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Editorial 
 
O número 2 da revista Espaço Energia marca o início do processo de 
internacionalização de seu comitê de revisores: um avaliador de uma 
instituição européia se junta aos avaliadores de instituições acadêmicas 
brasileiras. E mais: a partir do próximo volume, os resumos dos trabalhos 
acolhidos serão publicados também em inglês. 
 
Tivemos a satisfação de observar o impacto causado pelo lançamento da 
revista, tanto entre as empresas relacionadas ao setor energético quanto 
no setor acadêmico. Tais instituições têm demonstrado grande interesse 
nesse veículo de divulgação técnico-científica, o que muito nos orgulha. 
Gostaríamos de estimular, portanto, contribuições, tanto na forma de 
submissões de artigos quanto na forma de sugestões, para que a revista se 
consolide como um veículo importante, com credibilidade assegurada 
pela qualidade dos trabalhos e pela transparência e imparcialidade das 
avaliações. 
 
Neste volume, os assuntos explorados permeiam tanto a área técnica 
quanto a área de apoio à tomada de decisões. Na área técnica, os temas 
explorados vão desde a proposição de novos métodos de ensaios em 
equipamentos elétricos, passando pela utilização de técnicas de imagens 
aplicadas à engenharia e por mecanismos de proteção que fazem uso de 
energia induzida pelo campo elétrico, até chegar em tecnologias de 
telecomunicações sem fio. 
 
Na área de apoio à tomada de decisões, um sistema integrado de 
planejamento e comercialização de energia é analisado: a ferramenta 
considera a alta complexidade e os fatores de risco associados ao atual 
modelo de funcionamento do setor elétrico e seu objetivo é auxiliar a 
tomada de decisões e aferir a rentabilidade que pode ser esperada por 
um agente de geração operando num sistema interligado. 
 
Técnicas de reconhecimento de padrões aplicadas a imagens 
radiográficas são empregadas na detecção automática e semi-
automática de falhas em isoladores poliméricos utilizados em redes de 
distribuição. A presença de componentes desse tipo vem crescendo no 



mercado por apresentarem vantagens significativas sobre os isoladores 
tradicionais de vidro ou cerâmica. A metodologia do trabalho envolve 
processamento de imagens, incluindo filtragem, segmentação e 
levantamento de características, além da implementação de uma rede 
neural para automatizar o sistema de detecção. O trabalho tem como 
resultado final a classificação de defeitos e de estruturas regulares nas 
radiografias dos componentes. 
 
O trabalho sobre mangas isolantes tem aplicação no contexto de serviços 
em linha viva, atividade cada vez mais importante nas empresas do setor 
elétrico. As pessoas que desempenham tarefas nessa condição devem 
estar protegidas por ferramentas isolantes confeccionadas em borracha 
natural, tais como luvas e mangas. O trabalho explora as dificuldades na 
realização de ensaios de mangas isolantes e sugere um novo método que 
tem se mostrado vantajoso em relação aos propostos por normas 
internacionais. 
 
Na área das telecomunicações sem fio, duas tecnologias foram avaliadas: 
a do "Pré Wi-Max", que permite telecomunicação do tipo ponto-multiponto 
com mobilidade e a do Satélite, que possibilita conectar um cliente em 
poucas horas independentemente da geografia e da topografia do local 
a ser interligado. Os ganhos decorrentes da possível incorporação dessas 
tecnologias à carteira de serviços da Copel Telecomunicações foram 
evidenciados pelos resultados dos testes realizados. 
 
Por último, o trabalho sobre proteção contra corrosão tem seu foco nas 
fundações de torres metálicas, largamente utilizadas para sustentação de 
linhas de transmissão de energia elétrica. O método descrito tem caráter 
inédito e consiste na utilização da energia induzida pelo campo elétrico 
da própria linha de transmissão para proteção das ferragens. 
 
Considerando a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, o esforço dos 
autores em se submeter ao criterioso processo de avaliação deste veículo 
e a natureza inovadora e criativa envolvida no processo, gostaria de não 
só recomendar a leitura deste volume mas, também, encorajar a 
contribuição por parte dos leitores e a submissão de trabalhos técnico-
científicos, visando à integração entre os profissionais da área de energia e 
ao compartilhamento de experiências e conhecimento, bens essenciais 
para o cumprimento da nossa principal missão: o bem-estar e o 
desenvolvimento sustentável da sociedade. 
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Resumo: Neste artigo apresentam-se os 
resultados obtidos da aplicação de metodologias 
de reconhecimento de padrões em imagens 
radiográficas de isoladores poliméricos utilizados 
em linhas de distribuição de energia elétrica 
(classe 15 kV), para a detecção de defeitos em 
inspeções semi e/ou automáticas. Um sistema 
inédito de radiografia digital portátil (SISTEMA 
RDP), desenvolvido no Laboratório de 
Instrumentação para Diagnóstico de Materiais do 
LACTEC, também será apresentado. As 
metodologias desenvolvidas para o 
reconhecimento de defeitos de forma automática 
envolvem basicamente o pré-processamento das 
radiografias digitais (utilizando-se um filtro passa 
baixa), a segmentação da ROI (Region Of Interest) 
e dos defeitos, a extração de 13 características de 
714 regiões segmentadas e, por fim, a 
classificação dos defeitos (D) e estruturas 
regulares (ER). Em se tratando de uma pesquisa 
inovadora e ainda pouco explorada, os resultados 
obtidos na detecção dos defeitos até o presente 
momento foram satisfatórios e incentivadores de 
tal publicação. 

Palavras-Chave: Isoladores, Distribuição, 
Radiografia digital, Processamento de Imagens, 
Reconhecimento de Padrões. 

 

1 Introdução 

Uma das principais causas de falha dos isoladores 
poliméricos (Figura 1) utilizados em redes de 
distribuição de energia elétrica é a existência de 
vazios (bolhas de ar ou trincas). Estes isoladores 
estão se tornando cada vez mais utilizados e 
ganhando uma grande fatia do mercado de 
componentes elétricos devido a suas vantagens 
em relação aos isoladores tradicionais de vidro ou 
cerâmicas, como, por exemplo: baixo peso, alta 
resistência mecânica, melhor resistência ao 
vandalismo, melhor resistência às condições de 
poluição em ambientes úmidos e melhor 
performance elétrica [Hack99]. 

 

Figura 1: Isoladores poliméricos utilizados em 
linhas aéreas de distribuição de energia elétrica. 

Os vazios na estrutura dos isoladores poliméricos 
podem ser originados pela formação de bolhas de 
ar durante o processo de injeção do polímero ou 
por trincas ocasionadas pela fadiga devido aos 
estresses mecânicos e térmicos sofridos durante a 
operação ou, ainda, pela má colocação de massa 
de fixação no isolador. 

O campo elétrico aplicado e a existência de 
condições adequadas, como a pressão do gás no 
interior do vazio, permitem a ocorrência de 
descargas parciais dentro do defeito. A constante 
ocorrência destas no interior desses defeitos 
formam caminhos condutores no polímero 
conhecidos como arborescência elétrica, no 
sentido do campo elétrico aplicado, os quais 
levarão o material à ruptura dielétrica. O isolador 
danificado causa o desligamento da linha, gerando 
custos de manutenção com a reposição desses 
componentes e o aumento do tempo de 
interrupção do fornecimento de energia elétrica 
aos consumidores, piorando os índices de 
Duração Equivalente de Interrupção por 
Consumidor (DEC) e de Freqüência Equivalente 
de Interrupção por Consumidor (FEC) da 
concessionária. 
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A utilização de novas técnicas como a radiografia 
digital industrial torna possível visualizar os 
defeitos no interior dos componentes de forma 
não-destrutiva [Mery02,Mery03,Mery04]. As 
técnicas de processamento digital de imagens 
radiográficas e reconhecimento de padrões 
permitem detectar os defeitos por meio das 
imagens adquiridas de forma automática. Essa 
abordagem torna possível o controle e a qualidade 
dos componentes instalados, bem como numa 
linha de produção de componentes, evitando 
assim desligamentos não desejados na rede 
elétrica.  

Esse artigo visa divulgar as metodologias de 
processamento digital de imagens radiográficas e 
reconhecimento de padrões utilizado para detectar 
defeitos em isoladores poliméricos de forma 
automática. Também será abordado o sistema de 
radiografia digital portátil (denominado SISTEMA 
RDP) que foi montado no LACTEC com o intuito 
de se fazerem ensaios de isoladores em campo 
(nos postes).  

O texto será assim apresentado: na seção 2, a 
metodologia experimental será discutida; na seção 
3 é apresentado o SISTEMA RDP; a seção 4 
fornece as considerações finais do trabalho. 
Ressalta-se, ainda, que o presente artigo é parte 
da dissertação de mestrado de um de seus 
autores, realizado na Pós-Graduação em 
Engenharia da Universidade Federal do Paraná, 
num projeto em parceria com o Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC) e a 
Companhia Paranaense de Energia  (COPEL). 

2 Metodologia experimental 

O reconhecimento automático de padrões em 
imagens radiográficas envolve normalmente as 
etapas de aquisição das imagens, pré-
processamento, segmentação, extração de 
características e classificação (ver figura 2). Deve-
se enfatizar que cada uma das etapas tem o seu 
grau de complexidade dependendo da situação 
estudada. A seguir, descrevem-se as 
metodologias utilizadas em cada uma destas 
etapas.  

 

Figura 2: Reconhecimento de padrões aplicado à detecção automática de defeitos em isoladores. 

 

2.1 Aquisição de imagens 

O princípio fundamental de inspeção radiográfica 
baseia-se no fato de que as radiações incidentes 
na peça ensaiada são modificadas pela passagem 
em descontinuidades ou defeitos que possam 
estar presentes, provocando alteração na 
intensidade da radiação emergente da peça. A 
radiação que atravessa a peça é então detectada, 
por um filme ou por sistemas com intensificadores 

de imagens, câmaras CCD e placas 
digitalizadoras, onde alterações de espessura e 
presença de descontinuidades são visualizadas 
por diferença de contraste na imagem final 
[Gile03, Halm95]. No isolador polimérico, o 
contraste entre um vazio/defeito e a área livre de 
defeito nem sempre é perceptível visualmente, o 
que realça a necessidade de utilização de técnicas 
de processamento de imagens e reconhecimento 
de padrões para detecção dos defeitos presentes. 
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Todas as radiografias apresentadas no trabalho 
foram realizadas no Laboratório de 
Instrumentação para Diagnóstico de Materiais do 
LACTEC. O equipamento utilizado foi um 
tomógrafo industrial de raios X, da marca Gilardoni 
(denominado SISTEMA CT2000). A aquisição das 
imagens foi realizada por meio de um 
intensificador de imagem acoplado a uma câmera 
CCD. O sinal da câmera CCD é capturado por 
uma placa de vídeo montada em um computador, 
o qual armazena as radiografias no padrão 
Bitmap. A tensão e a corrente no filamento do tubo 
de raios X utilizadas para todas as amostras foram 
de 70 kV e 3 mA, respectivamente. Amostras de 
cinco fabricantes de isoladores foram utilizadas 
para os testes. A figura 3 ilustra o sistema utilizado 
e na figura 4 apresenta-se uma radiografia obtida 
de uma das amostras. 

 

Fonte de  
Raios X 

Intensificador de 
Imagens 

computador 

isolador 

 

Figura 3: Sistema de radiografia industrial CT2000. 

 

Figura 4: Radiografia digital obtida com o SISTEMA 
CT2000 (70 kV, 3mA). 

Um sistema de radiografia digital portátil foi 
montado, o qual será apresentado numa seção 
subseqüente. Por se tratar de um sistema novo, as 
metodologias para o reconhecimento de padrões  
foram aplicadas às imagens obtidas no sistema 
CT2000 ilustrado na Figura 3. Esta amostra 
apresenta um grande defeito, perceptível a olho 

nu. Entretanto, muitas vezes os vazios são muito 
pequenos e não são visíveis, necessitando de 
técnicas de processamento digital de imagens 
para detectá-las. 

