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Nesta edição de número 43, a primeira do ano de 2003,
apresenta-se o novo formato da revista da Engenharia FAAP.

Assim, após um período de análises e avaliações das
mudanças propostas, muitos fatos ocorreram levando-
se a uma seleção das matérias a serem publicadas.

Como o objetivo, que norteou a estrutura da Revista,
foi torná-la um material de referência ao meio técnico,
o corpo principal é composto de artigos técnicos, de
autoria de docentes da Faculdade de Engenharia e de
Colaboradores, e artigos técnico-acadêmicos
desenvolvidos pelo corpo discente.

Para destacar eventos e informações atuais existe, na
Revista, a seção “Informativos”.

Com relação ao corpo principal da Revista, os trabalhos
apresentados são decorrentes de pesquisas: básicas,
aplicadas, tecnológicas ou científicas, que estão
fundamentalmente ligadas à conscientização e à
formação do pesquisador. Estas inovações de conteúdo
estão ligadas ao fato de que nenhuma pesquisa se
desenvolve com eficiência sem um adequado preparo
do pesquisador que deve estar munido de uma
consciência crítica, racional e necessariamente flexível.

Procurou-se mostrar, também, que o engenheiro que
tomou a decisão de se enveredar pelos caminhos da
pesquisa, não é um mero “descobridor de fatos” sem
orientação, mas um “descobridor de verdades”, cujos
resultados preencherão a imensa lacuna entre o que faz
o engenheiro e o resultado humano de suas ações.

Pretende-se, assim, que a Revista da Engenharia, com
a participação dos engenheiros pesquisadores da
Faculdade e dos Colaboradores, sirva como um meio de
comunicação e divulgação de resultados e contribuições
ao meio técnico e à sociedade.

Prof. Dr. Luiz R. S. de Agostini
Diretor
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Resumo:
Este trabalho foi apresentado no IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA e no IV SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO

DE ENERGIA, realizado, no Rio de Janeiro, no período de 20/05/02 a 22/05/02.
Ele analisa as mudanças observadas no Setor Elétrico Brasileiro a partir de 1995, quando aconteceram as primeiras

privatizações, com a venda da ESCELSA, seguidas da LIGHT, da CERJ e da COELBA, que ocorreram antes que um quadro
regulatório tivesse sido previamente estabelecido.

 O objetivo central desse processo consistia em criar um novo contexto, caracterizado pela liberdade de competição
na geração e na comercialização, que seria exercida por novas entidades e pela regulação exercida sobre os últimos
monopólios existentes, na transmissão e distribuição de energia elétrica.

 Nele são analisadas as alterações institucionais propostas pelo trabalho de consultoria da Coopers & Lybrand em
1997, e sua implementação no setor elétrico brasileiro, nas atividades de geração, transmissão e distribuição e varejo.

Em uma sociedade em que a população tem carência de renda, a possibilidade de pagar por serviços públicos de
qualidade, mesmo os mais essenciais, pode não ser suficiente para cobrir os custos incorridos nas atividades de geração,
transporte e distribuição de energia elétrica.  

A sustentabilidade deve contemplar um tratamento adequado, de como será assegurada a provisão privada dos
serviços públicos, garantindo a modicidade nas tarifas, proporcionando a universalização do acesso e promovendo o
desenvolvimento social nacional.
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Eng. RIOLANDO LONGO (1) e Eng. CÉLIO BERMANN (2)

AVALIAÇÃO DO PROCESSO
DE REESTRUTURAÇÃO DO
SETOR ELÉTRICO
BRASILEIRO:
DAS PROPOSTAS À REALIDADE
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Introdução

O processo de privatização do setor elétrico
brasileiro foi iniciado sem que uma reformulação
das regras setoriais tivesse sido previamente
elaborada.  Apenas em agosto de 1996 este
trabalho foi iniciado, sendo contratada pelo
Estado uma consultoria internacional para a
modelagem compatível com a privatização
desejada pelo governo brasileiro.

O Estado vem implementando a reforma
do setor elétrico através de contínuas medidas
provisórias, reeditadas sucessivamente, onde
vêm sendo consideradas e acrescentadas
novas sugestões, oferecidas por outros
consultores e demais interessados no assunto.

