
46

Apoio
Eq

ui
p
am

e
nt

o
s 

p
ar

a 
su

b
es

ta
çõ

es
 d

e
 T

&
D

Por Sergio Feitoza Costa*

Capítulo X

Novas tecnologias para sistemas 
de até 145 kV

 Nesta série de artigos são apresentados 
conceitos de engenharia para projeto 
e especificação de equipamentos de 
subestações de transmissão e distribuição. 
O primeiro capítulo cobriu aspectos dos 
estudos do sistema elétrico que servem de 
base para as especificações técnicas dos 
equipamentos. O segundo cobriu conceitos 
sobre curtos-circuitos, ampacidades e 
contatos elétricos. O terceiro artigo abordou 
as técnicas de ensaios de alta potência, 
laboratórios de ensaios e principais ensaios. 
No quarto, cobriu-se o tema estudos 
elétricos de sobretensões, coordenação de 
isolamento e impactos de campos elétricos 
e magnéticos. No quinto capítulo da série, 
o tema abordado foi a recente brochura 
Cigré 602 sobre simulação de arcos. O sexto 
falou sobre as especificações técnicas de 
disjuntores, secionadores, painéis e para-
raios feitas por concessionárias de energia. 
O sétimo descreveu sistemas de proteção 
contra incêndios em subestações. O oitavo 
foi sobre elevação de temperatura com foco 
nas normas IEC 61439 (baixa tensão) e IEC 
62271-200 mais a futura IEC 62271-307 para 
média tensão. O nono capítulo tratou de 
equipamentos para usos em locais especiais 
(atmosferas explosivas, alta salinidade, 
poluição). Este décimo tratará das novas 
tecnologias para sistemas de até 145 kV.

O que significa “nova tecnologia” 
para um país em desenvolvimento?

 Há alguns anos, um cliente, fabricante 
da indústria elétrica de um país, fora 
da América do Sul, contratou-me para 
criar uma lista priorizada de produtos 
potencialmente interessantes usando as 
chamadas "novas tecnologias". Pediu-me 
que ajudasse a montar um planejamento 
estratégico para investir recursos humanos 
e financeiros, de modo a incluir novos 
produtos no mercado. Também queria 
preparar um pequeno grupo bem treinado 
de especialistas para o desenvolvimento 
de novas soluções. Seu país não tem 
laboratórios de testes de produtos 
para subestações e está considerando 
implementar um. 
 Foi uma boa oportunidade, já que na 
minha carreira como pesquisador, consultor 
e profissional de laboratorios de testes lidei 
muitas vezes com a avaliação de projetos 
inovadores. Fiquei muito feliz também 
porque hoje é raro encontrar empresas 
que façam planejamento de médio e longo 
prazos. A maioria das empresas pensa 
apenas no curto período de dois anos.
 Neste artigo, descrevo alguns pontos 
desta experiência, que podem ser úteis 
em outras empresas e países em situações 

