associadas à Era da Conectividade.

 Do lado físico, para alcançar uma transição adequada, é 

necessária a aplicação acelerada de tecnologias de eficiência 

energética e energias renováveis em todos os setores da rede, 

envolvendo uma inovação sistêmica na matriz elétrica total; 

atualizando os modos de operação, distribuição, geração e backup, 

para alcançar um fornecimento confiável e expandir o escopo da 

infraestrutura atual para todo o território nacional.

 Do lado do setor governamental, a mudança é um pouco mais 

profunda devido à necessidade de uma legislação que, além de 

ser flexível diante da constante inovação, seja capaz de regular 

corretamente as novas frentes geradas quando se passa de um 

modelo centralizado para um modelo descentralizado, entre os 

quais estão:

· Novos atores;

· Novos modelos de negócios;

· Novos critérios para a distribuição de energia;

· Novos controles para o mercado criado;

· Novos papéis para os produtores e as comercializadoras de 

eletricidade.

 A transição energética requer inovação, pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, portanto, 

investimentos e incentivos nessas áreas são essenciais como 

parte central de todo o plano de adaptação. Ela requer a criação de 

novos modelos de negócios regidos por políticas públicas, inovação 

tecnológica aplicada ao uso de microrredes e sistemas de geração 

renovável (solar, eólica, geotérmica). Além disso, é necessária 

a inovação na infraestrutura de abastecimento de combustível, 

para a eletrificação do transporte urbano, que será apoiada por 

tecnologias como os biocombustíveis ou o hidrogênio verde. 

Finalmente, a desburocratização de todo o aparato regulamentar e 

legal é necessária para facilitar e simplificar o acesso de todos os 
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brasileiros, já que o mais importante é a rápida adaptação e adoção 

do país às novas mudanças.

Legislação aplicada ao setor elétrico brasileiro

 O trabalho legislativo a ser feito é longo e complexo, mas os 

primeiros passos dados desde o início do século foram necessários 

para lançar as bases para a nova legislação que irá reger o curso 

do fornecimento nacional de eletricidade. As principais leis que 

regulamentam o setor elétrico incluem:

- Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004
 Marco regulatório que introduz as primeiras mudanças no 

sistema elétrico nacional que vinha operando até aquele momento, 

especialmente na comercialização de eletricidade. Esta lei está 

encarregada de administrar o sistema de geração e os leilões 

de transmissão para a expansão da capacidade total do país, 

enquanto o decreto se concentra na regulamentação de todo o 

setor de comercialização de energia que vinha operando até aquele 

momento. 

 Através do Decreto, um primeiro conceito de Geração Distribuída 

(GD) foi obtido como "a produção de eletricidade de empresas 

realizadas por agentes autorizados (empresas contratantes) e 

conectadas diretamente ao sistema de distribuição de eletricidade 

do comprador".

- Resolução ANEEL 375/2009 
 Uma das resoluções mais úteis para a implementação de 

microrredes. Define um novo sistema de comunicação através do 

uso das instalações de distribuição de energia como um meio de 

transporte para sinais digitais e analógicos (Internet, Vídeo, Voz, 

PLC). 

 Por meio desta resolução, o sistema elétrico começa a fornecer 

um serviço de comunicação em locais remotos, facilitando a 

interconexão de toda a rede elétrica e a criação de um canal de 

comunicação alternativo e seguro.

- Resolução ANEEL 414/2010 
Estabelece os direitos e deveres dos consumidores e os 

distribuidores. Ela detalha os aspectos gerais do fornecimento 

de eletricidade, modalidades de tarifas, contratos, medição e 

faturamento. 

Este regulamento também traz definições fundamentais (com suas 

respectivas adaptações, conforme o caso) para a implementação 

de microrredes, entre as quais estão: unidade de consumo, energia 

disponível, consumidor, distribuidor e período de faturamento. Além 

disso, estabelece alguns parâmetros regulatórios para o uso de 

unidades de geração distribuída (GD).

- Resolução ANEEL 502/2012
 Regula os sistemas de medição de unidades de consumo 

para a rede de baixa tensão (≤ 1kV), omitindo os consumidores 

residenciais, que são classificados como consumidores de baixa 

renda. 

 Esta resolução permitiu maior acesso aos dados dos clientes, 

através da adaptação tecnológica dos medidores e da aplicação 

de estações tarifárias, regulamentando assim o preço da energia 

de acordo com a demanda. Estas são características chave para a 

comercialização e transparência em um sistema de microrrede. 

- Resoluções ANEEL 482/2012, 517/2012 e 687/2015 
 A partir do 482/2012, este conjunto de resoluções é um 

dos passos mais importantes para o uso de microrredes no país, 

regulando a autogeração de energia de fontes renováveis ou 

cogeração qualificada, incluindo a possibilidade de fornecimento de 

energia à rede central de distribuição. 

 Além disso, define, regula e permite o uso de sistemas GD mini 

e micro, além de outras considerações como o uso de créditos de 

energia. Estas resoluções estabelecem a estrutura básica para a 

implementação de um mercado de energia no futuro e possibilita a 

massificação de Prosumers no país.

Apoio e financiamento

A nível nacional
 As instituições governamentais aumentaram seus 

investimentos e esforços com a criação de diferentes concursos, 

leis e incentivos fiscais como a chamada pública COPEL em 2020, 

onde são apresentados projetos para atender as necessidades 

do país, de modo que na última edição o foco foi voltado para 

a qualidade e racionalização da energia, mudança climática e 

seu impacto na capacidade de geração da rede, bem como a 

implementação de tecnologias que promovam benefícios para a 

produção de energia em nível nacional, entre outras categorias.

 Um dos primeiros exemplos é a portaria 440 de 2010, que 

cria um grupo de trabalho para analisar e identificar as ações 

necessárias para subsidiar o estabelecimento de políticas públicas, 

um Programa Brasileiro de Rede Elétrica Inteligente.

 Outro exemplo é a Resolução 687 de 2015, que estabeleceu 

um grande incentivo aos consumidores para a instalação de usinas 

elétricas no sistema elétrico e ainda está em vigor sem grandes 

mudanças. Isto teve um impacto direto no aumento das unidades 
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de GD de 1.293 em 2015 para 18.190 em 2018, de acordo com 

dados da Aneel.

 A Lei 23762 de 2021, introduzida no Estado de Minas Gerais, 

busca a transformação de sua matriz energética reduzindo a 0 a 

carga tributária para os consumidores que participam da geração 

de energia para a rede através de sistemas micro ou mini GD.

 Além desses esforços, há mais exemplos locais promovidos por 

universidades e entidades privadas, a fim de não apenas estudar 

o funcionamento e operação de um sistema de microrredes, mas 

também para estudar aspectos técnicos, econômicos, legais e 

sociais das diferentes repercussões que a massificação desses 

sistemas pode ter.

A nível internacional
 Somente nos Estados Unidos, há apoio estadual e federal para 

a criação de modelos comerciais de microrredes, como "Energia 

como serviço", bem como considerações financeiras e técnicas, 

diretrizes e apoio técnico e legal a projetos de GD e microrredes. 

Mais informações podem ser encontradas nos relatórios publicados 

pela National Association of State Energy Officials (NASEO) no país.

 Assim, há vários exemplos de projetos privados e públicos que 

muitas vezes têm acordos para sua extensão a países estrangeiros. 

Em junho de 2021, a Agência Internacional de Energia (AIE) lançou 

um relatório detalhando os diferentes programas de cooperação, 

financiamento e apoio para a implementação de projetos que 

buscam reduzir a pegada de carbono, com ênfase especial nas 

microrredes e fontes renováveis. Além disso, este relatório detalha 

a rota, as dificuldades e as mudanças que são necessárias e 

que estão sendo feitas para que as economias emergentes e em 

desenvolvimento tenham acesso a este apoio.

*Alexandre Rasi Aoki é doutor em Engenharia Elétrica pela Unifei 

(2003) e foi pesquisador e gerente do Lactec por 15 anos. É professor 

do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do 
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de Microrredes (ABMR) e Coordenador do Comitê de Estudos C6 - 
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Rodrigo Bueno Otto possui graduação em Engenharia Elétrica pela 

UFPR, Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho 

pela UNIOESTE, MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, 

Especialização em Energia Renováveis com ênfase em Biogás pela 

UNILA e Especialização em Inovação Empresarial pela UPV, Mestre 

em Engenharia de Energia na Agricultura na UNIOESTE e Mestre em 

Gestão da Ciência e Inovação pela UPV. Atualmente está cursando o 

Doutorado em Engenharia Elétrica pela EESC/USP. Atua como Gerente 

do LASSE Laboratório de Automação e Simulação de Sistemas 

Elétricos no PTI Parque Tecnológico Itaipu e também como Diretor 
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Por Carlos Evangelista e  Guilherme Chrispim

 A Associação Brasileira de Geração 

Distribuída (ABGD) participou da 

Intersolar 2021 (18 a 20 de outubro), 

em São Paulo (SP). Com a presença de 

diretores de áreas temáticas – Jurídico, 

Técnico, Indústria, Sustentabilidade 

– e diretores regionais de diversas 

localidades, o estande da entidade 

recebeu mais de 2.400 pessoas e foi 

um ponto de encontro para falar de 

geração fotovoltaica e as possibilidades 

de complementariedade com as 

demais fontes renováveis: eólica, 

hidráulica e biomassa. O objetivo foi 

trocar experiências e discutir com os 

participantes da feira os desafios da 

expansão da energia solar no Brasil, 

considerando as disparidades climáticas, 

econômicas e sociais do País.

 Durante o evento, a trajetória e a 

produtiva atuação da entidade, que 

completou seis anos de atividades, 

foram apresentadas em materiais 

gráficos para convidar os participantes 

a se associarem: 24 novas filiações 

foram realizadas por meio de uma 

ABGD participa da Intersolar 2021 

e amplia quadro de associados

Geração distribuida
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campanha promovida exclusivamente 

para a Intersolar 2021. Essas empresas 

passaram a ter acesso às vantagens 

que a ABGD oferece, como modelos de 

contratos aplicados na área, descontos 

em congressos e workshops, canal de 

informações técnicas e regulatórias, 

participação em fóruns de discussão 

técnica, suporte jurídico e canal de 

registro de problemas. Os associados 

da entidade também têm canais de 

contato com demais filiados, clientes, 

fabricantes, fornecedores e prestadores 

de serviços.

 Com a presença de representantes 

das cinco regiões do Brasil, o 

corpo diretivo da ABGD enfatizou a 

necessidade de empreender esforços 

para que a microgeração e a minigeração 

continuem a trajetória de crescimento e 

de democratização do acesso à energia 

limpa – o que demanda organização 

setorial e articulação com agentes 

políticos, econômicos e veículos de 

informação. Em exemplo recente, a 

Associação teve papel decisivo em 



43

diálogos com o governo e outras 

entidades para atingir o atual texto do 

Marco Legal da Geração Distribuída – PL 

5829/2019.

 O setor de geração distribuída 

passa por um momento de mudanças 

importantes, nacionalmente e no 

exterior. O avanço de uma nova 

regulação, por meio do Marco Legal 

da Geração Distribuída, é um fator 

doméstico relevante; mundo afora, a 

corrida pela transição energética tem 

potencial para influenciar o mercado e 

toda a cadeia produtiva ligada às fontes 

renováveis.

Road Show Huawei Solar

 Durante a Intersolar 2021, a ABGD 

apresentou um balanço das atividades 

do Road Show Huawei Solar – unidade 

móvel itinerante que está percorrendo 

o País com cursos de qualificação 

profissional para pessoas que trabalham 

ou querem trabalhar com sistemas 

fotovoltaicos. Precisamos reconhecer, 

valorizar a aproveitar o potencial 

brasileiro para as energias renováveis 

com todas as fontes, especialmente 

a solar. O Road Show Huawei Solar já 

passou por 38 cidades, em 16 estado, e 

certificou mais de 1.400 alunos. 

 Normas técnicas e cuidados com a 

segurança para realizar as instalações 

estão entre os tópicos abordados no 

curso. A ABGD também conta com 

uma parceria com o Sistema SENAI de 

Certificação de Pessoas e com o Instituto 

Totum para a certificação de instaladores 

e de projetos. Até o fim da primeira fase 

do projeto, em fevereiro de 2022, mais 

de 70 municípios serão visitados, o que 

possibilitará certificar mais de 2.000 

pessoas.

 O Road Show também tem 

repercussão positiva em solidariedade. 

Cada aluno inscrito – gratuitamente 

– deve doar 1 kg de alimento não 

perecível. O montante arrecadado é 

destinado ao Fundo de Solidariedade 

do respectivo município ou à entidade 

assistencial da região. Mais de 1.500 

quilos já foram distribuídos nas cidades 

por onde o projeto passou.
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 O crescimento do interesse pela 

energia solar tem sido proporcional ao 

aumento da adesão dos consumidores 

brasileiros à tecnologia fotovoltaica, 

sobretudo em telhados e pequenos 

terrenos. Diariamente, diversas 

reportagens regionais e nacionais 

sobre o tema fazem parte do conteúdo 

de portais, revistas e telejornais. Estas 

matérias retratam não só aspectos 

econômicos, sociais e ambientais da 

energia solar, mas como residências, 

empresas, comércios, indústrias e 

propriedades rurais têm se beneficiado 

com o uso cada vez maior desta fonte 

renovável, limpa e barata.

 O tema ganhou ainda mais 

destaque com o aprofundamento 

da crise hídrica - a pior do Brasil nos 

últimos 91 anos. Os reservatórios 

de hidrelétricas do Centro-Oeste e 

Sudeste chegaram a níveis críticos, 

atingindo a menor capacidade 

nos últimos 21 anos. Por conta 

disso, o consumidor vem sofrendo 

sucessivos aumentos na conta de 

energia, especialmente em virtude 

da importação de energia elétrica de 

países vizinhos e do acionamento de 

termelétricas fósseis emergenciais, 

muito mais caras e poluentes. 

Esses aumentos são percebidos, 

principalmente, por meio das 

bandeiras tarifárias, como é o caso da 

“bandeira vermelha” e da “bandeira 

escassez hídrica”.