As regras setoriais estabelecem
mecanismos de regulação técnico-econômica;
entretanto, o setor se ressente do fato do
processo de privatização ter sido iniciado de
forma paralela ao novo modelo e que o
estabelecimento das novas regras não foi
suficientemente discutido.

O Ministério de Minas e Energia (MME) e
a Eletrobrás escolheram em 1996 um
Consórcio de empresas formado pela Coopers
& Lybrand, Lathan & Watkins, empresas estas
ligadas ao ramo de consultoria internacional,
e pelas empresas nacionais Main e Engevix,
com experiência no ramo de engenharia,
gerenciamento de projetos e obras, além de
uma empresa de consultoria jurídica, Ulhôa
Canto, Rezende e Guerra.  A este Consórcio
foi atribuída a tarefa de desenvolver estudos
e propor uma reforma para o setor elétrico
brasileiro; sendo  conhecido como: “Projeto
de Reestruturação do Setor Elétrico
Brasileiro–RESEB”.

O objetivo pretendido inicialmente era
o de permit ir ao governo brasi le iro
concentrar-se mais em suas funções
políticas e de regulamentação do setor
elétr ico, possibi l i tando, assim, a
transferência da responsabilidade sobre a
operação e real ização de novos
investimentos para o setor privado.

O Relatório Consolidado foi elaborado entre

agosto de 1996 e abril de 1997, tendo sido
divulgado somente em junho de 1997.
Naquele período, foi levantado o “estado
da arte”, efetuada uma análise de 34
questões-chave, a partir das quais foram
formuladas as principais diretrizes a serem
adotadas pelo governo brasileiro.

A atividade de geração

O Relatório Consolidado sugeriu
mudanças estruturais no sentido de
estabelecer novas bases para um mercado
competitivo bem sucedido.  As mudanças
referem-se à transparência, acesso livre ao
mercado e divisão de participantes
potencialmente dominantes.

Os estudos realizados recomendaram as
seguintes atitudes:

a) desverticalização da geração no que
se refere aos ativos, tanto federais quanto
estaduais, através da criação de empresas
separadas de geração ou subsidiárias de
geração, as chamadas “gencos”; para
garantir que o acesso ao mercado de
 atacado não seja indevidamente limitado;

b) separação horizontal das duas maiores
“gencos” federais, FURNAS e CHESF, para
criar duas novas empresas menores a partir
de cada uma delas.  Esta divisão permitiria
a obtenção do equilíbrio correto entre o
desejo de criar mais participantes no
mercado, para dar impulso à concorrência,
e dispor de empresas com capacidade
financeira suficiente para real izar
investimentos desse porte.

Os consultores sugeriram que o Agente
de Produção de Itaipu–API seja inicialmente
a própria ELETROBRÁS.  Como a geração
de Itaipu responde por grande parcela do
mercado, o API não seria capaz de concorrer
no mercado e a energia deveria ser vendida
sob os termos de contratos de longo prazo,
com opção de prorrogação, sujeitos ao
protocolo internacional.

Os estudos recomendaram ainda que os
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Fonte: Plano Decenal de Expansão 1999/2008 – BNDES (1999)

Obs.: Os números em negrito ressaltam os anos em que o risco de déficit é superior a 5%.

Tabela 1 - Riscos anuais (%) de “déficit” de energia maiores que 5%

Período de 1999 a 2008

Tabela 2 - Evolução da capacidade instalada  por fonte de geração (MW)

Fonte: Plano Decenal de Expansão 1999/2008
Obs.: A evolução da capacidade instalada considera somente 50% da capacidade de geração
de Itaipu.
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ativos de geração da ELETRONORTE fossem
divididos em duas novas empresas, uma
detendo os ativos do Sistema Interligado
Tucuruí e São Luís, e a outra os ativos dos
Sistemas Isolados.

A dimensão dos problemas do Setor
Elétrico Brasileiro pode ser avaliada a partir
das necessidades de expansão da capacidade
instalada de geração no país,segundo o Plano
Decenal de Expansão da Eletrobrás, em
relação aos investimentos realizados.

Para o período 1999/2008, era previsto
crescimento da capacidade instalada de
61.300 MW para 104.600 MW, criando uma
necessidade de novos projetos de oferta de
geração de energia elétrica da ordem de
4.330 MW por ano, e exigindo, nos primeiros
cinco anos, investimentos totais da ordem
de R$ 8,5 bilhões de reais por ano.