semelhantes. Meu foco naquele caso era 
sobre equipamentos para classes de tensão 
não superiores a 145 kV, mas a maior parte 
dos conceitos pode ser estendida para 
outros sistemas.
 Vivo no Brasil e testemunhei um 
processo de crescimento no setor elétrico 
que aconteceu a partir de 1976. Foi 
induzido, nos primeiros dez anos, por 
estratégias de longo prazo, que incluíram 
a construção de laboratórios de ensaios e 
centros de pesquisa, formação de recursos 
humanos de alto nível, a consolidação 
de um sistema de normalização e de 
certificação dos produtos. Nos primeiros 
25 anos deste período, pudemos ver como 
um bom planejamento e ações podem fazer 
a indústria elétrica crescer. Infelizmente, 
nestes últimos 15 anos testemunhamos 
como ações desastradas fazem o efeito 
contrário.
 Para facilitar as explicações abaixo, 
considerei dois grupos de países com mais 
acesso ou menos acesso a conhecimentos 
tecnológicos (poderia também ser o 
nível médio de educação). Eu os chamei 
"desenvolvidos" e "em desenvolvimento". 
Em minha visão, o Brasil se encaixa no 
grupo dos “em desenvolvimento”, devido ao 
seu baixo nível médio de educação e alguns 
outros aspectos que não cabe entrar no 
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mérito aqui.
 Em relação ao estado de 
desenvolvimento dos "projetos de novas 
tecnologias", criei uma classificação em três 
grupos nomeados (a) projeto de bancada 
("benchmarking"), (b) projeto de protótipo 
e (c) projeto comercial . Foi considerado 
que o tempo para o produto chegar ao 
mercado comercial é de, respectivamente, 
cerca de quatro anos, dois anos e menos 
de um ano. Para o porte dos fabricantes, 
dividi no grupo de fabricantes de grande 
porte (internacionais) e outro grupo de 
fabricantes de médio e pequeno portes.
 Meu entendimento sobre as tecnologias 
para a indústria elétrica é que, nos últimos 
20 anos, os fabricantes internacionais 
permaneceram estagnados em seus 
objetivos tecnológicos. Seus grupos de 
especialistas em desenvolvimento 
tecnológico são agora pequenos e 
localizados apenas nos países desenvolvidos 
de origem. Muitas vezes encontro 
alguns destes especialistas nas reuniões 

internacionais dos grupos de trabalho 
da IEC e do Cigré. Grandes fabricantes 
desenvolvem seus produtos fazendo testes 
em seus próprios laboratórios de ensaios ou 
outros próximos de seus países. Nos países 
desenvolvidos, há vários laboratórios para 
escolher, ao contrário do que acontece nos 
países em desenvolvimento. Depois de ter 
um produto aprovado nos ensaios de tipo 
conforme a norma IEC, eles o fabricam, 
principalmente, em suas fábricas nos países 
em desenvolvimento. Nestes últimos países, 
os grandes fabricantes não têm grupos 
de tecnologia para o desenvolvimento de 
inovações ou para melhorar os produtos 
existentes.
 Os pequenos e médios fabricantes 
trabalham para se manter em um 
mercado cada vez mais competitivo. 
Alguns deles fazem investimentos para 
adquirir conhecimento tecnológico, 
formando pequenos grupos de engenharia 
e desenvolvimento. Estes, quase sempre, 
alcançam o sucesso e, depois disso, serão 

comprados por um grande fabricante 
internacional. A maioria dos pequenos e 
médios não faz investimentos na criação 
de novos produtos porque não tem pessoas 
com capacitação específica para tal. 
Trabalham duro em produtos tradicionais 
e adaptando alguns projetos mais recentes 
que veem como promissor.
 No Brasil, a vida é difícil para estes 
fabricantes. Os impostos são absurdamente 
elevados, embora a qualidade dos serviços 
públicos prestados pelos governos seja 
muito baixa. As regras e a burocracia 
tornam a vida difícil para qualquer um 
que queira fazer a coisa certa. O Brasil de 
hoje é exemplo mais claro, no mundo, de 
como um país muito rico, não consegue 
manter-se em ascensão por causa do baixo 
nível médio de educação da população. O 
baixo nível de educação é o terreno mais 
fértil para o crescimento da corrupção, da 
ineficiencia e das decisões políticas de baixo 
nível. 
 Voltando ao foco de nosso tema, a fim 
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de atender às necessidades do meu cliente 
em “novas tecnologias”, comecei a tentar 
identificar algo que eu pudesse chamar 
de nova tecnologia. Para mim, uma nova 
tecnologia é algo que ainda não usamos 
em larga escala, mas percebemos que vai 
nos ajudar a melhorar a forma atual de 
fazer as coisas. Entendo que o aspecto mais 
importante de uma nova tecnologia é que 
deve ser de fácil acesso para utilização na 
maioria dos países do mercado global. 
 Para um país desenvolvido, um 
transformador de potência ou um 
dispositivo limitador de corrente baseado 
em supercondutores é uma nova tecnologia. 
É algo já demonstrado, mas ainda caro para 
produzir porque não há escala aceitável 
de demanda. O que faz a nova tecnologia 
avançar é a percepção positiva dos grandes 
usuários de que a tecnologia está cada vez 
mais perto de uso regular. 
 Um fator a considerar é que a 
concorrência entre os fabricantes em países 
desenvolvidos é maior. É por isso que nas 
duas últimas décadas eles estão deixando o 
conforto de suas regiões para tentar vender 
produtos em mercados emergentes como a 
Ásia e, em menor escala, a América do Sul. 
Grandes fabricantes internacionais sabem 
que as novas tecnologias, após serem aceitas 
pelo mercado desenvolvido, irão substituir 
a anterior naqueles países. A tecnologia, 
entretanto, continuará sendo fabricada 
e usada nos países em desenvolvimento 
durante muitos anos. 
 Um exemplo no Brasil são os cubículos 
isolados a SF6 em vez de ar (AIS). Aqui 
ainda são raramente usados, embora eles 
não sejam difíceis de desenvolver. 
 Para o desenvolvimento de produtos é 
essencial a disponibilidade de laboratórios 
de ensaio próximos para testar o protótipo 
e uma clara compreensão das normas 
técnicas usadas nos testes. Hoje, existem 
normas IEC com aberturas para reduzir 
o número de testes a serem feitos em um 
determinado produto. Exemplos destas 
normas são a série IEC 61439 (baixa tensão) 
e a futura IEC 62271-307 (cubículos de alta 
tensão). No entanto, sem um laboratório 