2.2 Pré-processamento 

 
Nesta etapa, primeiramente, a área de interesse é 
extraída da imagem original (ver Figura 4) através 
de coordenadas pré-estabelecidas, gerando uma 
sub-imagem (ver Figura 5) da imagem original. 
Destaca-se que a cabeça do isolador é a área 
mais importante a ser analisada, pois é nela que 
geralmente aparecem os vazios e trincas que, por 
menores  que sejam, são críticos para a operação 
do componente. 
 
Com o intuito de melhorar a qualidade da imagem 
radiográfica capturada, utilizou-se um filtro passa-
baixa gaussiano para suavização de ruído, uma 
vez que as freqüências altas que correspondem às 
transições abruptas (ruídos) são atenuadas. Nos 
filtros Gaussianos, os coeficientes da máscara 
usada são derivados de uma função Gaussiana 
bidimensional. A função Gaussiana discreta com 
média nula é definida como: 
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onde o parâmetro σ está relacionado com a 
largura do filtro Gaussiano. Quanto maior o valor 
de σ, maior a largura do filtro e maior o seu grau 
de suavização.  

 

Figura 5: Sub-imagem: Imagem extraída com filtro. 

 

2.3 Segmentação 
 
A segmentação de imagens consiste na extração 
ou identificação de regiões de interesse contidos 
na imagem, onde a região é todo conteúdo 
semântico relevante para a aplicação desejada 
[Gonz92]. Em processamento de imagens para 
detecção de falhas em isoladores, após as etapas 
de pré-processamento e segmentação, as regiões 
de interesse serão aquelas que contenham os 
defeitos reais (falhas realmente existentes) e os 
defeitos hipotéticos (estruturas regulares, como a 
região onde é colocado o pino que fixa o isolador 
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no poste) [Mery02]. O objetivo do sistema de 
inspeção radiográfica de isoladores é classificar 
corretamente estas duas classes de objetos 
existentes na imagem, o que torna possível uma 
decisão final sobre a aprovação ou reprovação da 
peça. 
 
A partir da sub-imagem, nas etapas seguintes 
torna-se importante que o algoritmo consiga 
diferenciar o que é isolador e o que não é, ou seja, 
podem-se retirar as regiões da imagem que não 
pertençam ao isolador para melhorar os resultados 
dos processos de análise seguintes. A 
segmentação da ROI (Region Of Interest) foi feita 
mediante a seleção dos pixels (picture elements) 
com o gradiente elevado da imagem. Para 
detalhes sobre essa técnica, ver Frew et al  
[Frew04]. A Figura 6 mostra a ROI segmentada. 
 

 

Figura 6: Segmentação da ROI. 
 
Com a imagem contendo a ROI, é possível fazer a 
detecção das bordas (pixels da imagem, nos quais 
o valor do nível de cinza varia significativamente 
comparado aos seus vizinhos) que 
corresponderão aos defeitos reais e hipotéticos. 
Normalmente, os defeitos em imagens 
radiográficas são detectados utilizando-se 
operadores de gradiente [Gonz92, Mery02]. Um 
filtro LoG (lê-se Laplaciano do Gaussiano) e um 
algoritmo de zeros transversais (zero crossing) 
também podem ser utilizados para detectar bordas 
na imagem radiográfica [Mery03b]. Quoirin 
[Quor04] recorreu a operadores morfológicos para 
segmentar os defeitos em imagens de tomografias 
de amostras de madeira. 
 
Neste trabalho utilizaram-se as operações top e 
bottom-hat da morfologia matemática para 
segmentar os defeitos reais e hipotéticos. A 
seqüência de operações utilizadas é descrita a 
seguir. 
 
A imagem da figura contendo a ROI (Figura 6) é 
lida e será denominada imagem I. Dois elementos 
estruturantes são definidos: SE1 (formato disco, 
raio=15) e SE2 (3x3). Estes elementos foram 
escolhidos por apresentarem melhores resultados 
após comparação com outras formas de 
elementos testados. Em seguida, faz-se a abertura 
top-hat e a operação bottom-hat de I utilizando o 
elemento estruturante SE1, gerando as novas 

imagens Itop e Ibot, respectivamente. Soma-se 
Itop com I e em seguida subtrai-se o resultado de 
Ibot. Tem-se então Ienhance. Isto realça os vales 
(regiões escuras) entre os objetos. Calcula-se em 
seguida o complemento desta imagem, Iec. Feito 
isso, realiza-se a transformada estendida-mínima 
de Iec, obtendo-se Iemin, que é a mínima regional 
da transformada H-mínima, para H escalar não 
negativo, igual a 11. Mínimas regionais são 
componentes conectados dos pixels com o 
mesmo valor de cinza, z, cujos pixels vizinhos têm 
valores maiores que z [Soil99]. Para concluir, uma 
abertura de Iemin com SE2 é realizada para 
garantir que as bordas do isolador não sejam 
consideradas como defeitos hipotéticos. Assim, 
esta última operação faz desaparecer o perfil 
externo do isolador. O resultado da segmentação 
para esta amostra de radiografia pode ser visto na 
Figura 7. 
 

 
 

Figura 7: Defeitos reais e hipotéticos segmentados. 
 

2.4 Extração de características 
 
Após a segmentação, as regiões demarcadas 
pelas bordas são extraídas e cada uma delas 
pode ser descrita através de suas características 
geométricas e topológicas (ou de intensidade) 
regionais. Por exemplo, atributos como área, 
orientação e forma podem ser obtidos das regiões 
e posteriormente utilizados no processo de 
classificação das regiões. A seguir, descrevem-se 
as características calculadas (13 características ao 
todo). 
 
Área (C1): Escalar. A área é definida como o 
número de pixels que pertencem à região.  
Área preenchida (C2): Escalar. O número de 
pixels na imagem binária de mesmo tamanho de 
uma caixa que cerca a região. Os pixels acesos 
correspondem à região, com todos os buracos 
(pixels desligados - pretos) preenchidos. 
Centróide em x (C3): Vetor. Coordenadas i do 
centro de massa da região. 
Centróide em y (C4): Vetor. Coordenadas j do 
centro de massa da região. 
Comprimento do maior eixo da região (C5): 
Escalar. O comprimento (em pixels) do maior eixo 
de uma elipse que envolva a região. 
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Comprimento do menor eixo (C6): Escalar. O 
comprimento (em pixels) do menor eixo de uma 
elipse que envolva a região. 
Excentricidade (C7): Escalar. A excentricidade de 
uma elipse que envolva a região. A excentricidade 
é a razão entre a distância entre os focos da elipse 
e seu eixo de maior comprimento. O valor está 
entre 0 e 1 (0 e 1 são casos especiais; uma elipse 
com excentricidade igual a 0 é um círculo, 
enquanto uma elipse cuja excentricidade é 1 é um 
segmento de linha). 
Orientação (C8): Escalar. O ângulo (em graus) 
entre o eixo-x e o maior eixo da elipse que envolve 
a região. 
Diâmetro equivalente (C9): Escalar. O diâmetro 
de um círculo de mesma área da região, calculado 
conforme a equação, 
 

π
A

C
4

9 =           (2) 

onde A é a área da região e π uma constante. 
 
Propriedades topológicas são úteis para 
descrições globais de regiões no plano da 
imagem. Topologia é o estudo das propriedades 
da figura que não são afetadas por qualquer tipo 
de deformação. Estas características são 
calculadas utilizando-se os valores de cinza na 
imagem, onde x[i,j] denota o valor de cinza do 
pixel com coordenada (i,j). Segue a descrição de 
algumas características utilizadas. 
 
Número de Euler (C10): Escalar. Igual ao número 
de objetos na região menos o número de buracos 
naqueles objetos. 
 
Média dos Níveis de Cinza da Região (C11): O 
valor médio do nível de cinza da região, calculado 
com a seguinte equação 
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onde R é o grupo de pixels da região e A é a área. 
 
Média da Segunda Derivada dos Níveis de 
Cinza da Região (C12): Esta característica é 
calculada conforme a equação 
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Valor Máximo da Variação da Derivada da 
Posição do Centro de Massa da Região em 
Relação à Linha da Região (C13): Para o cálculo 
desta característica, primeiramente obtém-se a 
coordenada i do centro de massa da linha da 

região. Após isso calcula-se a derivada máxima da 
variação do centro da imagem em relação à linha 
da imagem. 

2.5 Classificação 

Dispondo-se de conjuntos de padrões de 
treinamento obtidos pelos cálculos das 
características das regiões segmentadas nas 
radiografias dos isoladores, recorreu-se às redes 
neurais tipo feedforward com algoritmo por 
retropropagação de erro para a implementação 
dos classificadores [Rome03].  

Como a rede utilizada tem aprendizado 
supervisionado, após inspeção visual humana é 
necessário indicar nos dados obtidos, por meio do 
cálculo das características das regiões 
segmentadas, quais regiões são defeitos (D) e 
quais são estruturas regulares (ER).  

Os resultados obtidos com os classificadores para 
automatizar o sistema de detecção de defeitos 
foram satisfatórios e motiva a utilização do sistema 
tanto no campo quanto na linha de produção dos 
isoladores. 

3 Sistema de radiografia digital portátil 
(SISTEMA RDP) 

Além do SISTEMA CT2000, outro sistema de 
radiografia digital pode ser mencionado. Trata-se 
de um sistema inédito, portátil, que permite fazer 
radiografias dos isoladores em campo, além do 
que possui uma resolução de imagem superior ao 
do SISTEMA CT2000. 

O SISTEMA RDP (Sistema de Radiografia Digital 
Portável) foi montado no Laboratório de 
Diagnóstico de Materiais do LACTEC, num projeto 
da COPEL Distribuição. A Figura 8 ilustra o 
sistema como um todo. O SISTEMA RDP é 
composto dos principais items: 

• Gerador portátil de raios X 

• Detector portátil (Flat Panel)  

• Placa de aquisição (Framegrabber) 

• Computador 

Toda a instrumentação eletrônica para a 
montagem do sistema foi desenvolvida (controle e 
alimentação do gerador de raios X, alimentação do 
Flat Panel e controle do Trigger externo), 
pensando-se em utilizá-lo em inspeções em 
campo dos isoladores, ou seja, favorecendo-se 
sua portabilidade. 
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Figura 8: Sistema de radiografia digital portátil (SISTEMA RDP).

 

 

A figura 9 ilustra uma radiografia digital de um 
isolador polimérico obtida com o SISTEMA RDP.  

 

Figura 9: Radiografia digital obtida com o SISTEMA RDP 
(70 kV, 100µA, fator de integração 3 s). 

. 

4 Considerações finais 

O objetivo do trabalho aqui apresentado centrou-
se na composição de um sistema digital de 
radiografia digital portátil (denominado SISTEMA 
RDP), o qual implicou o desenvolvimento de uma 
instrumentação eletrônica dedicada para favorecer 
sua portabilidade no intuito de inspecionar defeitos 
em isoladores  em campo.   

A metodologia para detectar de forma automática 
os defeitos nos isoladores também foi 
desenvolvida, utilizando processamento digital de 
imagens e reconhecimento de padrões. Essa 
metodologia mostrou resultados satisfatórios e 
pode ser utilizada tanto no campo de trabalho do 
isolador quanto em sua linha de produção. 
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Resumo: Neste trabalho é proposta uma nova 
técnica de ensaio em mangas isolantes 
confeccionadas em  borracha natural, para serviço 
em linha viva. São discutidas as dificuldades dos 
ensaios propostos por normas internacionais e 
apresentadas as vantagens do novo método. 
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métodos de ensaio. 