 O ritmo de expansão anual da capacidade
de geração vem sendo reduzido
gradualmente nos últimos trinta anos;
alcançou o patamar de 11,8% nos anos 70;
passou a 4,1% nos anos 80; e chegou a 2,6%
ao ano no final da década de 90 [Eletrobrás/
1999].

Diante da sinalização do crescente risco
de “déficit” de fornecimento, superior ao
limite considerado compatível e aceitável pelo
sistema elétrico, de 5%, entre os anos de
1999 e 2001, o MME, a ANEEL e o BNDES
adotaram um conjunto de medidas
emergenciais para viabilizar o aumento de
oferta de eletricidade a muito curto prazo, o
que representa um “desvio de rota” na
estratégia de liberalização do mercado
elétrico [Pires/1999].

A Tabela 1 indica as variações do “risco
de déficit”.  Como pode ser observado, nas
Regiões Sudeste e Centro-Oeste, no período
de 1999 a 2001, existe um “risco de déficit”
superior a 5%; entretanto, nas Regiões
Nordeste e Sul este risco ocorre no período
de 1999 a 2000.

Com o objetivo de superar o período
crítico de suprimento de energia elétrica entre
os anos 1999 a 2001, o BNDES criou o

Programa de Apoio Financeiro a Investimentos
Prioritários no Setor Elétrico, aplicáveis a obras
de geração, identificadas como prioritárias
pelo MME.

As obras consideradas prioritárias pelo
MME compreendiam a construção de pelo
menos 49 usinas termelétricas; sendo que
42 delas utilizariam gás natural como
combustível e deveriam acrescentar 15.000
MW na capacidade instalada do país, até o
ano de 2003.

A Tabela 2 indica a previsão de evolução
da capacidade instalada por fonte de
geração, para cada sistema, segundo a fonte
energética utilizada.

 As principais políticas regulatórias que
antecederam a adoção do novo modelo
institucional e que nem sempre tiveram
efeito prático são as seguintes:

a) Lei 8.631/93, que el iminou o
conhecido “regime de equalização tarifária
e remuneração garantida”, criou a
obrigatoriedade da celebração de contratos
de suprimentos entre empresas geradoras
e distribuidoras de energia elétrica,
promovendo também o encontro de contas
entre os devedores e credores do setor
elétrico;

b) Lei 8.987/95, conhecida como Lei das
Concessões, regulamentada, no caso do
Setor Elétrico, pela Lei 9.074/95, que dispõe
sobre o regime concorrencial na licitação de
concessões para projetos de geração e
transmissão de energia elétrica.  As
concessões limitavam os prazos para as
concessões de geração, transmissão e
distribuição; fixando um horizonte de 35
anos para a geração e de 30 anos para
distribuição e transmissão de energia
elétrica;

c) A Lei 9.074/95 também criou a figura
jurídica do Produtor Independente de
energia elétrica.  Ela foi modificada por
outras duas novas leis: Lei 9.427/96 e Lei
9.648/98 que estabeleceram as condições
para a outorga de concessão ou autorização

8
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para o Produtor Independente;
d) Essa mesma legislação estabelece

uma nova possibilidade de os consumidores
livres terem direito à contratação de compra
de energia, inicialmente, dos produtores
independentes e, após decorridos cinco
anos, de qualquer concessionária ou
produtor de energia elétrica.

Os Contratos de Concessão,
estabelecidos pela ANEEL a partir de 1997
com as empresas de geração, poderiam
representar um poderoso instrumento para
garantir a expansão do sistema elétrico.
Embora estes contratos contenham metas
de atendimento, sejam elas quantitativas
ou qualitativas, elas não foram suficientes
para assegurar o ri tmo de expansão
desejado.

Por exemplo, na CEMAT, os contratos
estabelecem os prazos máximos para que
a concessionária faça a expansão de
atendimento de novos municípios, quando
atendidos de forma precária.

No caso da ENERGIPE, os contratos
fazem previsão de prazo para atendimento
de pedidos de ligação, ou seja, garantindo
que a cada nova demanda de energia haja
o pronto atendimento por parte da
concessionária.