 Atualmente, os consumidores 

pagam um adicional de bandeira 

tarifária de R$ 14,20 para cada 100 

kWh de energia elétrica consumida. 

44

Criada em setembro de 2021, essa 

taxa de “escassez hídrica” seguirá 

apertando o bolso dos brasileiros, 

pelo menos até 30 de abril de 2022. 

Diante disso, apenas em 2021, os 

consumidores amargam aumentos 

acumulados de cerca de 20% nas 

contas de luz, quase quatro vezes mais 

que a inflação no mesmo período, um 

grande peso no orçamento das famílias 

e na competitividade dos setores 

produtivos.

 Definitivamente, é chegada a 

hora de reavaliar a forma de geração 

e uso da energia elétrica, no Brasil 

e no mundo. De acordo com o 

Instituto de Energia e Meio Ambiente 

(IEMA), a geração termelétrica no 

Brasil, independentemente da fonte 

energética adotada, apresenta 

um perfil de alto uso de água, 

particularmente pelo predomínio de 

sistemas de resfriamento à água, 

recurso cada vez mais escasso e 

precioso. O IEMA aponta que as 

termelétricas representam o terceiro 

maior destino da retirada de água no 

país, superando até mesmo o setor 

industrial. O instituto também cita que 

a captação de água por usinas a gás 

natural e carvão chega a 52.000 litros 

por MWh e 130.000 litros por MWh, 

respectivamente, representando o uso 

de água de cidades inteiras e trazendo 

potenciais conflitos com outros usos 

(tais como irrigação, abastecimento 

público, e demais usos industriais).

 Diante destes fatos e dados, 

o Brasil precisa investir mais na 

ampliação da utilização de fontes 

renováveis, como a energia solar, 

para diminuir o acionamento de 

termelétricas fósseis emergenciais. 

São inúmeras as vantagens da 

utilização da fonte solar: gera 

eletricidade a preços muito menores, 

não é poluente, é silenciosa, sua 

instalação é rápida e fácil, sua 

manutenção é simples e de baixo 

custo, podendo inclusive ser usada em 

áreas isoladas da rede elétrica (com 

o apoio de baterias) ou aproveitando 

infraestrutura já existente (telhados e 

fachadas de edificações), entre outras.

 Do ponto de vista socioeconômico, 

a fonte solar fotovoltaica é líder na 

criação de empregos renováveis no 

mundo, tendo gerado um terço do 

total, ou seja, 3,9 milhões destes 

empregos, segundo dados de recente 

estudo da Agência Internacional de 

Energia Renovável (IRENA). No Brasil, 

desde 2012, o setor gerou mais de 

330 mil vagas. Mais de R$ 57,2 

bilhões em novos investimentos 

foram trazidos pelo setor ao País, 

proporcionando uma arrecadação 

de tributos de mais de R$ 15,1 

bilhões. Mesmo durante a pandemia, 

o mercado solar se apresentou como 

sólido pilar de crescimento e geração 

de oportunidades de trabalho aos 

brasileiros: de janeiro a setembro de 

2021, foram abertos 86,1 mil novos 

postos.

 Com 4,0 GW em grandes usinas, a 

energia solar representa apenas 2% da 

matriz elétrica do País. É um número 

muito aquém do potencial brasileiro, 

mas que já ultrapassou a participação 

do carvão mineral, com 3,6 GW. Assim, 

as usinas solares de grande porte 

assumiram a posição de sexta maior 

fonte de geração de energia elétrica 

do Brasil, com empreendimentos 

em operação nos estados da Bahia, 

Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São 

Paulo e Tocantins.

 De acordo com a Associação 

Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 

(Absolar), em outubro de 2021, o 

País ultrapassou a marca de 800 mil 

unidades consumidoras atendidas por 

sistemas de geração própria de energia a 

partir da fonte solar. Com isso, a geração 

distribuída solar representa mais de 7,2 

GW de potência instalada operacional, ou 

seja, mais da metade de toda a potência 

instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, 

a maior da América Latina e segunda 

maior do mundo.

 O setor solar fotovoltaico segue 

em forte expansão, agregando 

desenvolvimento para a economia, 

para o mercado de trabalho, para a 

sustentabilidade e para a geração 

de energia elétrica limpa, renovável, 

barata e acessível. Com estes 

avanços, o Brasil caminha, a cada 

ano, rumo à evolução sustentável 

de sua matriz elétrica e energética, 

melhor aproveitando seus recursos 

e suas vantagens comparativas e 

competitivas. Mas este é só o começo. 

Por isso, a Absolar, com o apoio de seus 

associados, trabalha justamente para 

que esse crescimento siga adiante, 

cada vez mais forte e presente na 

nossa sociedade.
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renováveis

 O Brasil acaba de ultrapassar 

a marca histórica de 11 GW de 

potência operacional da fonte solar 

fotovoltaica, em usinas de grande 

porte e em sistemas de pequeno 

e médio portes instalados em 

telhados, fachadas e terrenos.

 De acordo com a Associação 

Brasileira de Energia Solar 

(Absolar), a fonte solar já trouxe 

ao Brasil mais de R$ 57,2 bilhões 

em novos investimentos, R$ 15,2 

bilhões em arrecadação aos cofres 

públicos e gerou mais de 330 

mil empregos acumulados desde 

2012. Com isso, também evitou 

a emissão de 12,5 milhões de 

toneladas de CO2 na geração de 

eletricidade.

  Para o CEO da instituição, 

 O encontro “Hidrelétricas: a 

solução energética condenada 

pela crise climática?” debateu os 

impactos dessa geração de energia, 

na Conferência das Nações Unidas 

sobre as Mudanças Climáticas de 

2021 (COP26) em Glasgow, na 

Escócia. No espaço Brazil Climate 

Action Hub, no dia 4 de novembro, o 

painel contou com a participação de 

Ricardo Baitelo (Instituto de Energia 

e Meio Ambiente, IEMA), Juma 

Xipaia (Instituto Juma), Alessandra 

Munduruku (Coordenação das 

Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira, Coiab) e Sandra 

Braga (Coordenação Nacional de 

Articulação de Quilombos, Conaq). 

 Na ocasião, Ricardo Baitelo, 

especialista em planejamento 

energético e coordenador de 

projetos no IEMA, apresentou 

dados e análises que comprovam 

Energia solar atinge marca histórica de 11 GW no Brasil

A dependência de hidrelétricas pode ser um risco para o Brasil, mostra 
painel na COP26

Rodrigo Sauaia, o avanço da 

energia solar no País, via grandes 

usinas e pela geração própria 

em residências, pequenos 

negócios, propriedades rurais e 

prédios públicos, é fundamental 

para o desenvolvimento social, 

econômico e ambiental do Brasil. 

A fonte ajuda a diversificar o 

suprimento de energia elétrica do 

País, reduzindo a pressão sobre os 

recursos hídricos e o risco de ainda 

mais aumentos na conta de luz da 

população.

  O Brasil possui 3,8 GW de 

potência instalada em usinas 

solares de grande porte, o 

equivalente a 2,0% da matriz 

elétrica do País. Desde 2012, as 

grandes usinas solares já trouxeram 

os benefícios de uma transição 

justa para outras fontes de energia 

renovável. 

 As experiências traumáticas 

que infelizmente aconteceram em 

Tucuruí e Belo Monte, ambos no Pará, 

trouxeram aprendizado, segundo 

Baitelo. A exposição midiática no 

Brasil e no exterior dos impactos, 

incluindo os econômicos, da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, município 

de Altamira, contribuiu para a 

decisão de não construir uma usina 

hidrelétrica planejada no rio Tapajós. 

Lamentavelmente, foi a tragédia 

denunciada que tornou possível 

trazer à tona os impactos técnicos, 

econômicos, sociais, ambientais e 

culturais desse tipo de construção.

 O painel foi marcado por 

discursos emocionantes, como o 

da ativista indígena Juma Xipaia, do 

Pará, presidente do Instituto Juma, 

ao Brasil mais de R$ 20,8 bilhões 

em novos investimentos e mais de 

114 mil empregos acumulados, 

além de proporcionarem uma 

arrecadação de R$ 6,3 bilhões aos 

cofres públicos.

  Atualmente, as usinas solares 

de grande porte são a sexta maior 

fonte de geração do Brasil, com 

empreendimentos em operação 

em nove estados brasileiros, nas 

regiões Nordeste (Bahia, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio 

Grande do Norte), Sudeste (Minas 

Gerais e São Paulo) e Centro-Oeste 

(Tocantins).

  No segmento de geração 

própria de energia, são 7,2 GW 

de potência instalada da fonte 

solar. Isso equivale a mais de R$ 

que relatou como se deu e ainda 

se estende o impacto negativo da 

Hidrelétrica de Belo Monte para 

os povos locais. Pelas palavras de 

Juma, Belo Monte é o retrato de 

uma política de desenvolvimento 

colonizadora e desconectada das 

necessidades da população local. 

 Atualmente, existem 

suficientes argumentos técnicos 

para apoiar projetos de energia e 

desenvolvimento justos e corretos. 

Dados trazidos pelo pesquisador 

apontam que a dependência que o 

Brasil tem da energia hidrelétrica 

representa grande risco. Hoje, dois 

terços da energia gerada no Brasil 

vêm desse tipo de fonte. Estudos 

de cenários do Ministério de Minas 

e Energia (MME) mostram que o 

risco hidrológico decorrente das 

mudanças climáticas é crescente. 

“Isso confirma que cada vez que for 

36,4 bilhões em investimentos 

e R$ 8,9 bilhões em arrecadação 

acumulados desde 2012, 

espalhados pelas cinco regiões do 

Brasil. A tecnologia solar é utilizada 

atualmente em 99,9% de todas 

as conexões de geração própria 

no País, liderando com folga o 

segmento.

  Ao somar as capacidades 

instaladas das grandes usinas 

e da geração própria de energia 

solar, a fonte solar ocupa, agora, 

o quinto lugar na matriz elétrica 

brasileira. Recentemente, a solar 

ultrapassou a potência instalada 

de termelétricas movidas a 

petróleo e outros fósseis, que 

representam 9,2 GW da matriz 

elétrica brasileira.

feita a opção por novas hidrelétricas, 

aumentará o risco de racionamento, 

a energia elétrica tenderá a ficar 

mais cara e os impactos dramáticos 

que foram relatados aqui hoje serão 

espalhados”, observa Ricardo.

 Por outro lado, o avanço 

considerável do Brasil em direção 

a outras fontes de energia coloca o 

país em uma perspectiva bastante 

favorável para reduzir a dependência 

de hidrelétricas. “Na época de 

Belo Monte, essas alternativas 

não estavam à disposição. Já 

falávamos de fontes de energia 

como biomassa, energia solar, eólica 

e outras, mas só mais recentemente 

elas têm ganhado terreno”, relembra 

Baitelo. A eólica já é a segunda maior 

fonte de energia do Brasil. A solar 

está caminhando rapidamente e, 

logo, irá ultrapassar a eólica em 

termos de capacidade instalada.”
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Introdução

 Os painéis de média tensão (MT) 

utilizados para a distribuição de energia 

elétrica são um elemento muito importante 

das redes elétricas, cuja função é garantir 

o fornecimento de energia elétrica 

ininterrupta a toda a rede.

 Com os novos requisitos e desafios 

que as redes de distribuição enfrentam, 

o quadro de distribuição de MT assume 

um papel cada vez mais importante como 

parte da rede. A evolução nas redes de 

distribuição exige um painel de distribuição 

de MT que seja mais eficiente, seguro, 

inteligente, confiável, ecologicamente 

correto e fácil de projetar, instalar e operar.

 Os transformadores de instrumentos 

convencionais (TIs) com núcleos 

magnéticos são baseados em princípios 

bem conhecidos que têm sido utilizados 

com todas as suas vantagens e limitações 

por mais de 120 anos. No entanto, o 

equipamento conectado (relés de proteção 

e medidores) mudou significativamente 

nos últimos 20 anos.

 Novos relés de proteção impõem 

requisitos diferentes ao equipamento de 

medição primária (transformadores de 

instrumento) em comparação com os relés 

eletromecânicos clássicos. Esses novos 

requisitos também abrem a oportunidade 

para a utilização de princípios de medição 
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avançados que oferecem uma ampla gama 

de benefícios adicionais.

 Nesse cenário, sensores (transformador de 

instrumento eletrônico) foram desenvolvidos 

como sucessores dos transformadores de 

instrumentos convencional (TIs), a fim de 

obter redução nas dimensões, aumento de 

segurança e fornecer maior padronização 

com uma faixa de funcionalidade mais ampla.

 Os sensores oferecem uma tecnologia 

de última geração para fornecer os sinais 

de corrente e tensão necessários para a 

proteção e monitoramento de sistemas de 

energia em MT. Essas vantagens podem 

ser totalmente utilizadas em conexão com 

relés de proteção modernos. 

Histórico

 Se tivermos que culpar alguém ou algo 

do por que ainda usarmos transformadores 

de instrumentos com núcleo de ferro (TIs), 

esse alguém seria a primeira geração 

de relés de proteção e medidores, 

ambos chamados aqui de instrumentos. 

As medições e funções de proteção 

foram criadas como uma combinação 

dos componentes eletromecânicos, 

como êmbolos baseados em solenóide, 

alavancas mecânicas, indutores, molas, 

mostradores, etc.  Por exemplo, a função 

de proteção de sobrecorrente foi criada 

colocando o primário dos TCs em série 

Figura 1 - Relé eletromecânico, estático e 
microprocessado.

 A saída dos TCs e TPs tinha que 

ter energia suficiente para operar os 

dispositivos eletromecânicos, e isso 

significa superar as forças mecânicas, 

bem como compensar a perda de calor, 

saturação e quedas de tensão.  É por isso 

que a saída de corrente secundária dos 

TCs foi configurada para 5A (1A na Europa) 

com TPs dimensionados para ter um 

excedente de potência substancial (0,5 a 2 

kVA). Ao longo dos anos, os instrumentos 

eletromecânicos foram lentamente 

com o circuito primário, de forma que 

durante um evento de sobrecorrente, a 

saída do secundário do TC fornecesse 

energia suficiente para energizar um 

circuito de abertura do disjuntor. O valor 

de disparo foi definido ajustando a tensão 

da mola de retenção. Medição, medição de 

tensão e funções de proteção foram todas 

implementadas de forma semelhante. 