1 Introdução 

O serviço em linha viva tem se tornado cada vez 
mais importante para as empresas do setor 
energético mundial. Este serviço é executado por 
trabalhadores que devem estar protegidos por 
ferramentas isolantes confeccionadas em 
borracha natural, tais como luvas e mangas 
isolantes. O ensaio em luvas é bastante simples e 
segue normas internacionais [IEEE95] [ASTM87] 
sem apresentar dificuldades ou problemas para a 
sua realização. Por outro lado, percebe-se que os 
ensaios realizados em mangas isolantes, feitos 
segundo as normas [ASTM97] [IEC78] [IEEE03], 
apresentam certas dificuldades, tais como dobrar 
a manga, utilização de líquidos isolantes 
prejudiciais à saúde e à ferramenta e grande 
geração de descargas elétricas e ozônio. 
 
Por meio de resultados obtidos ao longo de vários 
anos, a COPEL (Companhia Paranaense de 
Energia) constatou que nos ensaios realizados 
com a manga dobrada (ver itens 18.3.1 a 18.3.3, 
de [ASTM02]) havia uma perda de cerca de 30% 
das mangas novas durante os ensaios de rotina. 
Estas perdas são causadas principalmente pelo 

rompimento da ferramenta nas regiões de dobras. 
Em função destes resultados, vários estudos 
foram realizados nos quatro últimos anos e 
obteve-se uma nova sugestão para os ensaios em 
mangas isolantes.  
 
As ferramentas de linha viva, confeccionadas em 
borracha natural, são classificadas segundo Tipo e 
Classe. O Tipo refere-se à resistência da 
ferramenta ao ozônio, sendo o Tipo I não 
resistente e a Tipo II resistente ao ozônio. A 
Classe de isolamento refere-se à tensão de ensaio 
e uso, como pode ser visto na tabela 1 [ASTM97]. 
O sistema proposto vem sendo testado em 
mangas isolantes de classes 2 e 3. Mangas de 
classe 4 vêm sendo testadas por meio de um 
sistema derivado do proposto, porém deverá ser 
tratado em artigo futuro. 

Tabela 1: Classes de tensão de ensaio e uso das 
ferramentas de linha viva 

2 Ensaios normalizados para as mangas 
isolantes 

Os ensaios em mangas isolantes discutidos nesta 
seção referem-se à norma ASTM Standard 
Specification for Rubber Insulating Sleeves 
[ASTM02]. Abaixo é feita uma rápida descrição de 
cada ensaio e as principais dificuldades na 
realização destes. 

2.1 Montagem com eletrodos de água, com a 
manga invertida, dobrada e em forma de 
“rede de dormir”. 

Estas montagens podem ser vistas nas figuras 1, 
2 e 3. Neste ensaio, constatou-se a incidência de 
breakdown das mangas nas regiões de dobras ou 
próximas a ela. Estes rompimentos na borracha 
natural com a qual as mangas são confeccionadas 
podem ser provocados pela intensificação das 
linhas de campo elétrico próximas à região das 
dobras e uma contribuição em menor escala do 
esforço mecânico, o qual induz no material o 
rompimento denominado de mecânico [Acev82]. 
Outro problema referente a estas sugestões é que 
tais ensaios não devem ser realizados em tensões 
superiores a 10 kV AC, prática que não vem sendo 
adotada pelos “ensaiadores” de ferramentas de 
linha viva por falta de opções de ensaio. 

Classe Tensão de Ensaio AC (V) Tensão de Uso (V)
0 5.000 1.000
1 10.000 7.500
2 20.000 17.000
3 30.000 26.500
4 40.000 36.000
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Figura 1: Montagem com eletrodos de água com a 
manga invertida. Nessa montagem, o punho é 

puxado pela abertura do ombro para a parte interna 
da manga, invertendo sua metade. 

 

 

Figura 2: Montagem com eletrodos de água, com a 
manga dobrada 

 

 
Figura 3: Montagem com eletrodos de água, com a 

manga em forma de rede. 

2.2 Montagem com eletrodos secos com a 
manga reta. 

 
Neste ensaio, os eletrodos são confeccionados em 
feltro umedecido em solução salina a 1%, 
formando uma interface entre o eletrodo de 
alumínio e a manga, como pode ser visto na figura 
4. Constata-se que o maior problema é o completo 
contato dos eletrodos com a manga, criando 
regiões com ar em excesso. Estas regiões tornam-
se propensas a descargas elétricas e geração de 
ozônio. A descarga elétrica parcial e trilhamentos 
superficiais são responsáveis por processos de 
degradação dos materiais poliméricos. Estes são 
elementos que aceleram os processos de 
breakdown, sendo que o ozônio constitui um 
poderoso agente acelerador dos processos de 
oxidação nos materiais poliméricos, aumentando 
seus processos de condução [Diet85]. 

 
Figura 4: Montagem com a manga reta, com  

eletrodos secos 

2.3 Montagem com eletrodos de água com a 
manga reta. 

 
Neste ensaio, utiliza-se um líquido isolante mais 
denso que a água, neste caso o freon. O punho da 
manga fica imerso no líquido isolante, como pode 
ser visto na figura 5. Os eletrodos internos e 
externos são formados por água. Como o líquido 
isolante é mais denso que a água, esta fica na 
parte superior do líquido tanta interna como 
externamente, isolando eletricamente o punho. 
Atualmente, o líquido isolante mais denso que a 
água e menos prejudicial à saúde e ao meio 
ambiente é o freon HCFC 141b.  
 
Com relação a este ensaio, existem alguns 
aspectos desfavoráveis à sua utilização. Entre 
estes, podem-se citar:  

• o freon perde suas propriedades 
isolantes de forma bastante rápida; 

• possui um custo relativamente alto; 
• sua utilização causa inchamento na 

região de contato com o freon. Este 
inchamento desaparece após 24 horas; 

• trata-se de agente desengraxante. 
Estudos estão sendo conduzidos no 
sentido de se verificar se sua atuação 
compromete a vida útil da ferramenta; 

• a eliminação do freon segue regras 
específicas dos órgãos ambientais. 

 
Figura 5: Montagem com a manga reta, usando 

eletrodos de água. 
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3 Método Proposto 

O método proposto é formado de sistema para a  
vedação dos punhos da manga com a utilização 
de eletrodos interno e externo de água, como 
pode ser visto nas figuras 6 e 7. 

Na região de contato do sistema de vedação com 
a manga passa-se uma camada de óleo ou graxa 
de silicone, que, além de auxiliar a vedação sem 
necessidade de aperto forte, auxilia a plastificação 
da borracha evitando o esmagamento do punho. 

As vantagens deste método de ensaio em relação 
aos outros são: 

• a manga permanece reta durante o 
ensaio, evitando deformações do campo 
elétrico que passa a ter distribuição 
quase cilíndrica; 

• em função dos eletrodos serem de água, 
não há vazios entre a manga e os 
eletrodos, reduzindo as descargas 
elétricas, efeito corona e a conseqüente 
geração de ozônio; 

• não há necessidade de utilização de 
produtos químicos auxiliares como 
isolante; 

• o ensaio é prático e bastante rápido em 
sua montagem.  

A região onde ocorre a  vedação passa a ser uma 
região sob stress mecânico. Porém, com a 
utilização do óleo de silicone em torno do sistema 
de vedação, o esforço ao qual se submete a 
manga é muito pequeno, não comprometendo o 
material. 
 

 
 

Figura 6: Vista do sistema de vedação de punho. 
 
 

 
Figura 7: Manga com o sistema de vedação 

4 Conclusões 

O método proposto vem sendo aplicado há  um 
ano em ferramentas de classes de isolamento 2 e 
3. Comparando-se os resultados obtidos aos 
resultados dos métodos tradicionalmente 
aplicados, constatou-se uma redução na perda 
das ferramentas da ordem de 50%. Segundo 
informações da COPEL, 30% eram reprovados 
nos ensaios elétricos devido à sua perfuração. Em 
ensaios conduzidos em laboratório, a perda média 
é de 10%.  

O método é prático e muito semelhante ao ensaio 
realizado em luvas isolantes. Para ensaios em 
mangas isolantes de classe de isolamento 4, vem 
sendo testado um sistema semelhante ao 
proposto que será assunto de futuro artigo.  
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Resumo: No atual contexto do Setor Elétrico 
Brasileiro, diante da complexidade e dos diversos 
fatores de risco associados, torna-se 
imprescindível para uma empresa de geração de 
energia o uso de ferramentas que auxiliem no 
processo de tomada de decisão nas áreas de 
planejamento e comercialização de energia 
elétrica. Este trabalho vem ao encontro  desta 
necessidade, descrevendo os passos necessários 
para a obtenção de um Sistema Integrado de 
Planejamento e Comercialização de Energia, cujo 
objetivo é a aferição da rentabilidade de um 
agente de geração operando no mercado de 
energia, dentro de um sistema interligado 
predominantemente hidrelétrico, considerando o 
binômio retorno/risco.  

Palavras-Chave: Energia Elétrica, Geração, 
Comercialização, Planejamento Energético, 
Gestão. 

1 Introdução 

A otimização da carteira de ativos de uma 
empresa de geração de energia do setor elétrico, 
composto basicamente de ativos físicos como 
usinas hidroelétricas / termelétricas, e por 
mecanismos de redução de risco como os 
contratos bilaterais de fornecimento de energia, 
deve levar em conta, de maneira integrada, os 
riscos associados ao setor, tais como a incerteza 
hidrológica, as manutenções dos sistemas de 
geração, as taxas de crescimento de consumo e 

demanda do mercado de energia e os preços de 
curto prazo do Mercado Atacadista de Energia. 

O presente trabalho descreve os diversos 
processos e modelos envolvidos no planejamento 
e comercialização de energia do setor elétrico 
brasileiro, propondo uma metodologia para a 
integração destes modelos computacionais 
utilizados para o apoio a tomada de decisões, com 
o objetivo de maximizar o retorno de 
investimentos de empresas do setor elétrico. A 
ferramenta analítica aqui descrita denomina-se 
Sistema Integrado de Planejamento e 
Comercialização de Energia Elétrica. 

2 Etapas do Sistema 
 
O sistema é composto das seguintes etapas: 
 

1. Construção de Cenários de Demanda e 
Oferta de Energia; 

2. Determinação da Estratégia Ótima de 
Operação do Sistema Interligado 
Nacional - SIN; 

3. Simulação a Usinas Individualizadas do 
SIN; 

4. Modelagem dos Ativos no Mercado de 
Energia; 

5. Gerenciamento do Risco x Retorno da 
Carteira de Ativos. 

2.1 Construção de Cenários de Demanda e 
Oferta de Energia 

Nesta etapa são definidas as premissas básicas  
para a construção de cenários de demanda e 
oferta de energia do SIN - Sistema Interligado 
Nacional, dentro de um período de tempo 
denominado período de estudo, que pode variar 
de alguns meses a  vários anos. 

2.2 Determinação da Estratégia Ótima de 
Operação do Sistema Interligado Nacional 
– SIN 

Nesta etapa, a política operativa ótima do sistema 
de geração brasileiro é calculada para o cenário 
de oferta / demanda produzido na etapa 1. Para 
isso é necessário determinar, para cada etapa do 
período de planejamento, as metas de geração 
para cada usina que atendam a demanda e 
minimizem o valor esperado do custo total de 
operação ao longo do período. Este custo total é 
composto pelo custo variável de combustível das 
usinas termelétricas e pelo custo atribuído às 
interrupções de fornecimento de energia. O 
software NEWAVE - Modelo Estratégico de 
Geração Hidrotérmica a Subsistemas 
Equivalentes, desenvolvido pelo CEPEL – Centro 
de Pesquisa de Energia Elétrica, implementa uma 
metodologia para determinação das estratégias da 
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operação hidrotérmica a longo prazo, com 
representação agregada do parque hidroelétrico e 
cálculo da política ótima de operação do Sistema 
Interligado Nacional. A metodologia de otimização 
é conhecida como Programação Dinâmica 
Estocástica Dual – PDDE. 