Todavia, de modo geral, para suprir as
necessidades de fornecimento nas áreas
geográficas ainda não atendidas, em
especial, nas áreas rurais ou de baixa
renda, existe a previsão de que as obras
necessárias para expansão e ampliação do
sistema elétrico sejam realizadas pela
concessionária, até alcançar o limite de
equi l íbr io econômico-f inanceiro
estabelecido nos contratos de concessão.
A partir desse nível, os governos estaduais
devem fazer o ressarcimento às
concessionárias, da diferença entre o
necessário para o custeio das obras e o
limite de investimento, de responsabilidade
da empresa prestadora de serviços.

 A atividade de transmissão

O Relatório Consolidado sugeriu a
separação vertical dos ativos de transmissão,
definidos como ativos em tensão de 230 kV
ou superiores, sejam eles de propriedade da
ELETROBRÁS ou das empresas estaduais de
distribuição e varejo (D/V).

Quanto ao sistema ELETROBRÁS, isto
implicaria separação da propriedade de
transmissão e geração nas quatro principais
subsidiárias operacionais e na criação de novas
empresas de transmissão, as chamadas
“transcos”, como subsidiárias da ELETROBRÁS.

Os consultores recomendaram criar duas
“transcos”, uma para cada Sistema
Interligado; ou ainda de quatro novas, para
proporcionar a continuidade das empresas
regionais existentes.  Conforme a proposta,
deveria haver pelo menos duas delas para
evitar que uma única “transco” nacional
pudesse contestar a autoridade gerencial do
Operador Independente do Sistema (OIS).

O Relatório Consolidado oferecia às
empresas estaduais, verticalmente integradas,
uma possibilidade de escolha entre as
seguintes alternativas de procedimento:

a) criar subsidiárias integralmente
separadas para seus ativos de transmissão;

b) trocar seus ativos de transmissão por
participação em uma das “transcos” federais.

Cada “transco” deveria f irmar um
Contrato de Prestação de Serviços de
Transmissão-CPST com o OIS, transferindo
o controle operacional de seus ativos ao
operador do sistema e recebendo em troca
um pagamento regular relacionado à
disponibilidade dos ativos transferidos;
continuando ainda a ser responsável pela
manutenção dos seus ativos originais.

O planejamento indicativo da transmissão
e a licitação das obras nos pontos considerados
críticos exigiriam grande agil idade e
capacidade de acompanhamento do
regulador, no sentido de identificar possíveis
manipulações dos agentes interessados,
principalmente considerando-se o restrito

9
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acesso à rede em igualdade de condições
para todos os interessados.

Os agentes que poderiam ser autorizados
a competir no mercado livre incluiriam:

a) as “gencos” que desejassem vender
energia elétrica diretamente a
consumidores finais;

b) as concessionárias de D/V atuando fora
de suas áreas; e

c) as empresas varejistas ou os corretores
independentes.

O acesso livre e não discriminado às
redes de distribuição seria alcançado sem
a necessidade real de proporcionar sinais
de localização ou preço, para orientar os
que demonstrassem desejo de usar a rede
de distribuição.

A metodologia proposta, para definir os
encargos de distribuição, é mais simples do
que a recomendada para a transmissão, para
a qual os sinais de localização são cruciais.
São eles:

a) a abordagem básica para a obtenção
dos encargos de uso do sistema, para cada
nível de tensão, deveria ser a de atribuição
do custo incremental de longo prazo, com
base em um modelo de rede projetado para
refletir as características específicas do
sistema de cada concessionária de
distribuição;

b) os encargos deveriam ser ajustados
para recuperar a receita permitida, fornecida
pelas fórmulas de controle de preços e
identificada na seção sobre regulamentação
econômica;

c) os encargos de distribuição deveriam
ser publicados e aplicados quando do uso do
sistema em períodos de sobrecarga máxima;
   d) somente a carga, e não a geração
conectada à distribuição, deveria pagar
encargos pelo uso do sistema de distribuição;

e) encargos separados seriam criados
para ativos de conexão, de uso específico de
cargas individuais ou geradores ligados à
distribuição, a menos que tivessem sido
financiados pelo usuário em questão; e

f) os encargos seriam aplicados de
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número de agentes participantes até aquele
momento. 

Em função das dificuldades políticas e
legais de conclusão do processo de
desverticalização e do processo descontínuo
de privatização, a separação dos ativos de
transmissão só ocorreu com a ELETROSUL e
as empresas paulistas.