A grande vantagem dessa abordagem 

era a capacidade de operar sem fontes 

adicionais de alimentação. Os sistemas 

eram independentes, diretos e confiáveis, 

porém, limitados.
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substituídos pelos dispositivos digitais, 

mas continuamos usando os mesmos 

transformadores de instrumentos (TIs).  

 Na perspectiva de hoje, a quantidade 

de energia fornecida pelos TIs é 

relativamente alta. Para relés digitais, o sinal 

analógico de alta potência dos TIs precisa 

ser convertido em sinais de baixa potência. 

Essa conversão é normalmente realizada 

por outro conjunto de TCs localizados em 

uma placa de entrada do IED, que são outra 

fonte de fatores de limitação.  Além disso, 

esses TCs ocupam um espaço significativo 

na placa de entrada do IED.

 Por fim, os instrumentos de medição 

e proteção modernos possuem, sem 

excessão, uma alimentação externa. 

Portanto, a questão crítica é: por que 

continuar fornecendo um sinal secundário 

com um nível de potência elevado, que 

chega a ser centena de vezes maior que 

o necessário, quando os instrumentos vão 

usar apenas uma fração dele?  

Transformadores de potencial 
(TP) e de Corrente (TC) 

 O transformador de potencial (TP) 

e o transformador de corrente (TC) têm 

projeto e funções diferentes, mas, em 

essência, compartilham o mesmo princípio 

de operação: ambos são transformadores 

eletromagnéticos com núcleo de ferro e 

bobinas de cobre. Devido à presença de 

metais ferrosos em seus núcleos, os TIs são 

afetados pela saturação e ferrorressonância, 

sendo esses os dois maiores fatores 

limitantes.  

Transformadores de poTencial

 Os projetos e comportamentos dos TP 

são bem padronizados, conhecidos pela 

indústria e em serviço há anos. Se projetado 

e usado corretamente, o TP opera com risco 

mínimo. Além disso, muitos medidores e relés 

de proteção possuem entradas com níveis 

padronizados para as conexões com TP.   

 No entanto, os TPs são dispositivos 

grandes, pesados e relativamente 

caros, sujeitos a falhas se não forem 

especificados, projetados, produzidos ou 

usados corretamente. Para atingir o nível 

de precisão desejável, eles precisam ter 

o tamanho adequado e, como resultado 

final, eles precisam disponibilizar uma 

potência maior que o necessário e isso 

acaba ocupando bastante espaço no painel 

de MT e produzindo uma dissipação de 

calor adicional.

 Os TPs podem apresentar falhas por 

diversos motivos, sendo algum deles: 

• Sobrecarga;

• Fenômenos transitórios de alta tensão; 

• Ferroressonância; 

• Contaminação da superfície; 

• Alta descarga parcial; 

• Fabricação inadequada; 

• Aterramento; 

• Avarias mecânicas, etc. 

 Uma falha no painel de média tensão 

devido à falha de um TP pode ter resultados 

catastróficos. Pessoas podem ser colocadas 

em perigo e o equipamento pode chegar a ser 

destruído. O primário dos TPs é normalmente 

protegido por fusíveis e, portanto, exigindo 

espaço adicional para acomodar esses fusíveis 

de MT dentro do painél.  

 Os custos dos TPs podem aumentar 

devido ao seu projeto e ao uso dos fusíveis 

de MT para proteção do seu primário. 

O maior fator de custo, entretanto, é o 

espaço que ocupa de do painél de MT. 

A manutenção pode ser cara e o estoque 

costuma ser grande devido às muitas 

classificações e modelos disponíveis. 

Compreendidos esses fatores, podemos 

perceber que os TPs são dispositivos 

complexos para fornecerem leitura de 

tensão, que são leituras simples. Senso 

assim, a sua presença em um painel de MT 

moderno se torna difícil de justificar.   

Figura 2 - Diferentes modelos de TP.

Figura 3 - Diferentes tipos de TC.

Transformadores de correnTe

 Os TCs são equipamentos robustos, 

oferecem alta confiabilidade, desempenho 

razoável e baixo custo, mas devido à presença 

de um núcleo de ferro, possuem uma faixa 

dinâmica de trabalho limitada e precisam 

ser dimensionados adequadamente para 

cada aplicação e finalidade: proteção ou 

medição. Saturação, risco operacional, 

grande estoque devido a vários modelos e 

configurações, tamanho físico e peso, são 

algumas das desvantagens significativas.

 A maior limitação do uso de TC para 

proteção são os fenômenos de saturação. 

A seleção de um TC com maior precisão 

ou com uma relação maior, como meio 

de superar a saturação, resulta em um TC 

fisicamente maior com erro maior. Além 

disso, uma relação de TC mais alta implica 

em uma corrente secundária mais baixa; 

possivelmente levando a uma mudança 

de 5A para 1A no secundário, uma prática 

muitas vezes não utilizada no mercado 

brasileiro. 

 A energia armazenada em um 

enrolamento de TC é capaz de produzir 

milhares de volts, se conectada a uma carga 

de alta impedância (secundário aberto é um 

exemplo de uma carga de alta impedância). 

Esses níveis de alta tensão induzida podem 

destruir permanentemente o TC e o painel 

de MT. Por essa razão que é necessário o 

uso de dispositivos que “curto-circuitem” 

o secundário dos TCs em determinadas 

situações.

 Um cabo com grande extensão entre o 

TC e o instrumento pode gerar uma queda 

de tensão que não pode ser desconsiderada. 

Aumentar a bitola do cabo não é a 

alternativa mais econômica, e cabos curtos 

muitas vezes não são possíveis devido às 

distâncias, principalmente, em aplicações 

onde os instrumentos estão centralizados 





O Setor Elétrico / Outubro-Novembro de 2021Aula Prática50

(filosofia de proteção centralizada). Assim, 

utilizar um TC com o secundário nominal 

menor poderia melhorar a solução. No 

entanto, normalmente, os equipamentos 

de medição e proteção são calibrados para 

secundário de 5A.  

 Como alternativa aos TCs com 

secundário de 5A, existem transformadores 

com o valor de secundário menor, como 

1A, mA ou mV e também o acoplador 

linear. Para cada um dos casos, exceto 

com acoplador linear, os transformadores 

possuem núcleo de ferro, porém, como 

a corrente do secundário mais baixa, é 

possível oferecer uma solução melhorada. 

Uma outra otimização adicional seria mover 

os IEDs para mais perto dos TCs e usar 

comunicações digitais para preencher a 

distância necessária.  

perdas de energia dos 
Transformadores de insTrumenTos

 Em geral, os TIs apresentam perdas 

que podem ir de alguns watts a centenas 

de watts, dependendo dos modelos. As 

perdas são devidas a:

• resistência do enrolamento;

• correntes parasitas no condutor dos 

enrrolamentos; 

• correntes parasitas no núcleo do 

transformador;

• e perdas por histerese. 

 Além disso, para cabos e instrumentos, 

onde a perda de energia é expressa por 

P = I2 * R, é possível notar que TCs com 

secundário de 5A, quando comparados 

com TCs de secundário de 1A, geram 

perdas 25 vezes menor.  

 As perdas dos TIs e de todo o seu 

circuito de ligação podem representar um 

custo relativamente pequeno, mas como 

essas perdas se refletem em calor gerado, 

o custo acaba se refletindo no sistema de 

ar condicionado projetado para manter a 

sala de painéis de MT em uma temperatura 

aceitável de operação. Além disso, essas 

perdas geram emição de CO2. 

 Avaliando em um curto intervalo de 

tempo, os custos relacionados às perdas 

e à emissão de CO2 podem parecer 

insignificantes, mas quando analisamos 

em um espaço de tempo maior, é possível 

perceber que o que poderia ter sido 

economizado é relevante.

Sensores de tensão e 
corrente

 Algumas das principais características 

dos sensores de tensão e corrente são :

• sinal analógico de saída com baixa 

potência;

• alta precisão; 

• multiuso (o mesmo sensor pode ser usado 

para proteção e medição). 

 Além disso, eles são mais seguros do 

que os TIs padrão e requerem muito menos 

espaço no painel. A principal desvantagem 

dos sensores é sua incapacidade de se 

conectar em mais de um dispositivo,  

porém, esta desvantagem pode ser 

eliminada usando a filosofia de barramento 

de processos seguindo a norma IEC 61850-

9-2, onde os sinais de tensão e corrente 

são digitalizados, por meio de mensagem 

SMV (Sampled Measured Valeues) e 

disponibilizados na rede para outro 

dispositivo utilizar.  

Sensor de tensão

 O sensor de tensão é um dispositivo 

passivo que tem seu princício de 

funcionamento baseado em divisores 

de tensão (resistivo ou capacitivo), em 

que a tensão secundária é diretamente 

proporcional à tensão de entrada.

 O sensor de tensão tem uma construção 

leve e chega a pesar muitas vezes menos 

que um TP equivalente, por exemplo, 2kg 

vs. 25kg. Dentro de um painel de MT, ele 

pode ser usado também como suporte 

do barramento, como mostrado na Figura 

5. Nessa aplicação, podemos substituir o 

TP de barra, que normalmente ocupada 

o espaço de uma coluna, pelo sensor 

de tensão posicionado como suporte 

do barramento principal, sem adição de 

coluna extra. 

Figura 4 – Princípio do divisor de tensão e suas 
formas de ondas.

Figura 5 – Sensores de tensão.

 O sensor de tensão opera com um 

pequeno nível de tensão de saída, o que 

o torna seguro para as pessoas e também 

para os equipamentos conectados. Se o 

valor da saída for em milivolts, o secundário 

aberto não apresenta perigo, comparado 

ao TP.  O estresse dielétrico interno é 

normalmente menor do que no TP e não há 

absolutamente nenhuma ferroressonância 

presente.   

 As principais características do sensor 

de tensão são :

• Resposta altamente linear; 

• Alta precisão ao longo de uma ampla 

faixa de tensões primárias. 

 Isso resulta em uma característica única, 

o mesmo sensor de tensão serve para as 

funções de proteção e medição. No sensor 

de tensão, um erro de deslocamento de 

fase é quase inexistente e a frequência 

tem um impacto desprezível. Além disso, a 

banda de frequência é ampla e pode ir de 

DC a vários quilohertz.  

 Em caso de falha de algum componente 

interno do sensor de tensão, o material 



Figura 6 - Princípio da bobina de Rogowiski.

Figura 7 – Tipos de sensores de corrente.

Figura 8 – O sensor de corrente não satura.

isolante oferece excelente proteção contra 

eventos catastróficos, evitando a geração 

de estilhaços e a exposição de partes 

energizadas. Portanto, podemos dizer que 

o sensor de tensão é altamente confiável e 

livre de manutenção.  

 A dupla funcionalidade do sensor de 

tensão reduz drasticamente a quantidade 

de modelos; alguns modelos de sensores 

de tensão conseguem cobrir toda a 

aplicação em um painel de MT, tanto 

para a função de proteção, quanto para 

medição. Usando-se TPs, podemos ter 

dezenas de modelos em um mesmo painel 

de MT. Com isso, temos uma redução 

significativa de equipamentos necessários 

para se manter em estoque, a logística 

é simplificada e os custos de fabricação, 

serviço e manutenção são reduzidos.  

 Os sensores de tensão são sempre 

configurados para medir tensões de fase-

terra, isso significa que é possível detectar 

falta à terra monitorando a tensão residual 

calculada a partir das três medições de 

tensão fase-terra. 

 Como exemplo, a seguir estão as 

características do sensor de tensão modelo 

KEVA 17.5 B20 da ABB:

• Tensão primário nominal: 15/√3 kV;

• Nível básico de impulso: 38 (42) kV;

• Tensão suportável de impulso: 95 kV;

 A bobina Rogowski é um transformador 

de núcleo de ar com uma saída de sinal 

de baixa potência. Ela oferece vários 

benefícios em relação a um TC com núcleo 

de ferro, entre os quais podemos destacar:

• É fisicamente menor que o CT; 

• Não satura porque o ar não pode saturar 

(Figura 8); 

 O sensor de corrente tem uma 

construção leve e chega a pesar muitas 

vezes menos que um TC equivalente, por 

exemplo, 18kg vs. 0,5kg. Cada fabricante 

possui especificações diferentes, mas os 

níveis de saída geralmente estão na faixa de 

180 mV para a corrente primária nominal. O 
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• Possui uma faixa de aplicação de corrente 

primária excepcionalmente ampla; 

• Fornece a saída secundária em mV em 

vez de A; 

• É tradicionalmente reconhecido pela 

excelente performance para correntes 

transitórias de falta;

• Trabalha em uma ampla faixa de 

frequência.

• Relação de transformação: 10.000: 1;

• Classe de precisão: 0.5 / 3P.

Sensor de corrente

 Os sensores de corrente são baseados 

no princípio da bobina de Rogowiski. Esta 

bobina consiste de um núcleo toroidal, 

não magnético, colocado em torno de um 

condutor. O campo magnético produzido 

pela corrente alternada que flui no condutor, 

induz uma tensão na bobina. Esta tensão 

é proporcional à derivada da corrente do 

primário. Assim, o sinal da corrente do 

primário é obtido pela integração do sinal 

de tensão transmitido.



nível do sinal de saída em mV está abaixo 

do nível de limite de perigo para seres 

humanos, portanto, o sensor de corrente 

pode ser conectado ou desconectado de 

um relé mesmo com o primário energizado; 

embora tal prática não seja recomendada.   

 O sensor de corrente entrega uma 

resposta linear por todo o seu range de 

medição (Figura 9), sendo esse o motivo da 

classificação de corrente “nominal” perder 

seu significado.
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Figura 9 - Característica linear do sensor de 
corrente.

 A corrente nominal de um sensor de 

corrente passa ser importante apenas 

nas parametrizações dos dispositivos 

conectados nele.