2.3 Simulação a Usinas Individualizadas do 
SIN 

Nesta etapa, a operação do Sistema Interligado 
Nacional é simulada pelo Modelo de Simulação a 
Usinas Individualizadas para Subsistemas 
Hidrotérmicos Interligados – SUISHI-O, mostrado 
na Figura 1, para um conjunto representativo de 
seqüências de afluências. 

No modelo SUISHI-O, desenvolvido pelo CEPEL, 
o Sistema Interligado Nacional é representado por 
usinas hidrelétricas e termelétricas 
individualizadas. As usinas hidrelétricas podem 
ser de dois tipos: a fio d’água, quando seu volume 
armazenado não varia, ou com reservatório, 
quando apresenta uma significativa capacidade de 
regularização. Denominam-se usinas termelétricas 
todas as demais usinas geradoras (nuclear, 
carvão, gás, óleo, diesel, biomassa etc) que 
possam ser representadas por capacidades 
mínima e máxima e um custo unitário de geração 
constante, sem nenhuma restrição adicional sobre 
sua disponibilidade.  

 

Figura 1:  Modelo Computacional SUISHI-O 

2.4 Modelagem dos Ativos no Mercado de 
Energia 

Para que se possa analisar o comportamento 
econômico e financeiro da carteira de ativos de 
uma empresa do setor elétrico, deve-se construir 
e simular um modelo computacional que capture a 
estrutura e a dinâmica de cada ativo, no ambiente 
do setor elétrico. Uma técnica utilizada para esse 
fim denomina-se Dinâmica de Sistemas. 
Ferramentas computacionais foram desenvolvidas 
para auxiliar na implementação desta técnica. 
Entre as ferramentas de software desenvolvidas 

para esta finalidade, pode-se destacar o 
POWERSIM®. 

 
Figura 2:  Modelo Computacional POWERSIM 

Nesta fase são calculadas as tarifas por uso do 
sistema de transmissão. Estas tarifas são 
importantes devido ao peso significativo dos 
custos de transmissão no Brasil e ao fato de que 
dependem da localização e capacidade instalada 
da usina. A metodologia utilizada é a mesma 
determinada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL. 

Para as usinas hidrelétricas é contabilizado, nesta 
etapa do processo, o chamado Mecanismo de 
Realocação de Energia (MRE), um esquema 
compulsório de redução de risco hidrológico. No 
MRE, a geração física de cada usina em cada 
estágio e patamar de demanda é substituída por 
um “crédito de energia”, que é proporcional à 
geração hidrelétrica total do sistema neste mesmo 
mês e patamar. No processo de contabilização do 
CCEE, o chamado “Certificado de Energia 
Assegurada” da usina reflete a contribuição de 
longo prazo de cada hidrelétrica para a produção 
do conjunto de usinas. 

2.5 Gerenciamento do Risco x Retorno da 
Carteira de Ativos 

O gerenciamento de uma carteira de energia 
composta de ativos físicos como usinas 
hidrelétricas e térmicas e de mecanismos de 
redução de risco como contratos bilaterais de 
fornecimento de energia, contratos de compra de 
combustíveis etc, cujo objetivo é a maximização 
da rentabilidade do agente, deve incluir não só 
uma avaliação de retorno mas também uma 
avaliação detalhada do risco do negócio.  

A  teoria de carteiras, introduzida por 
MARKOWITZ em 1959 [Mark59] , supre esta 
necessidade. Muito embora ela tenha sido 
proposta originalmente para a análise de risco de 
carteiras de ações e títulos financeiros, é possível 
adaptá-la para a aplicação em carteiras de ativos 
de energia.  
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Markowitz propõe que o retorno esperado de uma 
carteira de ativos E(r)cart é a média ponderada dos 
retornos esperados dos ativos que a compõem. 
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deve ser igual a um, ou seja: 
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Ainda segundo Markowitz, a variância do retorno 
de uma carteira de ativos σ2

cart depende da 
variância do retorno de cada ativo e da 
covariância dos retornos dos ativos da carteira. 
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A teoria de carteiras desenvolvida por Markowitz é 
basicamente um problema de programação 
quadrática. O objetivo da teoria é minimizar o risco 
da carteira sujeito a duas restrições lineares. A 
solução deste problema é um vetor de 
participação x que minimiza o risco da carteira f(x) 
para um nível de retorno desejado E*. Colocando 
em formato de otimização, obtemos: 
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Logo, representando de modo gráfico, temos que 
a área sombreada da Figura 3, denominada 
conjunto viável, representa as combinações 
possíveis para uma carteira composta por 
múltiplos ativos. Todas as combinações possíveis 
estão contidas nesta região limitada, de forma que 
nenhum ativo individual ou combinação de ativos 
situa-se fora da área sombreada. 
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Desvio Padrão do Retorno da Carteira  

Figura 3:  MARKOWITZ - Risco x Retorno 

 

Embora as combinações de ativos determinem 
uma superfície bidimensional, o conjunto eficiente, 
ou seja, as carteiras mais atrativas, estão situadas 
no limite superior da área entre MV e X. Qualquer 
ponto abaixo deste conjunto apresenta retorno 
esperado inferior e mesmo desvio padrão em 
relação a um ponto do conjunto eficiente. 

Partindo do modelo idealizado por MARKOWITZ, 
podemos calcular várias medidas de risco e 
otimizar a  carteira de ativos físicos e financeiros 
do agente para determinar a fronteira eficiente de 
Risco x Retorno, por exemplo, determinando qual 
é a melhor combinação (melhor “mix”) de 
contratos bilaterais (CCAR), de curto prazo, 
mercado spot e investimento.  

 

3 Conclusão 

Os resultados gerados por este Sistema 
Computacional Integrado fornecem subsídios ao 
processo de tomada de decisão, como a 
construção de novos empreendimentos de 
geração de energia, operação otimizada dos 
atuais e a comercialização da energia disponível, 
de uma empresa de geração do Setor Elétrico 
Brasileiro. 
 
Entre os resultados obtidos por esta ferramenta de 
análise e gerenciamento de risco, podem-se 
destacar : 
 

� Taxa Interna de Retorno (TIR) da carteira 
de ativos para cada um dos cenários 
hidrológicos; 

 
� Matriz do Fluxo de Caixa da carteira de 

ativos, para cada um dos cenários 
hidrológicos ao longo do horizonte de 
simulação; 
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� Matriz do Economic Value Added (EVA) 
da carteira de ativos, para cada um dos 
cenários hidrológicos ao longo do 
horizonte de simulação; 

 
� Valor Presente Líquido (VPL) da carteira 

de ativos, para cada um dos cenários 
hidrológicos; 
 

� Matriz do Market Value Added (MVA) da 
carteira de ativos, para cada um dos 
cenários hidrológicos, ao longo do 
horizonte de simulação; 
 

� Otimização da Carteira de Ativos, por 
meio da listagem em ordem decrescente 
de eficiência para um número pré-
determinado de carteiras eficientes; 
 

� Value at Risk (VaR) de um número pré-
determinado de carteiras localizadas na 
fronteira eficiente; 
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Resumo:  Nos últimos dois anos, a Copel 
Telecomunicações vem realizando uma série de 
testes com sistemas de telecomunicações sem fio 
de última geração e que ainda não foram 
incorporados à prateleira de meios tecnológicos 
da empresa.  Neste sentido, a empresa testou o 
sistema “Pré Wi-Max” da fabricante Aperto 
Networks. Apresenta-se, neste artigo, a tecnologia 
“Pré Wi-Max” explicitando-se os seus benefícios 
principais, descrevendo-se os testes realizados e 
os resultados obtidos. A partir desses resultados, 
que foram altamente satisfatórios, recomenda-se 
que a Copel Telecomunicações implante um 
sistema “Pré Wi-Max”.  Deste modo, quando o 
padrão Wi-Max for estabelecido, a empresa já 
estará com a experiência necessária --de 
engenharia, manutenção e comercialização--,  
para então lançá-lo definitivamente no mercado de 
forma competitiva. 

Palavras-Chave: Pré Wi-Max, Wi-Max,  
IEEE 802.16, telecomunicação sem fio, 
telecomunicação wireless, telecomunicação 
ponto-multiponto. 

1 Introdução 

O Wi-Max é uma nova tecnologia sem fio, com a 
capacidade de conectar usuários a distâncias de 
30 quilômetros de uma estação central, chamada 
de “rádio-base”. As conexões podem atingir uma 
taxa de transmissão de até 75 Mbps. Essa 
tecnologia está em vias de ser padronizada (IEEE 
802.16), provavelmente ainda em 2005; 
entretanto, já estão sendo comercializados 
sistemas denominados de “Pré Wi-Max”, com 
características similares às do Wi-Max [Ieee05]. 

Considerando que a tendência evolutiva dos 
sistemas de telecomunicações aponta o Wi-Max 
como sendo uma tecnologia revolucionária, por 
ser sem fio, de fácil instalação e permitir 

mobilidade, a Copel Telecomunicações resolveu 
antecipar-se avaliando o “Pré Wi-Max” através de 
testes de desempenho, a fim de verificar a 
viabilidade de que a empresa venha a incorporá-lo 
na sua prateleira de tecnologias, disponibilizando 
seus produtos [Cope05] aos clientes. 

2 Wi-Fi, Wi-Max e “Pré Wi-Max” 

Seguem algumas definições que são necessárias 
para o melhor entendimento da tecnologia Wi-
Max.  Apresenta-se, também, a definição da 
tecnologia Wi-Fi, com o propósito de diferenciá-la 
do Wi-Max. 

O Wi-Fi (“Wireless Fidelity”) é uma tecnologia 
WLAN (“Wireless Local Area Network”), que 
permite, numa área limitada, conexões de alta 
velocidade entre dispositivos móveis de dados 
como, por exemplo, computadores portáteis e 
iPAQ’s. Estes dispositivos se autenticam em um 
ponto de acesso para acederem ao canal de 
comunicações que a rede Wi-Fi disponibiliza. 

As redes Wi-Fi podem ser facilmente configuradas 
e operadas pelos próprios usuários, permitindo 
diferentes acessos a redes distintas. Um ponto de 
acesso que permite, numa localização geográfica 
específica, conexão a uma rede (por exemplo, 
Internet) é denominado “HotSpot”. Já é comum 
serem encontrados HotSpots em aeroportos, 
cybercafés, hotéis e outros lugares públicos, de 
lazer ou trabalho. 

Comparativamente ao Wi-Fi, o Wi-Max cobre uma 
área maior de sinal, maior largura de banda e usa 
uma gama de freqüências mais alta. 
Adicionalmente, o Wi-Max é concebido 
especificamente para redes WWAN (“Wireless 
Wide Area Networks”) outdoor e o Wi-Fi para 
redes WLAN indoor. 

Deste modo, o Wi-Max é capaz de integrar uma 
WLAN existente conectando, por exemplo, 
diversos edifícios pertencentes ao campus de uma 
empresa ou corporação. Uma rede Wi-Max pode 
disponibilizar acesso Ethernet para HotSpots Wi-
Fi, cabo coaxial e serviços DSL (Digital Subscriber 
Line). 

Uma das vantagens do Wi-Max é que permite 
acesso à Internet com altas taxas de transmissão, 
disponibilizando um serviço sem fio em regiões 
que carecem de infra-estruturas de cabo como, 
por exemplo, zonas rurais e regiões periféricas. 