A atividade de distribuição
e varejo (D/V)

Na atividade de distribuição e varejo
existia um grande número de empresas e
outras deveriam ser criadas pela divisão das
maiores empresas de D/V de São Paulo e do
Rio Grande do Sul.  Foram feitas
recomendações para não efetuar mudanças
nesta área, mas ressaltaram que nos estados
com maior número de consumidores, em que
uma empresa de D/V pudesse se tornar
dominante, deveriam ser mantidas duas ou
três concessões juridicamente distintas.

Uma das empresas seria responsável por
todas as concessões a curto prazo, existindo
a possibilidade de divisão posterior, caso isto
viesse a ser necessário.

O Relatório Consolidado recomendava a
desverticalização das funções de D/V para
todas as empresas, exceto para aquelas
participantes de sistemas isolados. A
desverticalização seria alcançada através da
separação contábil das empresas e a criação
formal de subsidiárias para deter os ativos
de geração e transmissão.

As funções de distribuição e varejo
poderiam ser mantidas na mesma empresa,
mas a contabilidade, em separado, deveria
mostrar a utilização das redes de distribuição.

A mesma tarifa pelo uso do sistema
elétrico deveria ser aplicada às transações
com varejistas concorrentes de outras
empresas, que se tornariam mais numerosos
à medida que o limite do mercado livre fosse
gradualmente reduzido.

Este procedimento deveria garantir que
a empresa existente atuasse de maneira
não discriminatória e proporcionasse
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maneira idêntica a todos os varejistas,
inclusive à área de varejo da empresa de D/
V em questão.

Alterações institucionais no
Setor Elétrico Brasileiro

As bases do modelo institucional do setor
elétrico, fortemente caracterizado por um
perfil estatizado, composto na sua totalidade
por empresas controladas pelos Governos
Federal e Estadual, foram modificadas pelo
novo Artigo 175 da Constituição Federal, de
1988.

Com a obrigatoriedade do emprego de
licitação para a concessão  de serviços
públicos, as Leis nº 8789/95 e 9074/95
delinearam as características básicas do novo
modelo.

O Estado, gradativamente, deixaria de ser
o agente executor, praticamente exclusivo da
prestação dos serviços de energia elétrica,
passando a ser o grande facilitador e
controlador da atuação dos diversos agentes
participantes no mercado.

Somente a partir de então, o processo
de transferência das empresas públicas
para a iniciativa privada passou a ser
acompanhado da definição de algumas
regras claras e orientadoras.

Conforme a lei de sua criação, a missão
da ANEEL é proporcionar condições
favoráveis para que o mercado de energia
elétrica se desenvolva com equilíbrio entre
os agentes participantes e em benefício
direto da sociedade.  Ela deve mediar os
agentes do setor de energia elétrica;
conceder, permitir e autorizar instalações

e serviços de energia elétrica; e entre suas
várias atribuições têm-se:

a) a mediação no relacionamento dos
agentes do setor de energia elétrica entre si
e com a sociedade em geral;

b) a regulação e fiscalização fortemente
dirigidas à livre concorrência, ao atendimento
das necessidades do consumidor e ao pleno
acesso aos serviços de eletricidade;

c) a garantia de uma concorrência leal no
setor de energia elétrica e de livre acesso
aos sistemas elétricos;

d) a prática de tarifas justas para o
consumidor, com oferta de serviços de qualidade;

e) a criação de condições incentivadoras
a novos invest imentos, garantindo
viabilidade econômica e financeira às
empresas do setor elétrico;

f) a garantia de oferta de energia elétrica
às populações urbanas e rurais de baixa
renda, e atendimento de áreas de pequena
densidade populacional ou econômica;

g) a educação e informação dos agentes e
da sociedade sobre as políticas, diretrizes e
regulamentação do setor de energia elétrica;

h) a descentralização das atividades da
ANEEL, através de convênio, para agências
reguladoras estaduais e;

i) a transparência e efetividade nas relações
com a sociedade.

Em termos práticos, o desempenho recente
da ANEEL e os freqüentes conflitos envolvendo
o próprio Ministério de Minas e Energia
acabaram por indicar que uma desejável
autonomia do órgão em relação ao governo
ainda está longe de ser alcançada.

Conclusões

A privatização do setor elétrico brasileiro foi
iniciada com a venda da ESCELSA, em julho de
1995; seguida da venda da LIGHT, em maio de
1996; da CERJ, em novembro de 1996; e da
COELBA, em julho de 1997. Essas privatizações
foram realizadas antes mesmo da aprovação de
um novo marco regulatório setorial.