de testes perto, a indústria não consegue 
avançar, pois precisa, pelo menos, testar 
o equipamento principal da família de 
cubículos.
 Sem um laboratório de testes no 
país, há custos elevados de transporte do 
equipamento a ser testado. Este transporte 
e despesas podem chegar a mais 50% do 
valor que seria gasto se o teste fosse em 
laboratório local. Se o equipamento falhar 
no ensaio, haverá os custos da repetição. 
Hoje, a simulação de ensaios reduziu 
esta barreira, mas ter um laboratório 
perto permanece absolutamente 
necessário. Sem o laboratorio próximo às 
empresas simplesmente não se iniciam o 
desenvolvimento dos novos produtos. 
 Os conceitos das normas IEC 61439 
e IEC 62271-307 criam a possibilidade 
de substituir ensaios em uma variante 
não testada de uma mesma "família" de 
equipamentos cujo item principal da 
família foi testado. As simulações, cálculos e 
regras de projeto podem substituir e enviar 
a repetição desnecessária de muitos testes. 
Nos países em desenvolvimento, isso é 
especialmente útil porque a disponibilidade 
de laboratórios de ensaios é pequena (ver 
artigos em http://www.cognitor.com.br/
download.htm).
  Normas IEC têm um impacto 
importante na distância entre países em 
desenvolvimento e desenvolvidos. Isto 
é descrito no artigo "Como podem as 
normas IEC ajudar a reduzir a distância 
entre países desenvolvidos e outros países" 
que pode ser baixado em http://www.
cognitor.com.br/ProposalToIEC.pdf. 
Atualmente, apenas especialistas de países 
desenvolvidos, com raras exceções, fazem 
as normas IEC. As regras são democráticas 
e permitem a participação de todos, mas os 
países em desenvolvimento praticamente 
não participam nos grupos de trabalho 
IEC e pouco sabem sobre seu modo de 
funcionamento.
 Por isso, é comum que o mesmo 
fabricante internacional que está vendendo 
um produto no mercado europeu, dizendo 
que a vida será melhor com ele, diz em sua 