Tal como é referido em alguns meios de 
discussão de tecnologias sem fio, o Wi-Max deve 
tornar-se uma tecnologia com total mobilidade, 
vindo, muito possivelmente, a concorrer com a 3G 
ou com outras tecnologias celulares de banda 
larga sem fios. 
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O chamado “Pré Wi-Max” é um sistema que 
guarda as mesmas características do Wi-Max, 
sendo chamado de “Pré” simplesmente pelo fato 
de o Wi-Max ainda estar no processo de 
padronização e regulamentação pelo IEEE 
[Ieee05]. 

3 Os Padrões e as Regulamentações 

Acompanhando a padronização mundial, a Anatel 
[Anat05] tem buscado regulamentar o uso do Wi-
Max com vistas a incentivar a utilização da 
tecnologia no país. Para isso, tem editado e 
publicado regulamentos atribuindo três opções de 
faixas para operação: 2,5 GHz, 3,5 GHz e 5,7 
GHz.  

A regulamentação vigente já permite a utilização 
do “Pré Wi-Max” nas faixas de 3,5 GHz e 5,7 GHz, 
salientando-se que a padronização definitiva do 
Wi-Max não exigirá mudanças regulatórias, de 
modo que as empresas que já fazem uso do “Pré 
Wi-Max” não tenham prejuízos. 

As condições de uso da faixa de 2,5 GHz ainda 
estão sendo regulamentadas pela Agência e, 
assim como a faixa de 3,5 GHz, o processo de 
autorização de uso será mediante certame 
licitatório, devido ao grande interesse de uso por 
parte dos prestadores de serviços de 
telecomunicações. 

Nos testes realizados pela Copel 
Telecomunicações foram utilizados equipamentos 
operando na faixa de 5,7 GHz, fabricados pela 
empresa Aperto [Aper05] e definidos como “Pré 
Wi-Max”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma característica dos equipamentos que operam 
nessa faixa de freqüência, com fulcro na 
resolução n° 365 da Anatel, é o fato de dispensar 
a necessidade de obtenção de licença de 
funcionamento, o que facilita o uso em caráter 
experimental e garante a possibilidade de 
remanejamento de local.  

Basicamente, estão isentas de licenciamento 
estações que utilizem equipamentos certificados 
pela Anatel, pois estes atendem as condições 
técnicas definidas na referida resolução e operam 
com potência de transmissão abaixo do limite 
máximo permitido. Tal opção, em contrapartida, 
pode futuramente deixar o prestador sujeito a 
sofrer interferências, uma vez que o espectro será 
compartilhado quando outros operadores se 
instalarem numa mesma localidade. 

Por isso, empresas que pretendem implantar 
redes Wi-Max definitivas para prestação de 
serviços, sem foco nas políticas de 
remanejamento, estão optando em utilizar as 
faixas de 2,5GHz e 3,5 GHz, sendo que, em 2003,  
a Anatel já realizou uma licitação para venda de 
blocos de freqüência na faixa de 3,5 GHz e 
pretende, em 2005, realizar uma nova licitação 
incluindo blocos em 2,5GHz e 3,5GHz.  

4 Os Testes Realizados na Copel 

Os testes realizados pela Copel 
Telecomunicações foram realizados com o 
propósito de validar o produto “Pré Wi-Max” da 
Aperto [Aper05], para a solução de acesso ponto-
multiponto dentro do contexto da rede IP da Copel 
Telecomunicações. 
 
 

Figura 1 : Organograma de testes. 
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4.1  As Premissas e Restrições 

O objetivo estabelecido foi testar as principais 
características do equipamento “Pré Wi-Max” da 
Aperto [Aper05], operando nas possíveis 
configurações de routing, bridging e switching 
(VLAN) com suas possíveis combinações. Um dos 
motivadores principais para a realização destes 
testes é o fato de que uma tecnologia de rádio 
como esta poderia ser utilizada para promover o 
crescimento da rede óptica de forma estruturada, 
sem perda de infra-estrutura por churning, e evitar 
a implantação de longos trechos de fibra para 
atendimento a clientes localizados em regiões de 
baixa densidade. Um outro motivador importante é 
a velocidade de estabelecimento de um link Wi-
Max, que é da ordem de poucas horas. 

As premissas básicas para a implantação deste 
projeto são: 

• Possibilidade de integração da rede IP 
da Copel com o equipamento da Aperto; 

• Possibilidade de prestar os mesmos 
serviços pelo Wi-Max que os prestados 
atualmente com fibra; 

• Sites de testes a serem escolhidos 
refletem as aplicações reais do 
equipamento; 

• O sistema é totalmente gerenciado com 
ferramentas já disponíveis, inclusive as 
unidades de assinante; 

• O sistema da Aperto é altamente 
interoperável dentro dos padrões 802.16 
com outros fabricantes; 

• Há um mercado interno para o Wi-Max 
(Copel Energia); e também externo, que 
é consideravelmente favorável à 
implantação do sistema em escala 
comercial pela Copel; 

• Conhecimento claro da política da Anatel 
para as faixas de freqüência de 
operação do equipamento. 

4.2  Os Benefícios 

• Uma vez iluminada uma região, o prazo 
para instalação de uma remota é da 
ordem de poucas horas; 

• Os serviços prestados por esta 
tecnologia seriam completamente 
compatíveis com os prestados por meio 
de fibra óptica, terminados em RJ-45; 

• No caso de churning, basta retirar o 
equipamento das instalações do usuário 
e remanejá-lo, não havendo assim 
perdas com infra-estrutura; 

• Poderia ser usado como backup da rede 
óptica; 

• Poderia ser usado como equipamento de 
atendimento imediato, enquanto a rede 
óptica não chega ao cliente; e também 
como precursor da rede cabeada. 

4.3  As Atividades Propostas 

• Verificar a compatibilidade do sistema 
Aperto com a rede utilizada pela Copel; 

• Fazer um “Road Test” para verificar a 
cobertura de uma célula típica “Pré Wi-
Max” e sua aplicabilidade em situações 
semi-móveis; 

• Analisar os efeitos de um sinal 
interferente no sistema, por meio de um 
gerador de sinais em 5,7 GHz; 

• Analisar aspectos de robustez mecânica 
e de RF, facilidade de instalação, 
necessidades de infra-estrutura básica 
para o sistema “Pré Wi-Max”. 

4.4  Algumas Características Técnicas 

• Cada BSU (rádio-base) suporta até 1022 
clientes por setor, com o máximo de 6 
setores; 

• Uma célula pode ter múltiplas BSU, 
aumentando a densidade de clientes que 
uma célula é capaz de atender. 

• A banda compartilhada disponível por 
setor é de 20 Mbps, sendo que a banda 
“limpa” (sem o overhead do rádio) é de 
13 Mbps por setor (valor compartilhado 
para up e downstream). 

• Alocação de Banda sob demanda na 
interface wireless através de burst 
adaptativo (a taxa de burst pode chegar à 
20Mbps por setor);  

• Banda de acesso configurável 
individualmente por cliente de 16 kbps 
até 8 Mbps. 

•  A relação entre downstream e upstream 
por ser ajustada desde 70% down/30% 
up até 70% up/30% down. 

• Possibilidade de atendimento de 
diferentes clientes com diferentes 
produtos com a mesma infraestrutura 
(separação feita através de VLANs); 

• Longo alcance e um grande throughput; 
• Alta eficiência espectral e alta 

capacidade, até 120 Mbps por rádio-base 
usando canais de 6 MHz (84 Mbps net);  

• Suporte para múltiplas bandas de 
freqüência em uma mesma estação rádio 
base, incluindo 2,5, 3,5 e 5,7 GHz. Neste 
caso específico, o teste foi realizado na 
freqüência de 5,7 GHz.  

• Capacidade de operar com enlaces com 
linha de visada obstruída; 

• Enlaces de rádio com gerenciamento 
inteligente de interferências. 

4.5  A Rede IP 

Algumas características deste sistema quanto a 
configuração de rede são: 
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• Poderoso algoritmo de controle de 
admissão na rede;  

• Capacidade para prestar multi-serviços 
como dados, voz e vídeo para clientes 
residenciais e corporativos;  

• Capacidade para prestar serviços tipo 
CBR, CIR e BE traffic com recursos 
próprios QoS = ServiceQ;  

• Mecanismo inteligente para classificação 
de serviços para garantia de SLA e 
gerenciamento de aplicações (16 filas de 
priorização ou classificação inteligente de 
tráfego diferenciado);  

• Configuração flexível e com 
escalabilidade da rede, além de 
mecanismos de gerenciamento e 
monitoração (WEB e SNMP);  

• A estação rádio base “Carrier Class” com 
fontes redundantes e hot swap, possui 
interface 10/100Base-T, pode ser 
configurada com router, bridge ou VLAN,  
suporta RIPv2, PPPoE, VLAN Tagging, 
MPLS passthrough, e VPN, para 
propiciar  
o máximo de flexibilidade, capacidade e 
eficiência do sistema;  

• O range de estações remotas disponíveis 
cobre desde o mercado residencial até o 
mercado de pequenas e médias 
empresas; 

• Larga gama de facilidades de rede como 
suporte completo às funcionalidades 
VLAN, implementação de diversos 
serviços IP como NAT, DHCP, bridge, 
router e mecanismos de segurança de 
rede.  

4.6 Tratamento para Ruídos e Interferências 

Foi observado que o equipamento instalado no 
edifício que abriga a Sede da Copel (bairro do 
Batel, em Curitiba – PR) apresentou um alto 
índice  de  correção  de  erros,  embora  seu nível  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fosse ainda melhor do que o do equipamento 
instalado no prédio localizado na Rua Padre 
Agostinho (bairro do Bigorrilho, Curitiba – PR). Tal 
fato indica presença de sinal interferente; 
entretanto, o comportamento do equipamento 
instalado no edifício da Sede manteve-se estável 
e não perdeu o enlace em nenhum momento.  

4.7  Estruturas 

Para o teste foi utilizada a estrutura na caixa 
d’água do Pólo Copel KM3 (bairro Mossunguê, 
Curitiba – PR), para instalação da rádio-base. No 
prédio localizado na Rua Padre Agostinho, a 
instalação da unidade remota foi executada a 30m 
de altura, em uma estrutura metálica; e na Sede 
da Copel, não foi utilizada estrutura alguma, mas 
instalada em um suporte simples, sobre a 
cobertura do prédio. A instalação da unidade 
remota no Laboratório do Pólo Copel KM3 
também não demandou estrutura. 

A necessidade de estruturas para o sistema se 
concentra no lado da estação rádio-base. No lado 
remoto pode ser dispensado o uso de estruturas.  

Quando o sistema trabalha parcialmente 
obstruído, dependendo da distância à estação 
base, recomenda-se utilizar uma estrutura de 
suporte. 

4.8 Desempenho 

Os equipamentos foram configurados no 
parâmetro de performance com 50% da banda 
para upload e 50% para download. Quanto às 
porcentagens de QoS, usou-se a configuração 
para 100% de BE (Best Effort) e 0% para CIR e 
CBR. 

4.9   Medições 

O máximo de throughput é de 13 Mbps por setor 
(20 Mbps raw). 

 

Figura 2 : Arquitetura da Rede Experimental “Pré Wi-Max”. 
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5.  Resultados dos Testes, Conclusões e 
Recomendações 

O sistema testado demonstrou atender 
perfeitamente ao especificado pelo fabricante 
[Aper05].  

Mostrou-se ser um meio de telecomunicação que 
disponibiliza todos os serviços IP comercializados 
pela Copel Telecomunicações [Cope05]. Portanto, 
está adequado para atendimento aos clientes 
corporativos da empresa. 

Os testes indicaram plena compatibilidade com os 
principais protocolos de Rede IP e Ethernet 
utilizados na Copel. 

A instalação é bastante fácil e rápida. As unidades 
remotas são compactas, requerendo apenas uma 
fonte de AC --que pode ser o próprio no-break--, 
um suporte para a unidade externa e um trajeto 
possível entre a unidade externa e a interna para 
passar os cabos.   