“A criação da ANEEL,
pela Lei Nº 9427 de 26/12/

96, em substituição ao
Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica-

DNAEE, definiu o novo
agente regulador.”
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O açodamento verificado durante as
primeiras vendas das empresas públicas de
distribuição foi marcante para que se criasse,
no Brasil, um clima de indefinição e de
incertezas, cuja dimensão será difícil de
quantificar e superar.

Entre outubro de 1997 e dezembro de
2000 foram privatizadas mais 17 empresas
estaduais, atingindo 62% do mercado
nacional de distribuição.

A preocupação com os efeitos do processo
de privatização sobre o atendimento das
populações mais pobres tem se tornado uma
constante em todas as discussões, não só em
relação ao governo, como às entidades de
classes ou mesmo às ONG’s.

Esse fato decorre da desconfiança do efetivo
cumprimento social dos novos provedores
privados e do crescimento acelerado no valor
das tarifas, não só de energia elétrica,
praticadas no território nacional.

O setor de energia elétrica agora funciona
sob a lógica de mercado livre, embora
conservando alguns setores sob o regime de
monopólio. A distribuição de energia elétrica
se enquadra nesta situação, implicando um
mercado assegurado ao concessionário privado,
sem a obrigatoriedade da prática de políticas
de desenvolvimento social e econômico que
caracterizava o serviço público atendido pelo
Estado, tanto estadual como federal.

Em uma sociedade em que parcelas
significativas da população têm carência de
renda, a disposição a pagar por serviços públicos,
mesmo os mais essenciais, pode não ser
suficiente para fazer frente aos correspondentes
custos de provisão do sistema elétrico.  O novo
modelo deveria contemplar um tratamento
adequado, de como seria assegurada a provisão
privada dos serviços públicos para a parcela mais
pobre da população.

Sendo componente essencial do marco
regulatório, deve caber aos órgãos reguladores
a função de traçar os programas específicos que
atendam de modo simultâneo a todos objetivos
sociais básicos e possam preservar a estabilidade
de viabilidade econômico-financeira das
concessões com o menor custo social.

A Resolução da ANEEL, que preconiza a
universalização do acesso à energia elétrica,
procura cercar o problema no sentido de que
as regiões, ainda não atendidas ou atendidas
de forma precária, possam ser servidas com
qualidade e quantidade de energia elétrica.

A ANEEL procurou estabelecer as
responsabilidades dos concessionários e
permissionários de serviços públicos de
energia, enfatizando a importância no
atendimento de novas ligações e a melhoria
na qualidade das ligações já existentes, que
funcionam mal ou precariamente.

Em relação ao processo de antecipação
do atendimento ao consumidor, interessado
no serviço de energia elétrica, a ANEEL
esclarece que o poder público ou mesmo o
usuário poderão financiar, no todo ou em
parte, as obras necessárias ao atendimento
antecipado. O valor dos investimentos
assumidos pelo consumidor deverão ser
devolvidos pela concessionária, em até 36
parcelas mensais, havendo um prazo de
carência para que ocorra a devolução.

Entretanto, um problema difícil de ser
resolvido consiste no atendimento das
populações de baixa renda, sem condições
de pagar pelo serviço de energia elétrica.

Considerando os dados da PNAD-1999,
referentes ao valor do rendimento médio
mensal domiciliar, e considerando que o
nível tarifário atual representaria uma
despesa da ordem de R$ 50,00 para um
consumo da ordem de 170 kWh/mês, os
cerca de 4,2 milhões de domicílios no Brasil,
que possuem um rendimento mensal de até
um Salário Mínimo, comprometeriam cerca
de 30% da sua renda para assegurar as
necessidades de eletr ic idade, o que
representa uma impossibilidade real para
estas famílias terem acesso à eletricidade,
segundo as leis do mercado.

Tanto essas pessoas, como os das
comunidades mais afastadas, não recebem
a devida e merecida atenção dos
concessionários, uma vez que oferecem
baixo ou nenhum retorno do investimento
efetuado pelos distribuidores de energia
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elétrica. O atendimento dessas populações torna-se inviável do ponto de vista do concessionário
e somente se justifica pela manutenção de uma qualidade de vida mínima.  Anteriormente, esses
serviços eram prestados pelas empresas estatais, que também executavam a função de promoção
e assistência social, não só no setor elétrico, como na saúde, educação, transporte urbano,
habitação, etc.