fábrica em um país em desenvolvimento, 
que o atual é mais do que suficiente e bom. 
No Brasil, somente em 2015, estamos perto 
de ter a IEC 61439 em uma versão escrita 
em português. Esta norma foi publicada 
na IEC em 2011. São quase cinco anos de 
atraso. Se as normas IEC fossem publicadas 
também em outros idiomas, a diferença de 
cinco anos seria reduzida. 
 As lacunas sociais e tecnológicas estão 
aumentando o já grande fosso entre os 
países desenvolvidos e em desenvolvimento 
e isso não vai ter um final feliz. Os sinais são 
muito claros como o aumento da violência 
global, o terrorismo e agora a grande 
imigração para países desenvolvidos. 
 O objetivo deste artigo é mostrar 
para a indústria elétrica de países em 
desenvolvimento, como o Brasil, outros 
na America do Sul, Ásia etc., a visão do 
autor sobre as oportunidades com "novas 
tecnologias e procedimentos." A seguir, são 
listados alguns exemplos. Na Seção 3, são 
mostrados alguns parâmetros que podem 
ser usados para analisar e priorizar projetos 
para investimento. Na seção 4, listamos 
algumas abordagens sobre a forma de 
induzir novas tecnologias e procedimentos 
no setor elétrico.

Exemplos de novas tecnologias e 
procedimentos
 Ao iniciar o trabalho para o meu 
cliente, fiz uma visita à sua fábrica e ainda 
não sabia como iria identificar as tais “novas 
tecnologias”. Andei com sua equipe pela 
fábrica, que era um ambiente muito limpo 
com pessoas motivadas e concentradas 
nas tarefas. Meses mais tarde, quando 
apliquei um treinamento para sua equipe, 
em técnicas de projeto de equipamentos 
para subestações, fiquei impressionado com 
a sua facilidade em assimilar conceitos. 
Tinham formação técnica muito boa. 
 Em um ponto da visita, vi um duto de 
barras sendo montado e recordei um caso 
similar, anos atrás, em outro país. Era um 
duto de corrente nominal 4.000 A, feito de 
barras de cobre montadas horizontalmente. 
Tinha isoladores epóxi como no lado 
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esquerdo da Figura 1. Perguntei sobre o 
nível de corrente de curto-circuito e me 
informaram que era de 40 kA com duração 
de 1 segundo. 
 O engenheiro de aplicação, no 
grupo, me disse que tiveram dificuldades 
para passar no ensaio de elevação de 
temperatura do protótipo, apesar de ter 
passado facilmente no ensaio de correntes 
suportáveis de curta duração e de crista 
(forças eletrodinâmicas). Era visível que 
a distância entre os isoladores era muito 
menor do que o realmente necessário. 
Portanto, eles estavam gastando mais com 
isoladores do que o necessário. Havia no 
grupo um jovem engenheiro responsável 
pelo projeto e lhe perguntei por que as barras 
eram horizontais. A posição horizontal 
é boa quando se tem que suportar forças 
eletrodinâmicas altas causadas por altas 
correntes de curto-circuito. No entanto, 
esta posição é ruim para a dissipação de 
calor sob altas correntes nominais como 
4.000 A. O jovem projetista me disse que 
usaram porque estavam seguindo o mesmo 
antigo projeto de duto 4.000 A - 65 kA. 
Comentei que era possível usar barras de 
secção transversal menor se estas fossem 
na posição vertical. Isso permitiria que o 
projeto usasse menos isoladores e cobre. 
Possivelmente haveria uma redução de 30% 
no custo dos materiais.
 Neste momento, tornou-se claro para 
mim que a mais fácil "nova tecnologia" é 
projetar um produto existente de forma mais 
otimizada, com base em sólidos cálculos de 
engenharia e conhecendo melhor o que está 
escrito nas normas técnicas. Dá resultados 
muito melhores do que copiar projetos de 
outros sem saber o porquê. Um projetista 
treinado pode usar sua experiência mais 
ferramentas de software para melhorar o 
projeto por meio de simulações, antes de 
ir para o laboratório fazer o ensaio final. 
No Brasil, há muitos anos, vejo fabricantes 
me contratarem para fazer os cálculos para 
eles ao invés de me contratarem para que 
eu os ensine a fazer os cálculos sozinhos, 
e não mais precisar de mim depois. É um 
obvio erro de estratégia terceirizar, o que 