 O sensor de corrente é um dispositivo 

multiuso, ou seja, o mesmo sensor pode 

ser usado para proteção e medição. Alguns 

modelos, principalmente impulsionados 

por uma geometria da abertura da janela, 

chegam a cobrir toda a aplicação de um 

painel de MT, reduzindo, assim, o estoque 

de produtos necessário.  

 Com o exposto anteriormente, 

conseguimos chegar à conclusão que: 

quando se usa sensores de corrente, não é 

mais necessária a fase dos estudos de TCs 

do projeto, o que gera custo e muitas vezes 

acaba atrasando o projeto. Outro ponto é que, 

se por algum motivo, a carga mudar durante 

o projeto, ou até mesmo após instalado, é 

possível manter o mesmo sensor e apenas 

atualizar os ajustes do relé de proteção.

Aplicações de sensores

 Uma limitação prática da aplicação 

da tecnologia de sensor no mercado 

é que poucos modelos de relé de 

proteção possuem entradas para sensores 

disponíveis. Esta é uma limitação restrita a 

alguns fabricantes apenas. 

Figura 10 - Conexão dos sensores com relés de 
proteção.

 Podemos perceber que a conexão 

dos sensores ao relé de proteção é 

muito mais simples e muito mais limpa, 

comparada às conexões quando usamos 

TIs tradicionais.

 Devido à oferta existente no mercado 

de sensores, é possível dizer que a 

aplicação em qualquer tipo de painel de 

MT é irrestrita, ou seja, é possível utilizar 

em painéis de MT isolado a ar ou gás, com 

alta ou baixa corrente nominal, com alta ou 

baixa corrente de curto-circuito e compacto 

ou não compacto.

 Para os painéis de MT ditos compactos, 

a aplicação é ainda mais interessante, 

pois dependendo da situação, o uso de 

TIs convencionais acaba por aumentar 

a quantidade de colunas de um painel, 

ficando impossível tirar proveito de suas 

dimensões reduzidas. Quando partimos 

para o uso de sensores, não temos esse 

tipo de problema, e, independentemente 

da aplicação, os benefícios de o painel ser 

compacto se manterá.

 Estima-se que, quando usamos 

sensores de tensão e corrente, temos uma 

redução de: 15% no peso total do painel, 

30% no prazo de entrega e 25% no tempo 

de instalação e comissionamento.

Conclusão

 Os sensores devem ser considerados 

como um valioso substituto dos 

transformadores de instrumento baseados 

em núcleo de ferro. Eles oferecem uma 

ampla vantagem no projeto do painel, 

reduzindo a área ocupada, melhorando 

a segurança e diminuindo o nível de 

potência do sinal de saída. Além disso, 

possuem outros benefícios adicionais, que 

são: tamanho reduzido, modularidade, 

multifuncionalidade, ausência de 

materiais ferromagnéticos, menor custo 

de produção, logística e estoque. No 

entanto, no mercado Brasileiro, é ainda 

uma tecnologia pouco difundida e pouco 

utilizada, senso necessário ser feito um 

trabalho de convencimento cliente a 

cliente.

 Mediante as explicações contidas 

nesse artigo, e todos os benefícios do 

uso de sensores em painéis de MT, deixo 

o seguinte questionamento, para o qual 

também não tenho uma resposta: Por 

que ainda usamos tão poucos sensores no 

Brasil?   
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Transformação digital impacta interação 
das empresas de materiais elétricos 
com seus consumidores

5454 Pesquisa - Distribuidores e revendedores de matérias elétricos

Fabricantes, distribuidores e revendas buscam a integração de tecnologias para fornecer uma experiência mais 
agradável aos seus clientes, que estão atrás de simplicidade, velocidade e precisão em suas jornadas de compras

jornada do cliente e aquecer as vendas, 

fortalecendo os negócios de modo geral e 

gerando resultados mais rentáveis do ponto 

de vista financeiro.

 A Prysmian, fabricante de cabos de 

energia elétrica, sente progressivamente a 

tecnologia mudar a maneira como realiza 

suas atividades. “A tecnologia é uma aliada 

em todos os setores, trazendo agilidade, 

capacidade analítica massiva e, atualmente, 

somando inteligência artificial em tomada 

de decisões”, afirma o gerente nacional 

de vendas da Prysmian, Tiago Souza. Ele 

destaca a importância da transformação 

digital para mudar a forma de interação 

de consumo. “Cada vez mais estamos 

verificando a quebra de modelos B2C e 

B2B para uma personalização da venda 

de forma geral, onde cada indivíduo quer 

uma experiência agradável nas transações 

comerciais”, comenta.

 O executivo afirma que no segmento 

elétrico essa transformação é vivenciada 

especificamente na logística e distribuição 

com, por exemplo, o uso do marketplace 

como rede integrada, novos modais e 

principalmente um acompanhamento 

digital das etapas de interação de consumo. 

Conforme Souza, conectada com as 

mudanças, a Prysmian aprimora algumas de 

suas plataformas digitais para permitir uma 

interação mais simples, efetiva e amigável aos 

parceiros, que contribuem com sua expertise 

em distribuição e integração de soluções 

 A transformação digital – caracterizada 

pelo advento e avanços da computação, 

Internet, World Wide  Web e redes sociais 

– foi e está sendo responsável por gerar 

mudanças drásticas em diversos âmbitos 

da sociedade, entre os quais: economia, 

educação e comunicação. Na área 

econômica, os setores industrial, comercial 

e de serviço foram profundamente afetados. 

A indústria, por exemplo, presenciou uma 

aceleração na produção por causa da 

automação, melhorou a distribuição de 

seus produtos em decorrência de softwares 

que trazem mais eficiência e assertividade 

ao processo e também mudou sua relação 

com o cliente, em razão de plataformas 

que tornam mais fáceis e ágeis as etapas 

de comercialização.

 Como não poderia deixar de ser, 

o mercado de materiais elétricos 

também já respira os novos ares trazidos 

por uma digitalização cada vez mais 

marcante. Os setores dessa cadeia, mais 

especificamente as áreas de produção, 

distribuição e revendas, vêm empregando 

de forma cada vez mais natural em seus 

processos organizacionais plataformas 

de internet, softwares e aplicativos de 

smartphones, ferramentas de automação, 

e redes sociais. Tudo isso com o intuito 

de incrementar seus processos de 

distribuição e logística para melhorar a 
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com outros produtos e serviços. Além disso, 

a Prysmian trabalha na implantação do 

sistema de acompanhamento Net Promote 

Score (NPS) como indicador de satisfação 

dos clientes. “Ambas as transformações 

devem alcançar um progresso satisfatório já 

em 2022”, diz.

 Outra estratégia que vem sendo olhada 

de perto pela Prysmian é a multicanalidade. 

“Omnichannel é uma tendência mundial e 

cada país tem sua particularidade cultural 

e de negócio, mas com certeza é uma 

evolução que observaremos nos próximos 

anos”, comenta Souza. Segundo ele, 

muitos países têm uma matriz de consumo 

do segmento elétrico acima de 50% com 

uso digital, o que propicia investimentos 

maciços nesta área. Neste sentido, a 

empresa vem mundialmente investindo 

na digitalização com saneamento e 

disponibilização de data-base integrado e 

de padrão informativo mundial, adequações 

de plataformas de comunicação e de seu 

ERP, bem como ajustes de portfólio do 

produto para essa nova realidade. “No 

Brasil estamos avançando muito nessa 

direção, respeitando nossos canais de 

venda”, diz.

 A Nortel, fornecedora integral de 

materiais de Manutenção, Reparo e 

Operação (MRO), também sente o impacto 

5555

da transformação digital em sua atuação 

no mercado. O gerente de marketing da 

empresa, Fernando Gardiolo, destaca 

como o avanço tecnológico mudou os 

“bastidores” da distribuidora,  auxiliando 

bastante com soluções de gestão de 

estoque, acompanhamento de pedidos, 

automatização de processos e previsão 

de demandas. Gardiolo ressalta ainda a 

contribuição das novas tecnologias para 

uma gestão de entregas mais eficiente, 

ao oferecer soluções que trazem mais 

inteligência, velocidade e precisão.

 Uma das atividades que mais sente 

a influência do avanço tecnológico dos 

últimos anos, segundo Gardiolo, é a 

comercial, pois neste contexto de intensa 

digitalização, os clientes buscam cada vez 

mais uma experiência que seja pautada 

pela simplicidade, velocidade e precisão 

em suas jornadas de compras. Ciente 

disso, a Nortel procura constantemente 

encontrar meios que facilitem a relação da 

empresa com seu cliente.

 Gardiolo explica que, em sua jornada, 

o cliente da Nortel identifica o problema 

e muitas vezes não sabe qual é a solução 

mais adequada para a resolução, com 

isso, busca informações com parceiros 

ou em ferramentas de busca (como o 

Google), antes de acionar o revendedor. 

“Nossa intenção é fazer parte desse 

processo, apoiando o cliente nesta etapa 

e ajudando-o a encontrar a solução mais 

adequada através de produtos que ajudem 

nesta resolução”, diz. 

 Para isso, a Nortel recorre a 

parcerias com empresas com know-how 

complementares ao seu. “O objetivo 

com estas ações é criar um ecossistema 

de soluções, caracterizado pelo trabalho 

próximo junto a fabricantes e clientes, a 

fim de entender como podemos nos ajudar 

para que a jornada fique mais simples para 

todos”, explica o gerente de marketing. 

 Entre as tecnologias digitais utilizadas 

atualmente pela Nortel para realizar 

os contatos com os clientes, Gardiolo 

destaca os aplicativos de mensagens 

como o whatsapp e as plataformas 

digitais. Segundo o gerente de marketing, 

a empresa já vem investindo no conceito 

de omnichannel para conduzir melhores 

relacionamentos com seu público nos 

pontos de contato, tornando assim mais 

agradável a experiência do usuário. Outra 

estratégia utilizada pela Nortel para 

entender a jornada completa de seus 

clientes e transformá-lo em promotores da 

marca é o NPS. “Utilizamos a métrica de 

lealdade do cliente como um guia para as 

nossas ações”, afirma.
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A empresa é Principal segmento
de atuação Principal formato na captação de clientes/atendimento

5656 Pesquisa - Distribuidores e revendedores de matérias elétricos

EMPRESA
Adeel MAteriAis elétricos

AlbernAz electric

APs coMPonentes elétricos

bA eletricA

cArMehil

coMerciAl elétricA PJ

costAbAhiA

dlight

edilson eletricA

elétricA cidAde

elétricA PArAná

eletro PAinel coM. de MAt. elétricos

eletro tArtAri

eletro terrivel

eletro trAnsol tecnologiA

eletroMil

eletrotil soluções técnicAs

eletrotrAfo

glolAni coMerciAl

heilind electronics brAsil

loJA elétricA

MédiA tensão

noferco ex

oMegA brAsil

onix distribuidorA

PolAr coMPonentes brAsil

reyMAster

sAntA clArA distribuidorA

sonePAr south AMericA

sulMinAs

suPer energie

tJc de iguAçu coMerciAl eletricA

union sisteMAs e energiA

vextroM indústriA e coMercio

lugo

PortAl coMerciAl elétricA

elétricA bAhiAnA

Cidade

goiânia

João Pinheiro

são Paulo

Manaus

fortaleza

são Paulo

salvador

guarulhos

Juiz de fora

uberlândia

várzea grande

Maringá

cuiabá

são Paulo

belém

vitória

ituiutaba

cornélio Procópio

são Paulo

são Paulo

belo horizonte

guarulhos

são Paulo

caxias do sul

Mandaguari

Macaé

curitiba

Porto Alegre

são Paulo

Poços de caldas

são Paulo

nova iguaçu

são Paulo

são Paulo

Mairiporã

sacomã

salvador

UF

go

Mg

sP

AM

ce

sP

bA

sP

Mg

Mg

Mt

Pr

Mt

sP

PA

es

Mg

Pr

sP

sP

Mg

sP

sP

rs

Pr

rJ

Pr

rs

sP

Mg

sP

rJ

sP

sP

sP

sP

bA

Telefone

(61) 99988-5390

(38) 3561-4522

(11) 5555-3800

(92) 2125-8000

(85) 99800-6357

(11) 99974-4268

(71) 3312-0222

(11) 99197-4891

(32) 3215-4473

(34) 3256-4944

(65) 99959-0693

(44) 99991-6782

(65) 98408-8048

(11) 3959-6870

(91) 98405-9633

(27) 3357-1000

(34) 3268-2033

(43) 3520-5000

(11) 2294-1133

(11) 3017-8797

(31) 3218-8375

(11) 99273-1154

(11) 94232-1525

(54) 2101-8900

(44) 3233-8535

(21) 99823-4329

(41) 3021-5024

(51) 3062-1004

(11) 97242-5898

(35) 99744-5006

(11) 3931-0522

(21) 2667-1443

(11) 99357-2392

(11) 3672-0506

(11) 4486-8400

(11) 2067-4700

(71) 3496-3111

Site

www.adeel.com.br

www.albernazelectric.com.br

www.apscomponentes.com.br

www.baeletrica.com.br

www.carmehil.com.br

www.eletricapj.com.br

www.cotabahianet.com.br

www.dlight.com.br

www.edilsoneletrica.com.br

www.eletricacidade.com.br

www.eletricaparana.com.br

www.eletropainel.com.br

www.eletrotartari.com.br

www.eletroterrivel.com.br

www.eletrotransol.com.br

www.eletromil.com.br

www.eletrotil.com.br

www.eletrotrotrafo.com.br

www.glolani.com.br

www.kotek.com.br

www.lojaeletrica.com.br

www.mediatensao.com.br

www.norfercoex.com.br

www.omegabrasil.com.br

www.onixcd.com.br

www.polarb2b.com

www.reymaster.com.br

www.santaclaradistribuidora.com.br

www.sonepar.com.br

www.sulminasfiosecabos.com.br

www.supereletrica.com.br

www.eletroforconecta.com.br

www.unionsistemas.com.br

www.vextrom.com.br

www.lugo.com.br

www.portaleletrica.com.br

www.eletricabahiana.com.br
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Sistemas de aterramento 
quilométricos

 Nas últimas seis edições desta coluna 

abordamos com bastante detalhe os 

aspectos da revisão da norma ABNT NBR 

7117-1/2020 – Parâmetros do solo para 

projeto de aterramentos elétricos – Parte 

1 – Medição da resistividade e modelagem 

geoelétrica, que está em vigor há 12 meses. 