Os instrumentos de regulação atualmente disponíveis, para intervir neste conflito de interesses
entre concessionários e usuários, parecem ser incapazes de superá-lo. O usuário deseja uma
energia de qualidade, de forma contínua, a preço justo e se possível muito baixo ou subsidiado
pela sociedade,enquanto o concessionário deseja fornecer um serviço apenas aceitável, no sentido
do cumprimento formal da legislação,e preferencialmente de preço sempre muito elevado.

Assim sendo, é necessário que o setor elétrico brasileiro seja objeto de uma política pública
que atenda e privilegie o interesse público, impondo, entretanto, as condições mínimas que
possibilitem à iniciativa privada desempenhar de forma adequada o papel de agente promotor do
desenvolvimento social.
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Resumo:
A definição estratégica de uma empresa não pode ser um documento que exprima uma condição

estática de operação. As mudanças, cada vez mais rápidas e freqüentes, exigem que as empresas
sejam administradas de fora para dentro, ouvindo seu mercado e estabelecendo foco nas suas
características competitivas.

Abstract:
The strategic definition for a business cannot be a fixed document expressing a static condition of

operation. The more frequent and rapid changes are requiring that the companies be managed from
an out side view taking in consideration its market and establishing its focus in the company’s
competitive characteristics.
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BENCHMARKING

COMO

ESTRATÉGIA COMPETITIVA
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quilometragem das nossas estradas.
Esses bancos foram feitos de madeira bruta

e, com o passar do tempo, expostos às
intempéries, ficaram deteriorados. Alguns
foram reconstruídos em sua forma original e
outros não totalmente, mas nesses últimos
foram mantidas as informações que continham,
na forma de um único marco de madeira.

Através de analogia e na linguagem da
administração, o benchmarking ficou
conhecido como um indicador da posição da
empresa em seu percurso, bem como da
posição de seus principais concorrentes.

O início do benchmarking na
Administração

 

A primeira divulgação da aplicação dos
princípios do benchmarking ocorreu em 1979,
quando a Xerox Corporation descobriu que
sua concorrente Canon estava colocando uma
copiadora de porte médio equivalente a um
modelo de sua fabricação, com preço de
venda inferior ao custo de fabricação das
suas. Imediatamente, a Xerox iniciou um
estudo para verificar onde poderia realizar
alterações para colocar seus custos de
fabricação aos níveis da concorrente; e
obteve sucesso reconquistando sua fatia de
mercado.

Outro caso que tornou-se famoso ocorreu
na Ford em 1980, quando

para detectar as 400 características
“melhores da classe” em veículos de porte
médio, projetadas no modelo Taurus-85.

A partir dessa época, o benchmarking foi
percebido como ferramenta de aplicação
estratégica, tática e operacional como
apresentado a seguir.

Benchmarking e a
Competitividade

Sempre que seus concorrentes apresentam
inovações que obtêm boa receptividade do
mercado e viram notícia, a empresa acaba
sentindo aquela sensação de ter ficado para
trás e, dependendo da intensidade do impacto
da mudança, mais que isso - a desconfortável
sensação de incompetência.

E, atualmente, esse episódio é muito
freqüente; de fato, os movimentos
estratégicos ocorrem em velocidade e
freqüência cada vez maior.

É a tão falada competitividade; onde cada
empresa organiza seus movimentos para
obter maior reconhecimento de seus produtos
e serviços pelo mercado, de maneira que a
repercussão cause  delírios nos concorrentes.

O Benchmarking é uma técnica de
investigação tão ousada e eficaz quanto se
quiser fazer dela; e o que é mais importante
é que sendo praticada com a devida ética e
respeito aos concorrentes, faz por fomentar
inovações e valores para os negócios e para
o mercado consumidor.

Portanto, qualquer momento é apropriado
para realizar estudos de benchmarking; e
como poderá se concluir com este trabalho,
realizar benchmarking é uma das práticas
mais freqüentes do ser humano, desde os
primeiros anos de idade quando compara o
que o irmão tem nas mãos e quer o mesmo,
na busca de não ficar para trás...