Considerando os resultados obtidos nos testes e 
tendo em vista que a tecnologia apresenta-se 
como uma excelente alternativa de suporte aos 
serviços prestados pela Copel Telecomunicações 
[Cope05], a recomendação técnica é de que a 
empresa implante um sistema “Pré Wi-Max”.  
Deste modo, quando o padrão Wi-Max for 
oficialmente estabelecido, a empresa já estará 
com a experiência necessária --de engenharia, 
manutenção e comercialização--, para então 
lançá-lo definitivamente no mercado. Adquirir 
essas experiências com o Wi-Max, de imediato, 
passou a ser questão estratégica para a 
competitividade das empresas de 
telecomunicações. 
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Resumo: Nos últimos dois anos, a Copel 
Telecomunicações vem realizando uma série de 
testes com novas tecnologias de telecomunicação 
sem fio, dentre as quais a de satélite. No presente 
artigo, alguns aspectos da tecnologia de 
telecomunicação por satélite são apresentados, 
sendo discutidas as vantagens e desvantagens de 
sua utilização. Os diversos testes realizados  pela 
Copel são descritos apresentando-se os seus 
resultados, os quais recomendam a utilização da 
tecnologia de satélite pela Copel 
Telecomunicações para determinadas aplicações. 
 
 
Palavras-Chave: Telecomunicações por Satélite, 
DVB-RCS, Banda Ku. 
 
 
1 Introdução 
 
A telecomunicação satelital evoluiu sobremaneira 
nos últimos dois anos, tanto sob o ponto de vista 
técnico quanto financeiro, tendo em vista que os 
seus custos sofreram grande redução. Isso se 
verificou, em especial, pela introdução do padrão 
aberto DVB-RCS (Digital Video Broadcasting – 
Return Channel via Satellite), para o qual as várias 
empresas fornecedoras estão rapidamente se 
adaptando [Dvbr05].   
 
Um benefício importante da telecomunicação por 
satélite é a velocidade da instalação do link, que é 
da ordem de poucas horas.  
 
Adicionalmente, essa tecnologia elimina a 
necessidade de estudos de viabilidade de enlace, 
pois a ligação por satélite ‘sempre é possível’, 
independentemente da topografia ou geografia do 
local a ser interligado. 
 

Com essas características, a Copel 
Telecomunicações entendeu como necessária a 
realização de testes, com o objetivo de verificar a 
possibilidade dessa tecnologia vir a fazer parte 
dos meios de telecomunicação oferecidos pela 
empresa. 
 
Apresentam-se, neste trabalho, aspectos da 
tecnologia de telecomunicação por satélite, sendo 
discutidas as suas principais vantagens e 
desvantagens. Além disso, os testes com satélite 
realizados pela Copel Telecomunicações são 
descritos e os seus resultados são apresentados, 
sendo feitas recomendações técnicas. 
 
 
2 Os Padrões e as Regulamentações 
 
Considerando o crescimento acelerado da 
telecomunicação via satélite nos últimos anos, 
principalmente com respeito à utilização da banda 
Ku,  diversas empresas do setor de satélites estão 
aderindo ao padrão DVB-RCS, o qual, além de ser 
uma das soluções mais avançadas para 
transmissão e acesso em banda larga, permite a 
interoperabilidade entre terminais de fabricantes 
distintos.  
 
Outro diferencial da solução DVB-RCS é a 
redução dos custos dos equipamentos decorrente 
da padronização. 
 
O crescimento do mercado de serviços via satélite 
no Brasil se deve também às mudanças no âmbito 
regulatório, que permitiram a entrada de novas 
operadoras, concederam direito de exploração de 
satélites estrangeiros e, inclusive, promoveram 
licitações para direito de lançamento de novos 
satélites. 
 
Por meio dessas novas regulamentações, a Anatel 
[Anat05] garantiu ao país as melhores soluções do 
mundo no que se refere à comunicação satelital, 
além de proporcionar uma competição significativa 
na prestação de serviços. 
 
A regulamentação vigente distingue a prestação 
de serviços de telecomunicações da venda de 
segmento espacial, ou seja, a empresa 
proprietária do satélite tem o direito de explorar o 
serviço de telecomunicações mediante uma 
autorização da Anatel [Anat05], ou, simplesmente, 
vender o segmento espacial para que outra 
empresa opere o sistema e preste o serviço. 
 
As empresas com as quais a Copel realizou 
testes, na condição de operadoras do segmento 
espacial e também autorizadas para prestação de 
serviços, oferecem como negócio a possibilidade 
da Copel tornar-se uma revendedora de serviços, 
sem limitação geográfica na área de cobertura de 
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seus satélites. Tal modelo isenta a Copel de 
realizar grandes investimentos, uma vez que a 
compra de equipamentos e contratação de banda 
junto à operadora estaria condicionada à 
comercialização do serviço pela Copel, trazendo, 
também, vantagens à operadora, que fortaleceria 
sua capacidade de vendas, principalmente no 
Estado do Paraná. 
 
Considerando os aspectos regulatórios, a adoção 
futura da tecnologia de satélite no porta-fólio de 
serviços da Copel, também pode ser justificada 
pelas constantes alterações nas regulamentações 
que regem o uso do espectro de radiofreqüências 
na faixa de UHF (propagação favorável). Tais 
alterações visam coibir o uso desta faixa por 
sistemas ponto a ponto. Com isso, a Copel teria o 
satélite como solução alternativa para substituição 
da sua planta de rádio instalada, a qual, em breve, 
não terá mais licença da Anatel [Anat05] para 
operação. Essa planta atende ao corporativo da 
Copel em diversas aplicações, incluindo, 
principalmente, automação de subestações, 
automação de religadores e telefonia em 
agências. 
 
 
3 Os Testes Realizados na Copel 
 
Foram realizados e concluídos testes com duas 
empresas provedoras de serviços de 
telecomunições por satélite, a Hughes Network 
Systems [Hugh05] e a Telespazio Brasil [Tele05], 
e estão em andamento testes com a empresa 
Hispamar Satélites [Hisp05]. 
 
3.1 O Escopo dos Testes 
 
Avaliar o acesso à rede de serviços IP (Internet 
Protocol) da Copel Telecomunicações [Cope05], 
mantendo as mesmas facilidades hoje existentes, 
ou seja, o compartilhamento da mesma infra-
estrutura por múltiplos clientes, respeitando os 
requisitos de segurança e de garantia de banda. 
 
3.2 As Premissas e Restrições 
 
A premissa básica é de que esta tecnologia seja 
incorporada na rede da Copel Telecomunicações 
de forma transparente, mantendo-se a mesma 
filosofia de atendimento atualmente adotada que é 
a de poder disponibilizar múltiplos serviços a 
diversos clientes.  
 
As restrições são inerentes ao serviço, que 
apresenta banda compartilhada, mas provê 
garantia de taxa mínima e flexibilidade para 
aumentá-la, de acordo com as demandas dos 
clientes. 
 
Os atrasos decorrentes da longa distância do 
satélite já não são impeditivos ao uso da 

tecnologia, mesmo em aplicações que 
costumavam ser sensíveis a esses delays (por 
exemplo, telefonia IP). Atualmente, já existem 
satélites que fazem todo o processamento on 
board, minimizando esses efeitos. 
 
3.3 Os Benefícios 
 
Os principais benefícios da incorporação do 
satélite na prateleira de meios tecnológicos de 
telecomunicação da Copel são os seguintes: 
 
- Comercial: para os serviços IP, elimina o não-

atendimento de clientes devido a  sua 
desfavorável localização geográfica e/ou 
topográfica; 

 
- Financeira: suprime a perda de receitas 

decorrente da não-contratação de clientes pela 
impossibilidade de atendimento de um ou mais 
de seus pontos por fibra óptica ou rádio; além 
disso, permite o remanejamento da antena para 
outro local, por exemplo, no caso de churn; 

 
- Pronto-atendimento: conecta um ponto em 

questão de poucas horas; 
 
- Estratégica: viabiliza conexões em todo o 

Paraná; 
 
- Tecnológica: insere a empresa em nova 

tecnologia sem fio; 
 
- Capacitação: proporciona reciclagem técnico-

profissional. 
 
3.4 As Atividades Propostas 
 
Para a realização dos testes, foi necessária a 
instalação de uma estação remota nas 
dependências da Copel, composta por antena e 
IDU (In Door Unit), que fornece o link entre esta 
estação e a central de operações do satélite 
(HUB). Para conectar a HUB à rede de serviços da 
Copel, foi contratado um link terrestre de 2 Mbps e 
foi utilizado um equipamento roteador de 
propriedade da Copel, compatível com o protocolo 
MPLS (Multi Protocol Label Switching). 
 
3.5 Algumas Características Técnicas 
 
Considerando a localização geográfica favorável 
do Estado do Paraná em relação aos satélites 
testados, e a banda Ku utilizada, é possível o uso 
de antenas de pequeno diâmetro. Assim, foram 
testadas antenas com diâmetro de 1,2 metros.  
 
As IDUs instaladas no cliente são configuradas 
remotamente, com os parâmetros de 
endereçamento IP fornecidos pela Copel. 
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As configurações de banda de download e upload 
são rapidamente configuradas, por solicitação da 
Copel à operadora. 
 
3.6 A Rede IP 
 
A rede IP da Copel Telecomunicações é composta 
basicamente de um backbone de roteadores 
IP/MPLS (Internet Protocol / Multi Protocol Label 
Switching) e de redes Gigabit metropolitanas. Os 
clientes desta rede se conectam a ela por meio de 
acessos ópticos locais até as redes Gigabit ou 
diretamente nos roteadores, via redes de acesso 
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) e rádio 
digital. A tecnologia de satélite pode complementar 
estas redes de acesso. 
 
VLANs (Virtual Local Area Networks) são criadas 
nos roteadores, sendo que a Copel define quais 
estações remotas devem pertencer a uma 
determinada VLAN. Desta forma, é possível 
separar as redes dos clientes utilizando o 
protocolo MPLS, o que é bastante adequado para 
a comercialização dos serviços da Copel  
Telecomunicações, via satélite.  
 
3.7 Tratamento para Ruídos e Interferências 
 
O sistema mostrou ser bastante estável. Mesmo 
utilizando antenas de pequeno diâmetro, os 
fabricantes atestam que os atuais sistemas de 
satélite eliminaram a atenuação por chuva de 
grande intensidade. Entretanto, isso deverá fazer 
parte do escopo dos testes que estão sendo 
iniciados com o sistema da Hispamar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 Estruturas 
 
Nos testes, a antena foi fixada em lajes e paredes 
de alvenaria, não sendo necessária nenhuma 
estrutura especial. 
 
3.9 Desempenho 
 
O desempenho depende diretamente da 
velocidade a ser contratada. Nos testes, foi 
utilizada a banda de 256 Kbps, com diversas 
configurações de banda mínima garantida, CIR 
(Committed Information Rate).  
 
Para aplicações mais simples, como acesso ao 
mainframe da Copel, à intranet Copel e à rede 
Internet, o satélite apresentou bom desempenho, 
satisfazendo os parâmetros de qualidade 
adotados pela Copel. Aplicativos “mais pesados”, 
como o Lotus Notes, devem preferencialmente ser 
rodados em suas versões Web. 
 
 
4 Resultados dos Testes 
 
Os testes de acesso à rede local (login na rede 
NT) foram satisfatórios mediante a criação, pela 
Superintendência de Tecnologia da Informação da 
Copel, de um script de login mais simplificado.  
 
Acessos ao terminal IBM, Telnet, SSH, Internet e 
Intranet funcionaram bem, de acordo com o 
esperado.  
 
Foram executados também testes de 
transferências de arquivos com protocolo FTP, 
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Figura 1:  Esquema representativo dos testes. 
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que se mostraram compatíveis com a taxa 
contratada.  
 