Nesta e nas próximas edições, vamos abordar 

aspectos específicos dos grandes sistemas 

de aterramento.

 Os sistemas de aterramento de dimensão 

quilométrica podem apresentar um padrão 

linear ou matricial. 

 No caso do padrão linear, podemos 

identificar as linhas de transmissão e 

de distribuição de energia, sistemas de 

transporte (ferrovia, metrô e monotrilho) e os 

parques eólicos. 

 O padrão matricial inclui uma grande 

diversidade de instalações e abrange toda 

a cadeia do setor elétrico, começando nas 

plantas de geração de energia, passando 

pelas subestações de transmissão e 

chegando nos consumidores industriais de 

grande porte.

 Uma característica da maioria destas 

instalações, excetuando as linhas de 

transmissão de energia e os eletrodos HVDC, 

é que o sistema de aterramento constitui um 

elemento comum a diversos subsistemas 

que promove a integração das instalações de 

alta, média e baixa tensão, além de grandes 

massas metálicas e de sistemas de proteção 

contra descargas atmosféricas. Destaca-se 

também nestes grandes sistemas, a demanda 

por elevada confiabilidade, por envolver 

grandes volumes de energia e elevados 

investimentos.

 Dentre as plantas de geração, 

destacamos as de energia renovável, grandes 
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aproveitamentos hidroelétricos, parques 

eólicos e usinas fotovoltaicas de grande 

porte. 

 As grandes usinas hidroelétricas, como 

Itaipu, Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, 

têm barragens de dimensão quilométrica e 

subestações de alta tensão. Nestas usinas, 

o padrão é de uma malha de aterramento 

lançada sob a barragem, no fundo do leito do 

rio, de onde partem prumadas de uma rede 

coletora que é interligada às armaduras de 

aço da barragem e aos demais subsistemas 

internos, assim como à malha de aterramento 

da subestação coletora, que fica em uma das 

margens do rio.

 Os parques eólicos têm um padrão 

de aterramento linear, com aterramentos 

concentrados nas bases das torres, que 

podem ser interligados entre si por meio 

de um cabo que acompanha a linha de 34,5 

kV, predominantemente a configuração 

aérea, mas, eventualmente, poderá ter a 

configuração subterrânea. 

 As usinas fotovoltaicas têm padrão 

de aterramento matricial com malha de 

quadrículas de dimensões de centenas 

de metros que interligam as estruturas 

dos trackers dos arranjos fotovoltaicos, 

constituídas por milhares de estacas de aço 

zincado e os eletrocentros, onde a tensão de 

saída dos inversores é elevada para a tensão 

de 34,5 kV. 

 Os sistemas de aterramento dos dois 

tipos de plantas geradoras convergem para 

a malha de uma subestação coletora de alta 

tensão, que faz a interligação com o Sistema 

Interligado Nacional (SIN).

 No sistema de transmissão de energia, 

as subestações de maior porte são as 

conversoras de sistemas de transmissão 

Por Paulo Edmundo da Fonseca Freire*
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HVDC e os respectivos eletrodos de 

aterramento. As subestações conversoras, 

tipicamente, têm área da ordem de 1 km² 

e abrigam os prédios com a eletrônica de 

potência, que faz a conversão c.c. – c.a. – c.c. 

 O aterramento do lado c.c. não pode 

ser feito na malha da subestação conversora 

devido à condição de operação monopolar 

com retorno pela terra que pode ser utilizada, 

de forma temporária, quando da perda 

de um dos polos da linha de transmissão 

HVDC. Para este aterramento é projetado 

um eletrodo específico, interligado com a SE 

conversora pela linha do eletrodo.

 Os eletrodos de aterramento HVDC são 

um tipo muito especial. Para começar, é o 

único aterramento que não é feito no local 

de instalação do sistema a ser aterrado, que, 

no caso, é o lado c.c. da conversora HVDC. 

A localização do eletrodo HVDC é escolhida 

com base em detalhadas investigações 

geográficas, geológicas e geofísicas, 

processo este que usualmente dura pelo 

menos um ano. 

 Os modelos de solo desenvolvidos para 

o projeto têm profundidade mínima de 20 

km, sendo os eletrodos dimensionados 

para injetar no solo correntes contínuas da 

ordem de alguns kA. O padrão geométrico 

de um eletrodo é em anel e não faz uso dos 

materiais típicos de aterramento (cabos nus 

e hastes), mas de hastes de ferro silício em 

leitos de coque (que podem ser horizontais 

ou verticais), utilizando a mesma tecnologia 

dos sistemas de proteção catódica. O 

perímetro de um eletrodo HVDC típico é da 

ordem de alguns quilômetros.

 As linhas de transmissão, apesar das 

suas grandes extensões, são projetadas 

considerando o desempenho individual 

dos aterramentos das torres em baixas 

frequências. Ocorre que as torres são 

interligadas entre si pelos cabos para-raios 

e que o desempenho das torres é exigido, 

acima de tudo, quando da ocorrência de 

quedas de raios, que podem evoluir para 

faltas para a terra com o consequente 

desligamento da linha de transmissão. 

 O desenvolvimento de metodologias 

que considerem o sistema interligado, a 

resposta da torre e do solo frente a correntes 

impulsivas, certamente vai contribuir para 

um projeto mais econômico e um melhor 

desempenho das linhas de transmissão.

 Outra situação que demanda a visão 

da linha de transmissão como um sistema 

de aterramento longo são os estudos de 

interferências que podem ser pontuais, em 

algum vão onde ocorre o cruzamento da 

linha de transmissão com outra linha de 

transmissão, de distribuição, de dutos, ou que 

pode ser longo, quando envolve um trecho 

de paralelismo, especialmente, no caso de 

compartilhamento de faixas de servidão. 

 A categoria de consumidores com 

grandes sistemas de aterramento inclui os 

sistemas de transporte (ferrovia, metrô e 

monotrilho) e as grandes plantas industriais, 

abrangendo refinarias de petróleo, plantas 

petroquímicas, siderúrgicas e outras. 

 Os sistemas de transporte têm a 

característica de estarem inseridos, totalmente 

ou parcialmente (no caso das ferrovias) em 

áreas urbanas, com elevada densidade de 

pessoas e com a convivência com toda a 

infraestrutura urbana de edificações, redes 

de energia, água esgotos etc. O uso da 

corrente de tração contínua é um agravante, 

pois as correntes de fuga podem resultar em 

corrosão de massas metálicas integrantes 

da infraestrutura urbana. Estes sistemas, 

por vezes, têm aterramentos complexos, 

constituídos por diversos componentes 

longos que podem estar isolados, mas que 

interagem por acoplamento resistivo – terras 

da via (trilhos de rolamento, que constituem 

o retorno da corrente de tração), do túnel 

(metrô) ou da estrutura (monotrilho) e malhas 

das subestações de média tensão.

 Os grandes consumidores industriais 

têm sistemas de aterramento que abrangem 

subestações de alta e média tensão, áreas 

de processo e instalações prediais. Nestas 

instalações, assim como nas instalações 

de transporte e nas usinas fotovoltaicas, a 

distribuição de energia usualmente é feita por 

linhas de média tensão subterrâneas. Neste 

caso, faltas para a terra acabam sempre por ser 

transferidas para a subestação principal, por 

meio de blindagens multiaterradas dos cabos 

de média tensão, por cabos de aterramento 

que acompanham estas linhas ou pela própria 

malha de aterramento da instalação. 

 Finalmente, há que se lembrar que 

todos os sistemas acima comentados 

podem conviver em instalações híbridas, 

que incluem dois ou mais destes sistemas. 

As linhas de transmissão compartilhando 

faixa de servidão com linhas de dutos e as 

subestações compartilhadas com usinas 

fotovoltaicas, ambas já comentadas, são 

casos típicos de compartilhamento. Outros 

compartilhamentos podem ser lembrados, 

como é o caso das usinas renováveis híbridas 

- hidroelétricas com usinas fotovoltaicas 

flutuantes e usinas fotovoltaicas com parques 

eólicos. Existem também os casos de UFV 

atravessadas por linhas de transmissão ou 

por ferrovias.

 Apesar das significativas diferenças 

existentes entre todos estes sistemas, 

o aspecto comum da grande dimensão 

impõe-se, cabendo ressaltar dois aspectos 

que devem ser considerados pelo projeto:

– modelos de solo profundos, compatíveis 

com as dimensões envolvidas; e

– software adequado para a simulação 

destes sistemas, que considere a não-

equipotencialidade dos aterramentos e 

que permita a modelagem das partes não 

enterradas.

*Paulo Edmundo da F. Freire é engenheiro 

eletricista, mestre em Sistemas de Potência 

(PUC-RJ) e doutor em Geociências (Unicamp). 

Especialista em aterramento pela SES (Montreal/

Canadá) e possui dezenas de trabalhos 

apresentados sobre o tema aterramento em 

congressos no Brasil e no exterior. É sócio 

fundador da empresa PAIOL Engenharia e 

membro da CE 03:102 – Comissão de estudos 

de “Segurança em Aterramento Elétrico de 

Subestações C.A”, do Cobei/ABNT.
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Conexão de miniusinas fotovoltaicas 
no sistema elétrico de distribuição 
da Cemig

60 Espaço SBQEE

 A inserção de geração distribuída (GD) 

ao sistema elétrico de distribuição (SEPD) 

altera o comportamento de parâmetros do 

sistema elétrico, tais como: carregamento, 

tensão e perdas técnicas ocasionadas ao 

sistema [1]. A conexão da GD no sistema, 

embasada por uma análise técnica que 

não abrange a influência dos parâmetros 

afetados após a inserção da fonte, pode 

ocasionar variações de tensão, redução 

da qualidade de energia e prejuízos à 

concessionária e a outros clientes atendidos 

pelo sistema de distribuição.

 Nesta edição, apresentaremos o resumo 

do trabalho “Estudo de Conexão de 

Miniusinas Fotovoltaicas no Sistema Elétrico 

de Distribuição da CEMIG” [2], apresentado 

na XIV CBQEE, que trouxe um estudo 

metodológico para análise dos impactos 

causados no sistema de distribuição 

devido à inserção de diversas mini GDs de 

pequeno porte, que podem gerar impactos 

ao SEPD devido à infraestrutura existente 

e à concentração de gerações para o 

mesmo local. O estudo considerou um 

modelo de sistema de distribuição padrão 

da Companhia Energética de Minas Gerais 

(Cemig) especificado e construído para fluxo 

de potência unidirecional e que apresenta 

uma rede elétrica para distribuição de 

energia, equipamentos de proteção e 

coordenação.

 Neste estudo real foram identificadas as 

possibilidades de conexão para cinco usinas 

solares fotovoltaicas (UFV) concentradas 

em uma região que somam 1.050 kWpico 

e também foi considerada 1 usina solar já 

instalada de 1.450 kW pico. O Somatório de 

injeção das GDs na região totalizou 2.500 

kW pico de geração neste sistema.

 A partir da simulação da inserção da 

potência de cada UFV em determinado 

ponto do sistema de distribuição, foram 

analisados os resultados obtidos, bem como 

analisados os níveis de tensão para verificar 

a possibilidade de conexão no ponto de 

instalação da UFV.

 A Figura 1 mostra que com a alocação 

de somente duas usinas totalizando 350 

kWpico, o sistema já ultrapassa os valores 

limites de tensão do Prodist no ponto de 

acoplamento ao sistema de média tensão 

da Cemig. Caso não seja realizada nenhuma 

obra de reforço de rede ou ação por parte 

do gerador para redução dos valores de 

potência injetada ou controle de reativos, 

a conexão da GD ficará inviabilizada 

tecnicamente.

 Como o sistema existente não suportou 

a injeção de 350 kW no ponto do sistema 

definido inicialmente para conexão das GDs, 

proposta pela CemigD, a partir dos estudos 

de fluxo de potência, o atendimento da 

UFV 1(250 kW) é realizado no ponto de 

conexão e sem necessidade de obras e 

o atendimento para as demais UFVs com 
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obras de recondutoramento e extensão de rede das UFVs é feito à montante do banco de 

regulador de tensão (BRT) antes das usinas.

 A Figuras 2 mostra o comportamento da tensão ao longo de todo circuito com a realização 

das obras de extensão e com todas as UFVs conectadas, totalizando 1.050 kWpico.

 Dessa forma, os estudos mostraram que a realização de obras de recondutoramento 

e a alteração no ponto de conexão com a rede de MT podem ser capazes de viabilizar 

tecnicamente a conexão destas GDs, aumentando a capacidade de hospedagem da rede 

elétrica.

 Figura 1 - Tensão ao longo do alimentador com inserção de 350 kWpico.

Figura 2 - Tensão ao longo do alimentador com inserção de 1.050 kWpico e realização de reforço de 
rede.
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Proteção contra raios

Segurança nas inspeções da PDA – 
Parte 1*
 Atualmente, há muitos profissionais 

apresentando conteúdos técnicos na internet 

e chama a atenção a quantidade de pessoas 

“fantasiadas” com Equipamentos de Proteção 

Individual - EPIs, utilizando-os como marketing 

para dar a impressão de qualificação ao tratar 

do assunto. 

 É possível notar um exagero em alguns 

momentos e um descaso em outros, a 

exemplo da pessoa estar vestida com uma 

vestimenta contra os efeitos do arco elétrico 

e fogo repentino aliada a uma máscara de 

proteção facial simples recomendada apenas 

para proteção contra impacto, que não 

protege contra os efeitos do arco elétrico.

 Esta quantidade de informações 

incorretas pode levar um usuário desavisado 

a um erro grave com sérias consequências.

 É importante ressaltar que o EPI pode ser 

um aliado na proteção contra acidentes, ou como 

um redutor das consequências, mas é a última 

barreira na hierarquia das medidas de proteção. 