passaria a ser o conhecimento tecnológico 
da empresa.
 Aquele cliente, pouco tempo depois, 
reavaliando seus produtos, identificou uma 
série de otimizações possíveis incluindo 
o uso de diferentes perfis e materiais 
em painéis, cubículos e barramentos de 
altas e baixas tensões (ver Figura 2). No 
artigo "Otimização do projeto de painéis: 
comparação entre o alumínio e o cobre 
e um novo conceito", há informação 
relacionada. O artigo pode ser baixado 
livremente em http://www.cognitor.com.
br/DesignOptimization.pdf .
 Para um fabricante médio ou pequeno, 
não se pode imaginar como promissor 
no Brasil desenvolver um disjuntor 
245 kV ou 500 kV ou algo do tipo. Os 
principais fabricantes internacionais já 
os desenvolveram e os vendem em todo 

o mundo. Mesmo que nosso pequeno ou 
médio fosse bem-sucedido em todas as 
etapas técnicas e chegasse ao mercado, 
a maioria dos usuários preferiria os 
tradicionais. Além disso, seria muito difícil 
competir comercialmente com os grandes 
fabricantes. Os chineses são bons em fazer 
este tipo de desenvolvimento, mas têm um 
mercado interno enorme e capacidade de 
planejamento para direcionar os grandes 
comparadores para seus produtos nacionais. 
 Nos países em desenvolvimento, existem 
muitas possibilidades para produtos nas 
classes de tensão menores ou iguais a 145 
kV, que podem ser úteis nos mercados locais, 
como mostrado na Tabela 1.
 Há também oportunidades associadas 
com a substituição dos anti-estéticos e 
perigosos, por proximidade, sistemas de 
distribuição aérea (Figura 3). Nas cidades 

Figura 1 – A “nova tecnologia” mais simples é a otimização de produtos existentes baseada em 
simulações e cálculos precisos.

Figura 2 – Uso de diferentes perfis de barras e materiais em painéis, barramentos e quadros 
de distribuição.
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Figura 3 – Fusível expulsão tipo IEC 60282-2/ABNT NBR 7282 instalado muito próximo de 
uma residência.

brasileiras, infelizmente, ainda são usados 
inclusive próximos a janelas. Neste caso, 
a contribuição possível da indústria 
elétrica não é só criar produtos para redes 
subterrâneas, mas também divulgar para os 
usuários e a sociedade que existem outras 
soluções. Esta iniciativa jamais partirá das 
concessionarias de energia.
 Os argumentos de que os sistemas 
subterrâneos são mais caros e que as 
considerações estéticas são menos 
relevantes em um país em desenvolvimento 
são falsas. Quando se instala algo, como na 
Figura 3, perto das janelas de uma escola e 
da visão das pessoas, você está dando um 
mau exemplo óbvio de fazer as coisas. Em 
nosso país, já bastam os maus exemplos 
e malfeitos que vêm de cima e estão 
todos os dias nos telejornais. Para tirar 
transformadores e chaves fusíveis perigosos 
de perto de suas janelas, só por meio de 
ações judiciais.
 Outras oportunidades, com potencial, 
estão ligadas a soluções para a instalação 

de " dutos comuns de serviços" com vários 
serviços públicos, como eletricidade, cabos 
telefônicos e de televisão. Vi muitas vezes 
nos municípios redes aéreas antigas sendo 
substituídas por outra nova rede aérea 
ao invés de se usar a oportunidade para 
substituir a antiga por um duto subterrâneo 

comum. Os argumentos são de que é difícil 
fazer a coordenação entre as empresas que 
prestam os diferentes serviços. No entanto, 
em bairros mais ricos e nos lugares por onde 
passam os turistas, as soluções subterrâneas 
são utilizadas. Então, por que não expandir 
o uso para todos?
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Tabela 1 - exemplos de "novas Tecnologias e procedimenTos" para países em desenvolvimenTo

Tecnologia ou procedimento
Manutenção com base em condição (para 
subestações, transformadores, disjuntores, 
cabos, sistemas subterrâneos etc.)