Os testes com telefonia IP sobre a plataforma de 
satélite foram realizados por meio de uma 
portadora diferente da utilizada para dados e estes 
mostraram-se satisfatórios, não tendo sido 
percebido qualquer delay que prejudicasse a 
qualidade da comunicação.  
 
 
5 Aspectos Financeiros 
 
Sob o ponto de vista financeiro, o satélite introduz 
uma inovação para a Copel Telecomunicações, 
tendo em vista que as operadoras não são 
vendedoras de equipamentos, mas prestadoras de 
serviços, o que faz com que os recursos para a 
sua contratação originem-se dos orçamentos de 
custeio.  
 
Apesar desta ser uma característica nova no 
âmbito da Copel Telecomunicações, ela apresenta 
a vantagem da redução dos bens imobilizados. 
 
Ainda sob esse aspecto, convém ser ressaltado 
que a Copel Telecomunicações pode contratar os 
serviços de satélite de acordo com a demanda. 
Desta forma, atrela-se a contratação de cada link 
ao ingresso garantido de receita. 
 
 
6 Conclusões e Recomendações 
 
Sob o ponto de vista técnico, os resultados dos 
testes, de uma forma geral, indicam que o satélite 
atende aos requisitos exigidos.  
 
Deste modo, a recomendação técnica é que essa 
tecnologia seja incorporada pela Copel 
Telecomunicações como uma opção adicional na 
sua oferta de meios de telecomunicações. 
 
Quanto à aplicabilidade do satélite, pode-se dizer 
o seguinte: 
 
A tecnologia possui uma aplicação imediata na 
interligação de várias agências da Copel, cujo 
acesso ao sistema informatizado corporativo da 
empresa é atualmente realizado através de 
contratos com alguma operadora de telecom. 
 
Além disso, o departamento Comercial da Copel 
Telecomunicações tem identificado empresas-
clientes que possuem necessidades de 
interligação não somente dentro da área territorial 
do Estado do Paraná mas também fora dela, pois 
há uma quantidade significativa de empresas que 
estão localizadas no Paraná e também possuem 
escritórios ou filiais em outros Estados.  Esse 
atendimento fora do Paraná seria idealmente 
realizado por meio de satélite. 

 
 
 
O departamento Comercial tem igualmente 
indicado, em algumas situações, a necessidade de 
que clientes sejam interligados rapidamente, em 
um prazo consideravelmente menor do que o 
mínimo de 30 dias que é estabelecido para 
conexão por fibra óptica ou rádio.  Tendo em vista 
que o satélite possibilita a conexão de um ponto 
qualquer dentro de sua área de cobertura em 
questão de poucas horas, essa tecnologia viria a 
atender os clientes que demandam prazos com 
essa ordem de grandeza. 
 
Uma outra situação relativamente comum, que 
pode ser atendida por satélite, é quando os 
potenciais clientes estão localizados em locais 
distantes da rede de fibra óptica da Copel e a sua 
ligação por rádio é onerosa por exigir estação 
repetidora. Os testes mostraram que um cliente 
poderá ter pontos de sua rede atendidos da forma 
tradicional (fibra, SDH ou rádio), e outros pontos 
via satélite, de forma perfeitamente transparente. 
Isso possibilita o atendimento a todos os pontos 
dos clientes, o que pode representar um 
importante ganho comercial e estratégico para a 
Copel. 
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Resumo: Este artigo apresenta um método inédito 
de proteção contra a corrosão das fundações do 
tipo “grelhas”, largamente utilizadas em torres de 
linhas de transmissão de energia elétrica. Neste 
método, é utilizado, como fonte de energia para a 
proteção catódica, a corrente elétrica gerada pela 
indução da própria linha de transmissão. O 
resultado da pesquisa originou pedido de Patente 
de Invenção, registrado no INPI (referência 
[Cope95]). 

Palavras-Chave: Corrosão pelo Solo, Linha de 
transmissão, fundações em grelhas, proteção 
catódica, campo elétrico. 

 

1 Introdução 

As torres das linhas de transmissão são 
projetadas para atender a longos períodos de 
operação, devendo possuir proteção anti-corrosiva 
compatível com o meio. Normalmente são dotadas 
de um revestimento obtido por imersão em banho 
de zinco, estando sujeitas à agressividade de dois 
ambientes totalmente diferentes, que são a 
atmosfera e o solo. 

Na atmosfera, o metal não é corroído por uma 
grande quantidade de eletrólitos e, por isto, a 
maior parte da corrosão atmosférica opera 
lentamente, de forma que toda a superfície 
metálica funciona como catodo e anodo ao mesmo 
tempo.  

No caso do solo, a presença de íons em 
determinada profundidade pode proporcionar a 

formação de um gradiente iônico ao longo das 
fundações, fazendo com que as regiões mais ricas 
em sais se tornem anódicas, o que, com o passar 
do tempo, pode corroer totalmente as fundações 
em grelhas. Desta forma, os solos arenosos (com 
boa aeração e baixa umidade) seriam indicadores 
de pouca corrosão, enquanto que solos de 
pastagem e agricultáveis facilitariam, em princípio, 
o processo corrosivo. Do mesmo modo, a 
formação de gradiente de concentração de 
oxigênio (aeração diferencial) ao longo das 
fundações propicia acelerada corrosão nas 
regiões menos ricas deste elemento.  

No caso da Companhia Paranaense de Energia –  
COPEL, a maioria de suas linhas de transmissão 
está localizada em terrenos propícios à corrosão 
das fundações. Examinando-se várias torres, foi 
constatada corrosão parcial e mesmo total do 
revestimento galvanizado, além de corrosão 
avançada no aço. Em torres novas foi verificado 
que a região de afloramento é a mais atingida pela 
corrosão, enquanto que em torres antigas o 
processo corrosivo está presente praticamente 
sobre toda a superfície das grelhas.  

Além dos fatores físico-químicos, existem também 
fatores externos que interferem no processo 
corrosivo, como, por exemplo, a existência de 
materiais diferentes (contrapeso de aço-cobre). 
Neste caso, tem-se estudado a possibilidade de 
uso do alumínio como contrapeso [Hoff95a]. 

Para o caso de fundações em “stub”, tem-se 
utilizado como medida corretiva a escavação 
próxima à região de afloramento, quebra de parte 
do concreto, pintura e reconstituição do concreto 
até cerca de 50 cm acima do solo.  

Os custos relativos à implementação destes 
procedimentos são, aproximadamente, de: 

• US$ 500 para a simples escavação em volta 
dos quatro pés da torre; 

• US$ 650 para a instalação de contrapesos de 
alumínio; 

• US$ 2000 para se executar a substituição de 
todas as grelhas em uma torre de suspensão 
de 138 kV, que pode chegar a cerca de US$ 
4000 em torres de maior porte.,; 

• US$ 3000 para a recuperação de fundações 
em “stub” em torres de 138 kV. 

Em vista destes custos, torna-se atrativa a busca 
por meios alternativos de controle da corrosão. A 
proteção catódica é uma técnica que permite o 
controle da corrosão de estruturas metálicas 
enterradas, objetivando reduzir os custos com 
manutenção. A proteção catódica por corrente 
impressa é um método amplamente utilizado, por 
exemplo, na proteção de dutos metálicos 
enterrados, utilizados na indústria petroquímica. 
Sua aplicação em fundações de torres de linhas 
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de transmissão até há poucos anos não havia sido 
explorada devido às dificuldades inerentes às 
linhas de transmissão, como, por exemplo, a 
necessidade da existência de uma fonte 
permanente de corrente contínua junto às torres. 

A constatação de corrosão avançada nas 
fundações em grelhas motivou algumas 
concessionárias a desenvolver sistemas de 
proteção catódica próprios para linhas de 
transmissão. Um desses sistemas utiliza como 
fonte a energia solar [Serr93]. A utilização de 
fontes convencionais em 127 ou 220 V também é 
possível, porém torna-se viável apenas nas 
proximidades dos centros urbanos.  

Em adição às técnicas já conhecidas de proteção 
catódica por corrente impressa, este trabalho 
propõe a alternativa de proteção catódica de 
fundações em grelhas, utilizando como fonte a 
energia induzida pelo campo elétrico da própria 
linha de transmissão (“PC de Grelhas”), com as 
vantagens de baixo custo e fácil aplicação tanto 
em zonas urbanas como em zonas rurais.  

2 Descrição do “PC de Grelhas”  

Por “PC de Grelhas” entende-se todo o conjunto 
de componentes necessários à proteção catódica 
da fundação da torre, sendo composto de três 
subconjuntos básicos: 

•  Acoplamento: elemento destinado à captação 
da energia do campo elétrico (Figura 1); 

• Amplificador: elemento destinado à 
conversão da corrente elétrica induzida em 
corrente elétrica própria à proteção catódica; 

• Leito de anodos: sistema de aterramento 
adequadamente projetado de modo que seus 
eletrodos se corroam preferencialmente em 
relação às grelhas da fundação.  

2.1 Acoplamento 

Trata-se de um tubo de alumínio conectado à torre 
através de dois suportes, sendo posicionado 
paralelamente aos cabos energizados da linha de 
transmissão, próximo a um deles (usualmente o 
cabo inferior), e interligado ao amplificador com 
um condutor elétrico em alumínio rígido. 

Os suportes são em aço galvanizado (Figura 2) 
contendo um isolador como suporte para o tubo de 
alumínio e uma braçadeira para a conexão do 
conjunto à torre.  

2.2 Amplificador 

É um equipamento com componentes eletrônicos, 
composto por um amplificador-retificador da 
corrente induzida e um conjunto de dispositivos de 
proteção contra surtos, completamente 
encapsulados em material polimérico impermeável 
(Figura 3) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O amplificador possui três terminais:  

• terminal de alta-tensão, composto por um 
isolador e conectado ao acoplamento; 

• terminal de baixa-tensão, conectado ao 
leito de anodos; 

• terminal terra, conectado à torre. 

2.3 Leito de anodos 

Usualmente constituído de hastes metálicas 
(cantoneiras de aço galvanizado) de 1,2 metros de 
comprimento, instaladas no espaço interno à torre 
da linha de transmissão (Figura 4). A quantidade e 
a localização das hastes são determinadas 
basicamente em função da resistividade do solo 
local e do grau de corrosão da instalação a ser 
protegida.  

 
Figura 1: Montagem do “PC de Grelhas” 

 
Figura 2: Suporte do Acoplamento 
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A interligação entre o leito de anodos e o terminal 
de baixa tensão do amplificador (que fica 
localizado no suporte do acoplamento, ou seja, em 
média a cerca de 20 m do solo) é feita por um 
condutor elétrico isolado com seção de 1,5 mm2, o 
qual é preso no lado interno do montante da torre 
por meio de massa plástica.  

No cabo de interligação, a cerca de 3 m de altura, 
é instalado um terminal que permite a medição 
periódica da corrente elétrica gerada pelo sistema 
de proteção catódica.  

3 Instalação do “PC de Grelhas” 

 As etapas necessárias à instalação do protetor 
catódico são descritas a seguir: 

3.1 Avaliação do estado de corrosão das 
grelhas 

Inicialmente procede-se à avaliação do estado de 
corrosão das fundações, mediante a medição da 
corrente elétrica necessária (Ip) para a proteção 

catódica. Isto pode ser feito com a injeção de 
corrente contínua na estrutura por meio de uma 
bateria.  

O critério mais confiável para a obtenção de Ip é o 
de polarizar a estrutura até o potencial “off” (Eoff) 
de 100 mV mais negativos do que o potencial 
estrutura/solo [Nace92]. Em muitos casos também 
é utilizado o critério de que o potencial 
estrutura/solo deva ser mais negativo que -850 mV 
[Nace92]. 