As medidas de proteção coletiva devem ser 

adotadas prioritariamente, adicionalmente, 

podem-se adotar medidas administrativas e, 

caso estas sejam tecnicamente inviáveis ou 

insuficientes para controlar os riscos, pode-se 

recorrer ao uso dos EPIs.

 Vale lembrar que a segurança deve ser 

observada tanto para o profissional que 

executa a inspeção, quanto para terceiros.

 Ao analisar uma atividade pode-se dividi-la 

em etapas, avaliar os riscos e, seguindo a 

hierarquia citada, decidir quais ações podem 

ser tomadas para minimizá-los. 

 Ao aplicar esses conceitos à inspeção 

da PDA não se deve assumir modelo pré-

definido, pois a atividade varia muito para 

cada estrutura devido às características 
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intrínsecas, idade da instalação, método 

de proteção adotado etc., assim, o texto 

mostrará uma análise simplificada, apenas 

como referência aos leitores.

 Pode-se dividir a inspeção da PDA em 

algumas etapas que serão comuns em muitos 

locais.

• Análise da documentação

• Inspeção visual geral

• Inspeção no SPDA

- Subsistema de captação

- Subsistema de descida

- Subsistema de aterramento

• Possíveis medições em cada subsistema

• Inspeção nas MPS

• Elaboração da documentação

 Análise da documentação: esta etapa 

pode parecer isenta de riscos, mas deve-se 

observar as condições ergonômicas como 

disposição dos móveis e iluminação, 

fundamentais para um trabalho com 

solicitação intelectual.

 Inspeção visual geral: este obviamente 

é um momento que não envolve grandes 

riscos, justamente por ser uma fase inicial 

de ambientação com as características 

da instalação. É importante observar 

riscos adicionais específicos de cada local 

como, por exemplo, a presença de animais 

peçonhentos.

Continua ...

*Este artigo é assinado por Luiz Claudio 

Ferraro, engenheiro eletricista e de segurança 

do trabalho. Possui experiência em projetos, 

inspeções, consultoria e treinamentos. 



Iluminação pública

Poluição luminosa e a revisão da norma ABNT NBR 5101 – 
Iluminação pública*

 Dando sequência nesta série de artigos 

sobre iluminação, iremos tratar, nesta edição, 

sobre o tema sobre a poluição luminosa 

e o que deve ser modificado na revisão da 

ABNT NBR 5101. Atualmente, na NBR 

5101 já temos uma parte que trata da 

poluição luminosa no item 6.2.9 incluindo 

poucos parágrafos e dando uma visão muito 

básica sobre o tema, mas já alertando para 

pontos como desperdício de energia por 

equipamentos e projetos mal elaborados, 

superdimensionamento dos sistemas de 

iluminação, etc. 

 O tema é de extrema relevância para a 

sociedade, pois os efeitos nocivos da poluição 

luminosa estão cada vez mais presentes na 

vida selvagem e nos ecossistemas afetando a 

todos os seres vivos. Toda a vida na Terra está 

baseada no ciclo entre claro/escuro, causado 

pela rotação da terra, ciclo chamado de 

ciclo circadiano que influencia toda a vida no 

planeta.  O ciclo circadiano está codificado 

no DNA de todas as plantas e animais. Nós, 

humanos, interrompemos radicalmente esse 

ciclo iluminando a noite. Toda a sustentação 

da vida – como reprodução, alimentação, 

produção hormonal e o sono – depende 

deste ciclo.  Evidências científicas sugerem 

que a luz artificial à noite tem efeitos negativos 

e mortais em muitas criaturas, incluindo 

anfíbios, pássaros, mamíferos, insetos e 

plantas. 

 A iluminação artificial perturba 

Luciano Haas Rosito é engenheiro eletricista, diretor comercial da Tecnowatt e 
coordenador da Comissão de Estudos CE: 03:034:03 – Luminárias e acessórios da ABNT/
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de exteriores do IPOG, e palestrante em seminários e eventos na área de iluminação e 
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63O Setor Elétrico / Outubro-Novembro de 2021

ecossistemas em toda parte do mundo, 

prejudicando o  sono das especies durante a 

fase escura e prejudicando animais noturnos 

que dormem durante o dia e são ativos à 

noite. A poluição luminosa altera radicalmente 

seu ambiente noturno, transformando a noite 

em dia. Sapos e rãs, por exemplo, cujo coaxar 

durante a noite, no escuro faz parte do ritual de 

acasalamento e reprodução, é interrompido 

com as instalações de luz artificial, diminuido 

suas populações em areas iluminadas. O 

mesmo acontece com a iluminação de zonas 

maritimas, pois as tartarugas marinhas vivem 

no oceano, mas desovam durante a noite na 

praia. As tartarugas buscam zonas menos 

habitadas e, na presença de luz artificial, não 

se aproximam e acabam por colocar seus ovos 

em zonas degradadas, nem sempre ideais 

para a nidificação. Já os filhotes encontram 

o mar detectando o horizonte brilhante e o 

reflexo da lua e estrelas sobre o oceano e a 

luz artificial pode afastar os recém-nascidos 

do oceano. 

  A luz artificial afeta também o movimento 

migratório dos pássaros, podendo fazer 

com que eles se desviem do curso normal 

indo em direção às cidades, onde podem 

morrer colidindo com edifícios iluminados 

desnecessariamente. A luz artificial pode 

fazer com que eles migrem muito cedo ou 

muito tarde perdendo as condições climáticas 

ideais para sua reprodução. Muitos insetos 

são atraídos pela luz, mas a iluminação 

artificial pode criar uma atração fatal para 

algumas espécies, como o vagalume, por 

exemplo, que está extinto nas zonas urbanas. 

O declínio das populações de insetos afeta 

negativamente todas as espécies que 

dependem dos insetos para alimentação ou 

polinização. Alguns predadores exploram 

essa atração a seu favor, afetando as teias 

alimentares de maneiras inesperadas. Nos 

ecossistemas naturais tudo está conectado. 

Precisamos entender os impactos negativos 

da luz artificial e buscar soluções para 

minimizar possiveis danos. Quanto menos 

interferirmos na diversidade de vida no 

planeta, melhor é para a nossa sobrevivencia.

 Na atual revisão que se encontra em 

fase de Consulta Nacional e revisões para 

publicação, a poluição luminosa começa a 

ser tratada em mais detalhes no item 7.1 com 

diversas considerações sobre seus efeitos 

e como evitar ou minimizá-los. Também são 

tratados dos efeitos em sítios astronômicos, 

o halo luminoso celeste, a luz intrusa e os 

efeitos das altas temperaturas de cor que não 

devem ser utilizadas em iluminação pública. 

Com estas evoluções e novos requisitos 

técnicos, esperamos projetos de melhor 

qualidade a partir da publicação da revisão 

da ABNT NBR 5101.

*Artigo escrito em parceria com Silvia Maria 

Carneiro de Campos, arquiteta e lighting 

designer.
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Bandeiras tarifárias, Covid e custos

 Prezado leitor, o tema que gostaria de discutir 

hoje é a situação que se apresenta de arrocho nas 

contas e complexidade para a indústria e o povo.

 Avaliando a declaração do Ministro Paulo 

Guedes em 2019, que ocorreria o “choque da 

energia barata” em dois anos, ainda que a escassez 

hídrica, a Covid-19 e a pressão inflacionária não 

colaborem, temos sim uma realidade difícil a ser 

vencida e contornada.  Não quero falar de crise, 

longe disso, apenas entender que muitos setores 

da economia, como a indústria eletroeletrônica, 

o agronegócio e outros estão com demandas 

aquecidas, o setor de serviços ainda esboça 

reação, assim como tantos outros.

 Entretanto, a pandemia, aliada a muitos outros 

problemas políticos e macroeconômicos, trouxe 

de volta a inflação e o desemprego, que afetam 

fortemente a capacidade de geração de valor e 

investimento das indústrias, além de arrochar o 

orçamento familiar e forçar a redução do consumo. 

Vejamos que, em ambos os casos, diminui-se a 

capacidade de produzir, investir e consumir, freando 

a economia e jogando novamente a sociedade em 

um ciclo de baixo crescimento. Bom, como esta 

coluna não é de um jornal de economia, vamos 

ao assunto técnico correlato: custos de produção 

associados à energia elétrica.

 Hoje, a tarifa residencial da energia elétrica é 

dividida em modalidades tarifárias, que são um 

conjunto de tarifas aplicáveis ao consumo de 

energia elétrica e demanda de potências ativas. 

Elas são definidas de acordo com o Grupo 

Tarifário, segundo as opções de contratação 

definidas na REN nº 414/2010 e no Módulo 7 dos 

Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET. 

São 2 grandes grupos tarifários, quais sejam:

ð Grupo A: unidades consumidoras da alta tensão 

(subgrupos A1, A2 e A3), média tensão (subgrupos 

A3a e A4), e de sistemas subterrâneos (Subgrupo 

AS). Estes grupos podem optar pelos regimes horo-

Quadros e painéis

sazonais, divididos em azul e verde. A horária azul 

tem tarifas diferenciadas de consumo de energia 

elétrica e de demanda de potência, de acordo com 

as horas de utilização do dia (postos tarifários). Já a 

horária verde tem tarifas diferenciadas de consumo 

de energia elétrica, de acordo com as horas de 

utilização do dia (postos tarifários), e de uma única 

tarifa de demanda de potência. 

 Os postos ou horários tarifários são definidos 

por distribuidora, no seu processo de revisão tarifária 

periódica (a cada quatro ou cinco anos), de acordo 

com a Resolução Normativa (REN) nº 414/2010, 

art. 59, e os Procedimentos de Regulação Tarifária - 

PRORET.

- Horário (posto) de ponta: período diário de 3h 

consecutivas, com exceção feita aos sábados, 

domingos e feriados nacionais;

- Horário (posto) intermediário: período de 

horas conjugadas ao horário de ponta, aplicado 

exclusivamente às unidades consumidoras que 

optem pela tarifa branca. Pode variar de 1h à 1h30 

antes e depois do horário de ponta; e

- Horário (posto) fora de ponta: período 

diário composto pelas horas consecutivas e 

complementares ao horário de ponta e intermediário.

 Existe também o período reservado que é 

aplicável às unidades consumidoras da subclasse 

rural irrigante ou aquicultura. Compreende o período 

de 8h30min que abrange toda a madrugada, em 

que a carga destinada à irrigação ou aquicultura 

recebe um desconto na tarifa de acordo com a 

região em que se localiza e o grupo tarifário a que 

pertence. 

ðGrupo B: unidades consumidoras da baixa 

tensão das classes residencial (subgrupo B1), rural 

(B2), demais classes (B3) e iluminação pública 

(B4), subdivididas em duas modalidades tarifárias, 

que são:

- Convencional Monômia: tarifa única de consumo 

de energia elétrica, independentemente das horas 

de utilização do dia;

- Horo-sazonal branca: tarifa diferenciada de 

consumo de energia elétrica, de acordo com 

as horas de utilização do dia (postos tarifários). 

Não está disponível para o subgrupo B4 e para a 

subclasse Baixa Renda do subgrupo B1.

 Falemos um pouco sobre a bandeira tarifária. 

Na bandeira verde, não há cobrança adicional. 

Na amarela, acrescenta-se R$ 1,874 a cada 100 

kWh. Na vermelha patamar 1, acrescenta-se R$ 

3,971 a cada 100 kWh. Na vermelha patamar 2, 

acrescenta-se R$ 9,492 a cada 100 kWh. Na preta 

de escassez hídrica, acrescenta-se R$ 14,20 a 

cada 100 kWh.

Passemos a um exemplo prático da situação atual. 

Na região onde moro, a energia no subgrupo 

B1 custa hoje R$ 0,54611/kWh. Aplicando-se 

a bandeira tarifária da escassez hídrica, que 

estamos atualmente, a energia custa 26% 

mais cara que a comparada na bandeira verde. 

Evidentemente que, racionalizar o uso é uma 

das “bandeiras” que eu defendo há muitos anos, 

mas a situação é complexa, quando se soma a 

ela, uma inflação acumulada de 12 meses acima 

de 10%. Como falar então, em restaurantes, 

lanchonetes, bares e outros tantos comércios e 

pequenos negócios que permaneceram fechados 

por longos meses durante os períodos mais 

duros da pandemia, que começam a retomar seu 

funcionamento normal, precisando repassar um 

aumento do custo da energia superior a 36% 

ao preço de seus produtos e serviços. Será que 

alguém tem alguma margem deste tamanho para 

suportar esse arrocho?

 Talvez seja o momento de avaliar formas 

diferentes de incentivar o “Negawatt”, ou seja, a 

racionalização do consumo, não somente pela 

proibição do consumo pelo preço, imposta por 

tantos governos que se seguem, quaisquer que 

sejam suas bandeiras ideológicas.  
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Pare de danificar o cabo isolado com Hipot – DC 
– Parte II
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 Naquela noite chovia bastante e aconteceu 

o que qualquer profissional envolvido com 

manutenção mais teme: o circuito elétrico 

foi a zero! Depois dos procedimentos de 

manobra nos circuitos remanescentes e de 

alguns testes, concluiu-se que a origem da 

falha foi no cabo isolado de média tensão, 

que estava instalado de forma subterrânea. 

Apesar da forte chuva, a falha foi localizada 

rapidamente, estava em uma terminação na 

subestação. A nova terminação disponível foi 

prontamente substituída por uma equipe bem 

treinada. Então, o teste de tensão aplicada 

foi realizado com fonte DC (Hipot-DC), 

antes de energizar o circuito. Passados 

três meses desse evento, uma nova falha 

acontece, uma emenda reta e novamente foi 

testada com tensão DC, depois do reparo. 

Passando algum tempo novas falhas ocorrem 

sistematicamente.

 Essas situações hipotéticas ocorrida nos 

anos 1980 foram, possivelmente, a motivação 

para muitas instituições internacionais 

buscarem explicações e soluções para esses 

eventos. 