Painéis de média tensão isolados a SF6

Painéis de média tensão com ventilação forçada 
e classificação IAC 
Religadores automáticos e chaves de media 
tensão otimizados
Painéis de baixa tensão à prova de arco interno 
usando perfis de alumínio não convencionais
Dispositivos especiais limitadores de curto-
circuito, instalações industriais e para correntes 
superiores a 90 kA
Redes subterrâneas de média tensão em média e 
grandes cidades 
Integração dos serviços públicos em "dutos de 
serviços comuns" 
Normas técnicas IEC publicadas em português, 
no máximo, 1 (um) ano após a publicação da 
norma em inglês na IEC (em vez de quatro a 
cinco anos depois como ocorre ainda hoje)
Implementação e disseminação de normas 
técnicas consideradas úteis no Brasil para a qual 
não haja norma IEC equivalente.

Projeto especial de salas de controle e 
manobra para reduzir o impacto de arcos 
internos > 50 kA. 
Sincronizadores para disjuntores e 
procedimentos para energização e 
desenergização em sistemas 
<= 145 kV

Comentários
Serviço amplamente utilizado em países desenvolvidos desde os anos de 1990, mas 
com  baixo uso em países em desenvolvimento.
Prestar serviços nesta área não requer grandes investimentos materiais e sim 
capacitação da equipe técnica.
A maioria dos sistemas utilizados nos países em desenvolvimento são isolados a ar. 
Aqui está clara oportunidade para fabricantes.
Projetos otimizados para passar simultaneamente nos testes de arco interno e de 
elevação de temperatura.
Soluções locais.

Projeto otimizado mais leve para altas correntes nominais (> 3.000 A) e de curto 
circuito (> 80 kA).
Para utilização em locais em que o nível de curto-circuito cresceu acima do nível 
dos outros equipamentos da subestação e nenhuma outra solução, como reatores 
limitadores, é possível.
Sistemas aéreos são inaceitáveis nas cidades de países desenvolvidos.

Tipo de solução óbvia, mas que depende de uma maior pressão da sociedade e um 
mínimo de capacidade de planejamento das prefeituras municipais.
Este é um ponto crítico para reduzir a distância para os países desenvolvidos. Como a 
ABNT não consegue fazer traduções rápidas, a solução é pressionar o IEC para criar 
maneiras de publicar, pelo menos as normas principais, em português. Outros países 
já conseguiram isto. 
As associações industriais, hoje acomodadas com a demora, devem se concientizar da 
importância e agir para que isto ocorra.
Certas normas que são, em certo momento, prioridade no Brasil podem não ser 
prioridade na IEC. Para uma norma brasileira, para a qual não existe uma norma IEC 
correspondente, se tornar uma norma IEC é necessário que o COBEI / ABNT faça uma 
proposta à IEC e esta seja apoiada por outros comitês nacionais. Assim foi feito com a 
norma IEC 60282-2 em sua revisão de 1989, oriunda da ABNT NBR 7282. Exemplos 
de normas brasileiras que poderiam virar normas IEC são a ABNT NBR 13231 - 
proteção contra incêndios em subestações de sistemas de geração de energia elétrica 
convencional, transmissão e distribuição e também a ABNT NBR 8222 - Prevenção 
de incêndio explosão em transformadores e reatores. Esta última inclui ensaio de 
arco interno em transformador para verificar se o sistema de prevenção funciona 
corretamente. Um exemplo de norma que seria útil no Brasil e cuja proposta de 
execução foi rejeitada no COBEI/ABNT em 2010 foi o “Guia para o uso de simulações 
e cálculos para substituir alguns ensaios” (ver fascículos anteriores desta série). O foco 
não pode ser apenas em traduzir normas IEC para português. 
Aplicação de engenharia baseada em dutos e espaços de despressurização (ao invés de 
painéis de alta capacidade IAC difíceis de projetar).