3.2 Projeto do leito de anodos 

O projeto do leito de anodos tem importância 
fundamental para o bom funcionamento do “PC de 
Grelhas”. Em função de Ip, determinado na seção 
anterior, obtém-se o valor aproximado para a 
resistência de aterramento máxima do leito de 
anodos, determinado pela expressão,  

Rmax = 1,5x105/ Ip2 - RT,  

Onde   Ip = corrente elétrica necessária para a 
proteção catódica das grelhas; 

RT = resistência de aterramento da torre. 

  

Um valor de Rmax negativo nesta expressão indica 
que será necessária a instalação de um 
acoplamento e amplificador adicional.  

O valor de Rmax, por sua vez, define o número de 
anodos n a serem instalados, com a expressão 

n ≥ [ρm ln (4L/d) ] / 2πLRmax 

onde   ρm = resistividade média do solo; 

L, d =  comprimento e diâmetro da 
instalação, conforme Figura 4 . 

Em resumo, o projeto ideal para o leito de anodos 
resulta de uma combinação entre o valor de Ip , da 
resistividade do solo e da geometria do 
aterramento.  

3.3 Projeto do acoplamento 

O acoplamento é dimensionado uma vez apenas 
para cada padrão de estruturas. Nesta fase 
estuda-se o dimensionamento e a localização do 
acoplamento, de modo a assegurar que a energia 
induzida seja suficiente para a proteção catódica, 
sem comprometimento do isolamento da cabeça 
de torre da linha de transmissão. 

A definição do acoplamento para os padrões de 
estruturas da COPEL foi feita por meio de 
medições da corrente induzida, variando-se 
experimentalmente o posicionamento e as 
dimensões (diâmetro e comprimento), até 
obterem-se os valores desejados de Ip. Os valores 
medidos de corrente elétrica induzida pela linha de 
transmissão no acoplamento estão indicados na 
Tabela 1.  

 
 

Figura 3: Amplificador 

 
 

Figura 4: Leito de Anodos 
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Tabela 1: Corrente Elétrica Induzida no Acoplamento 
Tensão da LT (kV) Corrente Induzida (µA) 

69 150 
138 300 
230 450 
500 600 
750 750 

Estas medições permitiram concluir, com base 
nessas experiências, que o conjunto poderia ser 
padronizado para aplicação nas tensões de 69 kV 
até 750 kV, variando-se apenas a distância 
acoplamento-cabo energizado. Assim, os 
seguintes parâmetros foram definidos:  

• Comprimento do acoplamento: 6 m 
• Diâmetro do acoplamento: 33 mm 
• Extensão do suporte do acoplamento: 0,8 m 
• Distâncias acoplamento-cabo energizado: 

conforme Tabela 2.  

Tabela 2: Distâncias Acoplamento-Cabo 
Tensão da LT (kV) Distância (m) 

69 1,25 
138 1,75 
230 3,0 
500 6,0 
750 7,5 

Como alternativa para outros padrões de torres, o 
projeto do acoplamento pode ser feito por meio de 
simulações computacionais, utilizando um 
software desenvolvido pela COPEL, que toma 
como base a metodologia descrita em [Hoff95b]. 
Neste software, a torre (incluindo treliças), o 
acoplamento e os cabos são considerados num 
ambiente tridimensional, sendo determinadas a 
corrente, tensão e potência induzidas pela linha de 
transmissão no acoplamento.  

4 Resultados de Aplicações Práticas 

A seguir são descritas as etapas relativas à 
instalação do “PC de grelhas” em todas as torres 
de uma linha de transmissão de 138 kV em 
Guarapuava-PR (LT Guarapuava-Vila Carli), bem 
como serão apresentados resultados de outras 
aplicações em torres de 69 kV, 138 kV, 230 kV e 
500 kV.  

4.1 LT Guarapuava - Vila Carli 

Esta LT começou a operar em 69 kV no início de 
1997, porém a instalação do "PC de Grelhas" foi 
dimensionada para a tensão final de operação, ou 
seja, para a tensão de 138 kV a partir de junho de 
1997. Os dados relatados a seguir referem-se à 
operação na tensão de 69 kV. O “PC de Grelhas” 
foi instalado em 63 torres, sendo que as torres no 1 
a 50 são novas, e as torres no 51 a 63 são antigas, 
tendo sido instaladas há vinte anos. 

4.1.1 Avaliação do estado de corrosão das 
grelhas  

A Figura 5 mostra o valor da densidade de 
corrente elétrica (ip , em mA/m2 de área de contato 
da fundação com o solo) necessária para a 
proteção catódica, medido em algumas torres. 
Esta figura mostra a nítida diferença entre os 
valores de ip necessários para o trecho novo e 
para o trecho antigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se que, para a instalação do “PC de 
Grelhas” em torres novas, pode-se prever uma ip 
da ordem de 1 mA/m2. Em linhas de transmissão 
antigas, no entanto, deve-se determinar ip para 
cada torre ou por meio de amostragem.  

4.1.2 Projeto do leito de anodos 

Com base nos valores de Ip requeridos 
(usualmente entre 10 e 100 mA, determinados 
experimentalmente), e com base nos valores de 
resistividade média do solo (300 a 2800 Ωm), 
adotou-se como padrão quatro anodos interligados 
para o trecho novo (Figura 6), e oito anodos para o 
trecho antigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figrua 5: Densidade de Corrente  ip 

 
 

Figura 6: Leito de Anodos 



 
Espaço Energia                                                                                                                      Edição número 02 – Abril 2005 
 

4.1.3 Projeto do acoplamento 

Utilizou-se dois conjuntos acoplamento/ 
amplificador nas torres do trecho antigo e nas dez 
primeiras torres do trecho novo, pois havia a 
suspeita de que o sistema de aterramento das 
subestações pudesse drenar parte da corrente de 
proteção catódica das estruturas próximas. Nas 
demais, foi utilizado apenas um conjunto 
acoplamento / amplificador. 

4.1.4 Resultados 

Considerando que o “PC de Grelhas” foi projetado 
para a operação final da linha de transmissão em 
138 kV, mesmo com a operação em 69 kV já foi 
possível constatar valores de correntes de 
proteção catódica suficientes em muitas torres, 
como demonstram as Figuras 7 e 8. 

Nestas figuras, ii refere-se à densidade de 
corrente injetada pelo “PC de Grelhas”. Estes 
valores foram medidos com a LT operando em 69 
kV, sendo que os valores indicados para 138 kV 
foram estimados. 

No trecho antigo, três torres estão sem a proteção 
completa em 69 kV, enquanto que no trecho novo 
cinco torres ainda estão desprotegidas (isto se 
deve à presença de fios de aterramento de aço 
cobreado, que tem maior tendência para corroer 
as grelhas). Nesta ocasião foi possível prever que, 
após a energização da LT em 138 kV, apenas as 
torres 1, 2 (trecho novo) e 61 (trecho antigo) não 
estariam totalmente protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foram medidos os potenciais “on” (Eon) a partir de 
polarizações catódicas em circuito fechado 
[Nace92] até a completa proteção das grelhas. Os 
valores encontrados foram de certa forma 
aleatórios, demonstrando que a estrutura pode 
estar protegida mesmo com Eon não tendo atingido 
-850 mV. Deste modo, o critério apresentado em 
[Nace92], de que as grelhas estão protegidas com 
Eoff  pelo menos 100 mV mais negativo do que 
Ecorr, demonstrou maior coerência.  

Do ponto de vista dos potenciais estrutura/solo 
(Ecorr), verificaram-se valores entre -400 mV e -600 
mV para o trecho antigo (Figura 9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 LT Francisco Beltrão - Pato Branco (138 kV) 

A torre 91 desta LT apresentava Ecorr  ≅ -430 mV, 
sendo este valor deslocado para - 892 mV com a 
injeção de 80,5 mA por meio da instalação do “PC 
de Grelhas”. 

Neste caso, tanto o pára-raios (em CAA) como os 
contrapesos (aço-cobre) foram isolados da 
estrutura. Constatou-se que o cabo pára-raios em 
CAA desvia para a estrutura vizinha boa parte da 
corrente injetada no solo pela proteção catódica, o 
que indica a necessidade de proteção catódica em 
todas as estruturas para uma proteção efetiva. O 
cabo contrapeso aço-cobre, por sua vez, desloca 
Ecorr para valores mais positivos devido ao cobre, o 
que sugere a utilização de contrapesos de 
alumínio [Hoff95a] [Serr93] ou aço galvanizado 
para retardar o processo de corrosão das 
fundações.  

4.3 LT Umbará - Siderúrgica Guaíra (230 kV) 

 
 

 Figura 9: Potenciais Ecorr, Eoff e Eon 

 Figura 7: Medições No Trecho Novo 

 
Figura 8: Medições No Trecho Antigo 
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A baixa resistividade do solo na torre 11 desta 
linha de transmissão, aliada à aplicação de cabos 
pára-raios em aço, permitiu uma corrente de 
proteção catódica de cerca de 100 mA, 
deslocando Ecorr de -580 mV para -1000 mV.  

4.4 LT Areia - Foz do Areia (500 kV) 

Foram feitos testes preliminares em uma estrutura 
de circuito duplo de 500 kV, onde obteve-se Ip = 
68 mA com o acoplamento a 9 m da fase inferior, 
e Ip = 105 mA a 6 m das fases.  

4.5 Número de Torres Protegidas 

A Tabela 3 mostra o número de torres onde o 
sistema já foi aplicado.  

Tabela 3: Aplicação do “PC de Grelhas” 

Empresa Linha de 
Transmissão 

No de 
Torres Ano 

230kV(Umbará–SIG) 1 1996 
138 kV (Pato Branco 
– Francisco Beltrão) 1 1997 

69/138 kV (Vila Carli 
– Guarapuava) 63 1997 

138 kV (Lapa – Piên) 133 1998 
138 kV (Sabará – 

Ponta Grossa Norte) 23 1998 

138 kV (Alto Paraná 
– Paranavaí) 69 1998 

138 kV Iratí – Sabará 144 1998 
230 kV (Salto Osório 

– Cascavel) 20 2000 

138 kV (Fóz do 
Chopim – Realeza) 31 2000 

COPEL 
 

69 kV (Klabin) 3 2000 
CPFL 138 kV 88 2001 

ELETRO-
SUL 500 kV 9 2001 

FURNAS 500/750 kV 4 2001 
ESCELSA 138 kV 4 1998 
COELBA 69 kV 63 2001 
KLABIN 69 kV 2 1997 

5 Benefícios Econômicos 

Com a instalação de proteção catódica para as 
fundações das torres de linhas de transmissão, 
pode-se prever uma expressiva redução nos 
custos de manutenção envolvendo escavações, 
reaterro, serviços de pintura ou substituição de 
fundações corroídas. 

 Tabela 4: Custos Percentuais 
Tipo de Instalação % 
Substituição de grelhas e contrapeso 138 
Substituição somente das grelhas 100 
Prot. catódica convencional(127/220V) 100 
Proteção catódica com energia solar 80 
PC de grelhas 38 

Estes custos variam de US$ 600 a US$ 2000 por 
torre até 138 kV, e US$ 1200 a US$ 4400 em 230 

kV, enquanto que a instalação da proteção 
catódica pode ser avaliada conforme a Tabela 4.  

Desta forma, pode-se concluir que a proteção 
catódica utilizando energia induzida pelo campo 
elétrico da linha de transmissão é bastante atrativa 
economicamente. 

6 Conclusões 

Em função da experiência obtida pelas aplicações 
práticas acima relatadas, e baseado nos custos 
apresentados, conclui-se que a proteção catódica 
utilizando energia induzida pelo campo elétrico da 
linha de transmissão é viável técnica e 
economicamente. Em resumo, o “PC de 
Grelhas” pode representar a solução definitiva 
para o problema da corrosão de fundações em 
grelhas de torres de linhas de transmissão. 
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