 Um dos principais artigos técnicos, ou 

talvez o principal, que evidenciou com alto rigor 

técnico os malefícios causados aos isolantes 

poliméricos, no caso XLPE, foi apresentado 

no Jicable de 1995 (Effect of DC testing on 

XLPE insulated cables SRINIVAS N.N., Detroit 

Edison, Detroit, U.S.A. BERNSTEIN B.S., 

EPRI, Washington, U.S.A), encomendado e 

realizado conjuntamente pela Detroit Edison 

Company e pelo Electric Power Research 

Institute (EPRI).

Redes subterrâneas em foco

Neste artigo os autores demonstram através  

de vários experimentos como a taxa de falha 

aumenta quando os cabos isolados são 

submetidos a teste de tensão aplicada em 

DC. É evidenciado ainda como os testes em 

DC são ineficazes e não cumprem a função 

de acelerar defeitos para prevenir futuras 

falhas e também como esses testes diminuem 

significativamente o tempo de vida do cabo. 

O estudo apresenta uma redução de quase 5 

vezes, para ser exato, de 4,8.

Testar é preciso!

 Testar cabos isolados antes de energizar 

garante a confiabilidade do mesmo durante 

sua operação. Porém, com os problemas que 

o Hipot DC causa, como fazer isso de forma 

eficaz?

 O teste de tensão aplicada é baseado 

na premissa de que o isolante deve suportar 

uma tensão bem maior por um determinado 

tempo do que a tensão que ele efetivamente 

irá operar.

 O cabo isolado se comporta como um 

capacitor, logo, a componente capacitiva será 

significativa para o teste quanto maior for seu 

comprimento, além da classe de tensão. 

 Como podemos observar na fórmula, 

a única componente que é possível alterar 

para diminuir o valor da potência que 

será requerida do equipamento de teste 

é a frequência, ou seja, quanto menor for a 

frequência, menos energia será necessária e, 

com isso, os equipamentos serão menores.

 O surgimento dos testes em VLF (Very Low 

Frequency) em cabos nasceu da necessidade 

de substituir o teste em DC. Novamente, 

muitos estudos foram desenvolvidos para 

validar a validade e a eficácia dos testes 

feitos em tensão alternada, porém, com uma 

baixa frequência. Um importante estudo (Very 

low frequency testing – Its effectiveness in 

detecting hidden defects in cables), que 

abrangeu um grande universo de amostra, foi 

apresentado no congresso CIRED, realizado 

em Barcelona (ES) em 2003. Neste estudo, 

a empresa Tenaga Nasional Berhad, uma das 

maiores da Malásia, apresentou e evidenciou 

que, com a introdução dos testes em VLF em 

substituição ao DC, a taxa de falha diminuiu 

em 90% no período de 20 meses.

 Outro estudo desenvolvido pelo National 

Electric Energy Testing Research and 

Applications Center (NEETRAC - CHAPTER 

9 Simple Dielectric Withstand - Joshua 

Perkel) demonstra a maior eficácia do teste 

em VLF frente a outras alternativas, como, 

por exemplo, os testes DAC (Damped AC 

Voltage), que, conforme o estudo, não 

cumprem os requisitos para teste “Simple 

Withstand”. 

 Portanto, existem vários estudos que 

descrevem os danos causados pelos testes 

DC, que poderiam ter evitado as recorrentes 

falhas descritas no episódio narrado no início 

deste artigo.

 Na próxima coluna irei tratar dos testes de 

tensão aplicada monitorados, como o IEEE 

400.2 recomenda. Até a próxima edição!
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A circulação de correntes de terceira harmônica pelo condutor 
de proteção (PE) durante transientes de manobra em sistemas 
trifásicos

 O artigo apresenta um “case” de atuação intempestiva da 

proteção de fuga à terra (GS) durante transitório de corrente 

devido à transição de fonte de alimentação de cargas compostas 

por transformador que alimenta sistemas compostos por UPSs, 

fontes ininterruptas de energia (em tradução livre), que possuem 

na entrada retificadores construídos com IGBTs. A Figura 1 ilustra 

o esquemático da alimentação típica, composto por:

• 1 fonte 13,8 kV da distribuidora local;

• 1 fonte de contingência composta por geradores em paralelo;

• Chaves de transferência trifásicas com manobra fechada 

(sincronizada), duas entradas de fontes e uma saída para a carga;

• Transformador de alimentação dos sistemas UPS ligados em DYn 

aterrado com secundário em 480V/60Hz. Neutro não distribuído;

• Esquema de aterramento TN-S, adequado ao suprimento de 

cargas de tecnologia de informação;

• QGBTs com disjuntores gerais com as funções de proteção de 

50/51 e 50/51 GS;

• Proteção de fuga à terra 50/51GS baseada na corrente 

diferencial definida como a soma vetorial das correntes de fase. 

A corrente prevista de fuga à terra “It” é, portanto, definida como: 

It=I1+I2+I3, em que I1, I2 e I3 são as correntes (vetoriais) de linha 

das 3 fases de alimentação da carga (trafo + UPS);

• Os UPS possuem retificadores de entrada concebidos com IGBT 

sem transformadores que proporcionam ao sistema elétrico alto 

rendimento, baixas perdas, alto fator de potência e baixa distorção 

de corrente harmônica.

 A fim de investigar a atuação intempestiva da proteção de fuga 

à terra durante o start-up do sistema, foram efetuadas medições 
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nos QGBTs (no disjuntor geral) com a utilização de instrumentos 

classe A (IEC 61000-4-30) com taxas de amostragem de 256 e 

512 amostras por ciclo e integração a cada ½ ciclo na avaliação 

dos valores eficazes. Foram registrados os comportamentos das 

tensões e as correntes representadas nas figuras que se seguem.

Figura 1 – Módulo de esquema unifilar simplificado 
(utilizado em múltiplos módulos).

 A Figura 2 apresenta o comportamento da tensão de alimentação 

do QGBT1, onde se observam transientes devido às manobras de 

transição das fontes durante os testes.



 A Figura 3 apresenta o comportamento das correntes fundamentais 

(I1) e de terceiras harmônicas (I3) nas fases (1,2,3) e no condutor 

PE (correntes diferenciais). Durante essas medições, o trip do 

disjuntor foi inabilitado permitindo a visualização do fenômeno para 

a investigação das causas da atuação da proteção GS. Observa-se 

que, independentemente do valor da carga, as correntes diferenciais 

de 3ª harmônica (que circulam pelo PE) se repetem a cada transiente 

superando 1000 amperes.

 A Figura 4 ilustra o comportamento das correntes eficazes (I1,I2,I3 

e It) durante o período transitório em valores integrados a cada ½ ciclo. 

 A Figura 5 complementa a Figura 4 e apresenta a decomposição 

das correntes eficazes em fundamentais e de terceira harmônica das 

Figura 3 – Comportamento das correntes fundamentais e terceiras harmônicas 
nas fases e correntes diferenciais no PE (corrente de fuga ou leakage) 

medidas no disjuntor geral. 

Figura 2 – Tensão de alimentação no QGBT. 
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fases e da mesma forma da corrente no PE (correntes diferenciais) 

nas frequências fundamentais e terceira harmônica. Pode-se observar 

na Figura 5 que a corrente diferencial praticamente não apresenta 

componente de corrente fundamental. Portanto, todo o conteúdo 

da corrente diferencial (tratada pelo instrumento de medição como I 

leakage) é de terceira harmônica. Note que a corrente diferencial na 

frequência fundamental é aquela que indica defeito de fuga à terra e o 

sistema de proteção deve estar pronto a detectá-la e promover o trip 

do disjuntor de forma adequada.
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Figura 6 – Formas de onda de correntes harmônicas nas fases e corrente 
harmônica diferencial. 

Figura 7 – Formas de onda de correntes fundamentais nas fases e corrente 
fundamental diferencial. 

Conclusões:

• Apesar de o sistema de alimentação e de a própria carga serem 

concebidos como trifásicos, devido à transferência fechada ocorrer 

com pequeno desvio angular, o comportamento da corrente de in 

rush do UPS possui importante componente de terceira harmônica. 

A corrente diferencial que é somada vetorialmente no condutor de 

proteção PE utilizado na ligação do equipamento pode sensibilizar o 

relé, desligando de forma intempestiva o rele do disjuntor geral;

• O sistema de proteção da alimentação do UPS deve considerar a 

aplicação de relé que possua a capacidade de inibir o trip da função 

GS na presença da corrente diferencial de terceira harmônica durante 

a transição das fontes, mantendo a sensibilização da componente 

fundamental da corrente diferencial, sem prejuízo ao sistema de 

proteção de fuga à terra (GS);  

• Caso o relé do disjuntor não possua essa função de inibição da 

atuação da corrente diferencial em terceira harmônica, pode-se instalar 

um relé específico para a proteção diferencial com restrição à terceira 

harmônica, garantindo a necessária proteção GS.

 A Figura 6 ilustra o comportamento das formas de onda de 

correntes harmônicas (exclusivamente) nas fases e a corrente 

diferencial. Nota-se que o módulo da corrente diferencial é 

quase o triplo da corrente relativas às fases e o período é de 

aproximadamente 5,5 ms/180Hz. A corrente pelo PE tem como 

característica dominante a terceira harmônica.

 A Figura 7 apresenta o comportamento das formas de onde de 

corrente nas fases na frequência fundamental.

 O fenômeno é bastante semelhante à situação clássica e bem 

conhecida, que ocorre quando são alimentadas cargas monofásicas 

não lineares por sistema trifásico com neutro, contudo, ao contrário 

dessa situação, onde as correntes de terceira harmônica no neutro 

atingem valores da ordem de até 1,73 vezes a corrente das fases. 

O registro da Figura 4 indica que a sincronia das correntes de 

terceira harmônica nas fases leva a corrente diferencial a valores de 

três vezes em relação a essas correntes das fases em situação de 

baixa carga, já que, independentemente do valor das correntes de 

fases, a corrente diferencial varia muito pouco e supera os 1000 A 

conforme mostra a Figura 3.

Figura 4 – Zoom com detalhe da Figura 3 – correntes nas fases (I1, I2, I3 e I 
diferencial (leakage).

Figura 5 – Indicações de correntes fundamentais e de terceira harmônica nas 
fases e correntes diferenciais fundamentais e de terceira harmônica.
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A segurança operacional durante o ciclo total de 
vida das instalações “Ex”

Instalações Ex

 A segurança operacional é obtida por 

meio da prevenção, mitigação e resposta 

a eventos que possam causar explosões 

ou acidentes que coloquem em risco a 

vida humana ou o meio ambiente, por meio 

da adoção de um sistema de gestão que 

assegure a integridade das instalações 

durante o seu ciclo total de vida. Por outro 

lado, a segurança ocupacional tem o objetivo 

de promover a proteção do trabalhador no 

seu local de trabalho, visando a redução de 

acidentes pessoais e doenças ocupacionais, 

bem como de identificar, avaliar e controlar 

situações de risco, proporcionando um 

ambiente de trabalho mais seguro e saudável 

para as pessoas.

 A segurança de processo tem o objetivo 

de gerenciar a integridade de sistemas 

operacionais, processos, manutenção e 

instalações, bem como de impedir a perda 

de contenção de produtos químicos tóxicos, 

inflamáveis ou combustíveis, devido ao seu 

potencial de gerar explosão, incêndio ou 

efeitos tóxicos, que podem resultar em lesões 

pessoais, danos materiais, perda de produção 

ou impacto ambiental. Desta forma pode 

ser entendido que a segurança operacional 

é composta pelo conjunto da segurança 

ocupacional e da segurança de processo.

 A Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio 

de sua Resolução Nº 5/2014 - Regulamento 

Técnico do Sistema de Gerenciamento 

de Segurança Operacional (SGSO) 

para refinarias de petróleo, publicada em 

29/01/2014, com prazo de implantação 

de dois anos, tornou compulsório que 

todas as refinarias atendam às práticas 

de gestão contidas naquele regulamento. 
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Desde 31/01/2016, tornou-se mandatória a 

aplicação dessas práticas de SGSO. 

 Criado a partir daquela resolução da ANP, 

o Sistema de Gerenciamento da Segurança 

Operacional (SGSO) é um conjunto de 

práticas de gestão para minimizar riscos de 

ocorrência de acidentes nas instalações das 

refinarias. Esta preocupação decorre do fato 

de que os acidentes que podem ocorrer neste 

tipo de instalação industrial podem possuir 

grandes consequências para as instalações, 

pessoas e meio ambiente, em função 

das grandes quantidades de substâncias 

inflamáveis, combustíveis e tóxicas envolvidas 

e das grandes explosões e vazamentos que 

podem ser resultantes de tais acidentes. 

 O SGSO possui, como atributos 

chaves, as perspectivas relacionadas com as 

pessoas, os processos e as instalações, ao 

longo do ciclo total de vida das instalações da 

indústria de Óleo & Gás. Os atributos chaves 

do SGGO, incorporando as perspectivas 

relacionadas com as pessoas, os processos 

e as instalações, ao longo do ciclo total de 

vida das instalações da indústria de Óleo & 

Gás, representam os fatores que contribuem 

para as causas da ocorrência dos acidentes.

 O SGSO “Ex”, aplicando o conceito 

do SGSO para os equipamentos e 

instalações em atmosferas explosivas, inclui: 

documentação de classificação de áreas, 

do controle do inventário dos equipamentos 

elétricos, mecânicos, de instrumentação, de 

telecomunicações e mecânicos existentes, 

tanto fixos como móveis, dos certificados 

de conformidade dos equipamentos “Ex” 

instalados; documentação de projeto de 

instalações “Ex”; programa de inspeções 

iniciais e periódicas “Ex”; relatórios de 

manutenção, inspeções e reparos, controle 

de treinamento e de reciclagem sobre 

“atmosferas explosivas” dos profissionais 

envolvidos com serviços em áreas 

classificadas; controle de certificação de 

executantes e supervisores (próprios e 

contratados) de acordo com as Unidades 

de Competências Pessoais “Ex” aplicáveis a 

cada atividade “Ex”; e programa de auditorias 

internas para a verificação da continuidade e 

atualização da aplicação dos requisitos das 

Normas da Série ABNT NBR IEC 60079 - 

Atmosferas explosivas.