A ideia se baseia em estender o uso de sincronizadores aplicados em sistema de 
tensões  acima de 230 kV para reduzir sobretensões e sobrecorrentes em sistemas de 
tensões menores ou iguais a 145 kV.
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Como analisar e priorizar 
projetos de novas tecnologias
 Para analisar e priorizar um conjunto 
de projetos de novas tecnologias 
aborda-se questões sobre:
• O conhecimento e a capacitação em 
engenharia disponíveis na empresa;
• A infraestrutura disponível, incluindo 
recursos materiais e humanos;
• Fazer uma análise de mercado sobre 
oportunidades, barreiras, concorrentes e 
o próprio mercado;
• Como verificar a competência da 

empresa para chegar ao produto final;
• Fazer um estudo de viabilidade 
económica e financeira por meio de 
indicadores.
• Como avaliar a viabilidade comercial 
(incluindo comercialização e esquemas 
de comércio);
• Como considerar os impactos positivos 
de natureza não financeira;
• Se um protótipo for bem-sucedido, os 
concorrentes podem bloquear a entrada 
no mercado?
 Em uma grande organização, 

Tabela 2 – pergunTas principais e exemplos de pesos aTribuídos

Perguntas sobre diferentes aspectos dos projetos
Tempo necessário para chegar à comercialização
Estágio de desenvolvimento (bancada, protótipo, comercial)
Existe a possibilidade de uma nova patente?
Há concorrentes nos mercados nacionais e internacionais ?
Existem parceiros? Privados? Público?
Quantidade de investimentos anteriores no projeto
Qual a probabilidade de sucesso na opinião de especialistas?
Impactos positivos (emprego etc.)
Os impactos ambientais são melhores do que a tecnologia atual

Peso (%)
25
15
10
20
10
5

13
1
1

um estudo em profundidade desses 
pontos é feito quando já existe uma 
garantia razoável de que a maioria das 
oportunidades e barreiras é clara e 
pode ser superada. Pequenas e medias 
empresas na maioria das vezes substituem 
este estudo por decisões intuitivas ou 
baseadas em estudo simplificado. Em 
qualquer caso, é comum que, durante 
a análise, usar pesos diferentes para 
diferentes aspectos da Tabela 2.
 Para cada um destes aspectos, a 
classificação é feita com base na soma dos 
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pesos x pontos. Como é difícil comparar 
um projeto de bancada com outro em 
estágio mais avançado, a análise é feita 
separadamente em grada grupo. Para fazer 
uma análise de viabilidade detalhada, 
podem ser usadas ferramentas como 
o software livre Decidix para avaliar a 
viabilidade de projetos de energia. Este 
software e instruções completas podem 
ser baixados em http://www.cognitor.com.
br/c_ViabilidadeEnergiaEletrica.htm

Como induzir e implementar 
projetos e procedimentos de 
novas tecnologias
 Muitas ações para induzir, para 
avaliar e desenvolver projetos de novas 
tecnologias podem ser adotadas por 
associações da indústria e diretamente 
por cada fabricante. Alguns exemplos são 
listados nas linhas seguintes. Nesta lista 
não estão incluídas ações do governo. 
As melhores ações que os governos dos 
países em desenvolvimento podem tomar 

é permanecerem governos pequenos, não 
atrapalhar o avanço da indústria elétrica 
com políticas confusas, proporcionar 
um bom nível médio de educação no 
país e atuar com seriedade dando bons 
exemplos. Exemplos de ações a tomar por 
associações da indústria e diretamente 
por cada fabricante são:

• Para associações industriais 

– Continuar trabalhando para 
aumentar a disponibilidade de 
laboratórios de ensaios. 
– Pressionar para ter normas IEC 
em português até um ano após sua 
publicação na IEC em inglês.

• Para fabricantes

– Ter pelo menos dois engenheiros bem 
treinados para cálculos de projeto de 
equipamentos e e para entender o que 
está escrito nas normas técnicas. Hoje 

em dia, é raro ter pelo menos um com 
fundamentos como os de http://www.
cognitor.com.br/Training2015ES.pdf.
– Ter um "plano de metas em novas 
tecnologias" com as prioridades 
definidas.
– Ter a cada ano, em curso, pelo menos, 
três projetos de "novas tecnologias" 
(um projeto de bancada + um projeto 
de protótipo + um projeto comercial). 
Esta é a maneira de se criar uma cultura 
de inovação na empresa e manter a 
chama acesa.