 Por meio de um adequado SGSO “Ex” 

é possível evitar a ocorrência da indevida 

“normalização de desvios Ex”, observada 

em instalações em atmosferas explosivas 
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contendo equipamentos com certificação 

“Ex”, indevidamente referenciados de forma 

genérica como sendo do tipo “à prova de 

explosão”. 

 A expressão “normalização dos desvios” 

foi inicialmente utilizada durante análise 

das causas das explosões ocorridas com o 

ônibus espacial Challenger (1986). O termo é 

aplicado para descrever as situações em que a 

degradação de equipamentos ou instalações 

“Ex” ou a adoção de práticas inseguras passa 

a ser “aceita” pela organização por não gerar 

consequências catastróficas “imediatas”. 

Com o tempo, a situação degradada dos 

equipamentos e das instalações “Ex” passa 

a ser vista como “normal” e os riscos que não 

eram assumidos originalmente passam a se 

tornar indevidamente “aceitos”. 

 No âmbito do Brasil ainda pode ser 

verificada uma grande necessidade de 

conscientização dos riscos e perigos das 

instalações industriais, incluindo aquelas 

contendo atmosferas explosivas formadas por 

gases inflamáveis ou poeiras combustíveis, 

com o objetivo de implantação de um sistema 

de gestão de segurança operacional “Ex”.

 Pode ser verificado que ainda existem 

empresas que estão preocupadas 

prioritariamente com a posse dos documentos 

de certificação dos equipamentos instalados, 

sem a devida preocupação com os aspectos 

de pessoal e de procedimentos de trabalho 

que são utilizados para as atividades de 

operação, projeto, montagem, inspeção, 

manutenção, reparos e auditorias internas.

 Deve ser ressaltado, sob o ponto de vista 

de segurança operacional, que somente a 

certificação dos equipamentos elétricos ou 

mecânicos “Ex” tem se mostrado insuficiente 

para garantir a segurança das instalações e 

das pessoas nelas trabalham. Neste sentido, 

sob o ponto de vista do ciclo total de vida 

das instalações, é necessário a implantação 

prioritária de sistemas de certificação de 

empresas de serviços “Ex” e de competências 

pessoais “Ex”, alinhadas com os sistemas 

internacionais existentes, internacionalmente 

elaborados e consensados, os quais 

incorporam as melhores práticas mundiais 

sobre o assunto “Ex”.

 Os requisitos básicos para a implantação 

de um adequado SGSO “Ex” estão 

detalhados nas Normas Técnicas Brasileiras 

da Série ABNT NBR IEC 60079, dentre as 

quais podem ser destacadas: ABNT NBR 

IEC 60079-10-1 (Classificação de áreas 

contendo gases inflamáveis), ABNT NBR 

IEC 60079-10-2 (Classificação de áreas 

contendo poeiras combustíveis), ABNT 

NBR IEC 60079-14 (Projeto, seleção de 

equipamentos e montagem de instalações 

elétricas “Ex”), ABNT NBR IEC 60079-17 

(Inspeção e manutenção de instalações 

elétricas “Ex”) e ABNT NBR IEC 60079-

19 (Reparo, revisão e recuperação de 

equipamentos “Ex”). 

 Pode ser verificado que existem empresas 

no Brasil que processam, armazenam 

ou transportam produtos inflamáveis 

ou combustíveis que sequer possuem 

documentação de classificação de áreas, 

demonstrando um grande desconhecimento 

e falta de atendimento dos requisitos legais e 

normativos existentes no Brasil, tais como a 

Norma Regulamentadora NR 10 (Segurança 

em eletricidade), Norma Regulamentador NR 20 

(Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis 

e combustíveis), Norma Regulamentadora NR 

37 (Segurança em plataformas de petróleo) e 

as Normas Técnicas Brasileiras adotadas das 

Séries ABNT NBR IEC 60079 (Atmosferas 

explosivas) e ABNT NBR ISO/IEC 80079 

(Equipamentos mecânicos “Ex”).

 Neste aspecto deve ser ressaltado que a 

atual legislação brasileira sobre certificação 

de conformidade para atmosferas explosivas, 

(Portaria Inmetro 0179/2010) aborda apenas 

os requisitos de certificação de equipamentos 

elétricos para atmosferas explosivas contendo 

gases inflamáveis e poeiras combusteis. 

Ainda não estão incorporados na legislação 

brasileira, publicadas pela Secretaria do 

Trabalho, pela ANP ou pelo Inmetro os 

requisitos de segurança sob o necessário 

ponto de vista de segurança operacional ao 

longo do ciclo total de vida das instalações 

“Ex”, incluindo a avaliação da conformidade, 

por meio da certificação das competências 

pessoais e das empresas de serviços “Ex”, 

incluindo serviços de classificação de áreas, 

projeto, montagem, instalação, inspeção, 

manutenção, reparos e recuperação de 

equipamentos e instalações em atmosferas 

explosivas.

 Como pode ser visto, para garantir a 

segurança das instalações elétricas em 

atmosferas explosivas, bem como dos 

trabalhadores envolvidos nas indústrias 

que operam em áreas como de óleo & gás, 

petroquímica, sucroalcooleira, farmacêutica, 

de grãos e portuária, é necessário que haja 

uma abordagem ao longo do ciclo total de 

vida das instalações “Ex” e não somente sob 

o ponto de vista dos equipamentos elétricos 

ou mecânicos “Ex” quando estes saem das 

fábricas, na condição de “novos”. Este tipo 

de abordagem constitui a base para os 

sistemas internacionais de certificação do 

IECEx - Sistema Internacional de Avaliação 

da Conformidade da IEC para Atmosferas 

Explosivas.

 As Nações Unidas têm trabalhado 

em estreita cooperação com a IEC e com 

IECEx, de forma a desenvolver um modelo de 

legislação comum na área de equipamentos 

e instalações em ambientes com áreas 

classificadas. Em função desta cooperação, 

as Nações Unidas têm apoiado e incentivado 

a aplicação dos requisitos de certificação 

de competências pessoais, de empresas de 

serviços “Ex” e de equipamentos elétricos 

e mecânicos elaborados pelo IECEx na 

legislação “nacional” de cada país membro. 

De acordo com as Nações Unidas, os 

programas internacionais de certificação 

“Ex” do IECEx devem ser utilizados para 

o alinhamento de regulamentos nacionais 

existentes nos diversos países com estas 

as melhores práticas internacionalmente 

harmonizadas sobre o assunto “Ex”.

 De forma a fornecer a base para uma 

harmonização deste assunto foi elaborado 

pelas Nações Unidas, em 2011, juntamente 

com o IECEx, um documento intitulado “Marco 

Regulatório Comum para Equipamentos 

Utilizados em Ambientes de Atmosferas 

Explosivas”. Este documento é baseado 

na abordagem do “ciclo total de vida” das 

instalações, o que requer a execução correta 

de diversas atividades envolvidas, incluindo 

projeto, classificação de área, seleção, 

instalação, inspeção, manutenção e reparos 

dos equipamentos “Ex”. 

 Pode ser verificado, do ponto de vista 

normativo e legal, que o Brasil, por meio de 

Entidades como a ABNT, a Secretaria do 

Trabalho, o Inmetro e outros segmentos da 

sociedade estão alinhados e atuantes na 

aplicação das recomendações das Nações 

Unidas e do IECEx sobre certificação em 

atmosferas explosivas, incorporando as bases 

para o Sistema de Gestão Operacional “Ex”.
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 Nas primeiras edições desta 

conceituada revista fui convidado para 

escrever um fascículo sobre “Verificação 

da instalação elétrica”, com base na 

ABNT NBR 5410:20041. Quase 15 anos se 

passaram e estou, uma vez mais, falando 

sobre o tema, assunto que sempre me 

foi caro, primeiro na Abracopel2, quando 

ajudamos a fundar a Certiel Brasil, entidade 

que por dez anos trabalhou em prol 

da “certificação da instalação elétrica”, 

criando inclusive a “Portaria 51/20143”, 

publicada pelo Inmetro, em 28 de janeiro 

de 2014, que cria os requisitos de avaliação 

da conformidade de forma voluntária. 

Também estivemos falando deste assunto 

em eventos como os Congressos de 

Atualização de Docentes (Conadse), que 

a Abracopel realizou durante vários anos, 

ou no E-Book publicado em julho/2021, 

elaborado pela Regional Abracopel-AM 

ou mesmo nos seminários e bate-papos, 

presenciais ou virtuais, que a Abracopel 

realiza, além disso, também sou autor de 

um E-Book sobre o tema que é distribuído 
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gratuitamente no portal Universo Lambda.

 Desta forma, o tema faz parte da minha 

vida profissional, sempre prezando para que 

uma instalação elétrica não seja entregue, 

sem antes cumprir as diretrizes da seção 

7, da ABNT NBR 5410:2004. Aliás, esta é 

a recomendação logo na introdução da 

seção 7, em Prescrições Gerais - 7.1.1, que 

diz “Qualquer instalação nova, ampliação 

ou reforma de instalação existente deve 

ser inspecionada e ensaiada, durante a 

execução e/ou quando concluída, antes de 

ser colocada em serviço pelo usuário, de 

forma a se verificar a conformidade com as 

prescrições desta Norma.”

 Portanto, esta prática deveria ser regra, 

não exceção, em qualquer instalação, ou 

mesmo reforma de uma instalação elétrica, 

mas o que observamos no mercado é que 

este item da NBR é ignorado pela maioria 

dos instaladores, me arriscando a dizer que 

chega a 80% das instalações entregues, 

já que poucas vezes vi um profissional 

ou uma empresa entregar o relatório de 

verificações e ensaios da instalação como 

preconiza a norma. Talvez você esteja 

dizendo “eu e minha empresa fazemos, 

trabalhamos com obras em indústrias”. 

Pois bem, isso pode ser verdade para 

alguns segmentos, mas não imagino que 

um conjunto de apartamentos residenciais 

ou mesmo prédios comerciais tenham sido 

ensaiados. 

 Mas, este assunto tem origem bem 

antes de mim, colegas como Eng. Paulo 

Barreto, João Cunha e outros, inspirados 

pelo “eterno” Ademaro Cotrin, já 

discutiam a certificação das instalações 

elétricas em meados da década de 1990, 

e esta certificação era baseada na seção 

7 da então versão da norma de 1990 e, 

posteriormente, 1997 (veja a diferença 

entre certificação e verificação no quadro 

a seguir). Quando comecei a me envolver 

com este assunto já havia sido publicada a 

edição de 2004 da ABNT NBR 5410, que 

ainda está em vigor, e que pouco mudou 

das versões anteriores em relação a esta 

seção.

 Pois bem, podemos ver que este 

assunto se arrasta por décadas, mas qual 

seria o principal motivo de não haver 

a verificação final da instalação antes 

da entrega? No meu entendimento, a 

maioria delas está no “desconhecimento” 

deste tema, mesmo que tratado pelas 

pessoas em seminários, não é um tema 

discutido na base da educação, ou seja, 

não faz parte da maioria dos currículos 

dos cursos de eletricidade, seja em que 

níveis forem, e, portanto, o profissional 

não tem essa visão da necessidade da 

verificação final. Profissionais saem das 

escolas e vão atuar no mercado sem este 

conceito enraizado, e naturalmente não o 

praticam. Quando encontram barbáries nas 

instalações recorrem à famosa reclamação 

de que “NÃO HÁ FISCALIZAÇÃO”, mas 

esquecem que eles mesmos poderiam 

ser fiscais, realizando a verificação final da 

instalação. Gritam por uma CERTIFICAÇÃO 

DA INSTALAÇÃO, mas não a praticam, já 

que a seção 7 é praticamente cópia e cola 

na portaria 51/2014 do Inmetro.

 Agora estamos trabalhando na 

elaboração dos procedimentos de 

inspeção de uma instalação elétrica que 

será aplicada pela norma ABNT NBR 

167474. Será mais um documento que 

a ABNT cria para embasar as formas de 

avaliar a instalação elétrica e garantir 

que estas estejam seguras. A diferença 

entre cada uma delas é que a ABNT NBR 

5410:2004 fala de Verificação final e a 

ABNT NBR16747:2020 fala de inspeção, 

ou seja, quando a instalação já está em 

funcionamento. Ambas acabarão sendo 

complementares e servirão como base 

para que a segurança e a eficiência de uma 

instalação elétrica sejam garantidas.

 Para resumir este artigo, em minha 

opinião, devemos nos preocupar em 

criar na base de todos os profissionais, 

sejam os que projetam ou instalam, 

a cultura da verificação da instalação 

elétrica, com base no descrito na norma 

técnica. Assim, teremos a garantia de 

que estamos entregando uma instalação 

elétrica adequada. Esta prática, inclusive, 

poderá garantir que a instalação elétrica 

foi instalada como projetada, garantindo o 

respeito às normas e aos profissionais.

Referências

1 – ABNT NBR-5410:2004 versão corrigida 

2008 – Instalações Elétricas de Baixa 

tensão;

2 – Abracopel – Associação Brasileira 

de Conscientização para os Perigos da 

Eletricidade / www.abracopel.org.br;

3 – Portaria 51/2014 – Requisitos de 

Avaliação da conformidade para instalações 

elétricas de baixa tensão;

4 – ABNT NBR 16747:2020 – Inspeção 

predial – Diretrizes, conceitos, terminologia 

e procedimentos.

DIFERENçA ENTRE VERIFICAção E CERTIFICAção
 
A certificação pode ser compreendida por uma “avaliação da conformidade” de acordo 
com uma determinada diretriz, que pode ser um regulamento ou outro documento (no 
caso das instalações elétricas de baixa tensão a Portaria 51/2014 do Inmetro) e deve 
ser realizado por um organismo acreditado junto ao Inmetro e de terceira parte, ou 
seja, alguém que não participou do processo de projeto ou execução. A verificação 
é um documento emitido por um profissional capacitado ou habilitado que tenha 
elaborado os ensaios e verificações prescritas em um determinado roteiro (no caso das 
instalações elétricas de baixa tensão, a seção 7 da ABNT NBR 5410:2004), apontando 
as conformidades ou não conformidades existentes.
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