Origem do nome
 

Desde a idade média, as estradas e os
caminhos que levavam aos principais feudos
da Europa possuíam algumas áreas de
parada, para descanso, durante as viagens.
Nesses pontos havia bancos de madeira que
tinham um dos pés utilizados para inscrição
de orientações aos viajantes. Uma das
informações presentes nesses bancos era a
distância até o povoado mais próximo ou até
o feudo de referência, como os marcos de

 “a montadora norte-
americana desmanchou

cinqüenta veículos
concorrentes...”
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Os grupos-de-força e a
empresa

As pessoas, em função de seus interesses,
sob forma de necessidades ou expectativas,
se organizam originando os chamados Grupos-
de-Força; que exercem influências, com maior
ou menor intensidade, sobre qualquer
empresa. Isso ocorre de tal maneira que, a
partir desses interesses é que a empresa  se
estrutura para operar e obter seus
resultados. Desta maneira, se não quiser ser
tomada pelas mais diversas formas de
surpresas no campo dos negócios e mais, se
quiser se posicionar na vanguarda das
inovações, a empresa deve adotar um
processo permanentemente dinâmico de
ajustes para seus objetivos, estrutura e
modelo de operação, observando anseios e
necessidades desses grupos-de-força.

Os grupos-de-força (Figura 1) que
interferem na empresa podem ser internos e
externos e são estruturados oficialmente
como: os governos municipal, estadual e
federal, cujo interesse é o recolhimento de
taxas e impostos; os sindicatos, cujo
interesse está associado à relação trabalhista;
os próprios acionistas, pelos resultados que
a empresa pode converter em lucros etc, e
os estruturados não-oficialmente , porém
claramente presentes e atuantes como:
 os clientes, pelos bens que buscam nos
produtos adquiridos; os fornecedores pela
sua própria manutenção como empresa
fornecedora de produtos e serviços; pelos
profissionais que trabalham na empresa, por
sua manutenção e realização, etc.

Há, porém, alguns grupos-de-força que
devem ter um tratamento todo especial, por
suas proximidades com o negócio da empresa:
os clientes, os profissionais trabalhadores, os
acionistas e os fornecedores.

A proposição de que  os grupos-de-força
são formados por pessoas é
intencionalmente objetiva, exatamente para
registrar que, em se  tratando de pessoas,

a identificação dos anseios e necessidades
não é uma tarefa simples e estável.

Esses anseios e necessidades são
normalmente tratados como fatores de interesse
e podem refletir os mais diversos gostos,
preferências, tratamentos, ambientes, etc.

Para exemplificar, pode ser imaginada uma
pesquisa de expectativas em freqüentadores de
um determinado restaurante; esses clientes
sempre terão o que sugerir para aumentar seu
conforto e, em alguns casos, utilizarão outros
restaurantes e serviços para formatar a sugestão.

E como se sabe, se alguém oferece mais
do que aquilo que compõe os anseios de um
cliente, ele estará rapidamente comparando
e propenso a trocar!

As Quatro gerações da
Qualidade

A relação entre o produtor e o cliente já
experimentou quatro grandes momentos, que
chamamos de gerações da qualidade; cuja
terminologia encampou a palavra qualidade
porque essa observação foi exaustivamente
explorada nas discussões sobre Qualidade.

- Conformidade com o Projeto

Pode-se dizer que esta geração foi, até
aqui, a mais duradoura, iniciando-se na
antigüidade e encerrando-se por volta de
1950, após a segunda grande guerra, quando
o mundo começou a tirar melhor proveito dos
meios de comunicação e dos meios de
transportes então disponíveis. Eram os
ensaios dos passos da globalização.

Até essa época o produtor idealizava seu
produto da maneira que acreditava que seria
utilizado, nas cores e nos materiais que
julgava serem os mais adequados e iniciava
sua produção e suas vendas.

“produto de
qualidade é conforme

foi projetado”

16
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Pela quase total ausência de
alternativas, o cliente não possuía escolha;
ou comprava o que lhe era oferecido, nas
condições de preço e de características, ou
ficava sem o produto. Prova disso é a
famosa estória dos veículos Ford modelo
T; só havia veículos pretos com
estofamentos pretos. O produto disponível
era assim e fim.

Aqui no Brasil essa época não está tão
distante; tanto que fazia parte da educação
dos filhos ensinar que ao comprar alguma
coisa era o comprador que deveria dizer
obrigado...

E a avaliação da qualidade do produto
era técnica e fei ta pelo produtor,
comparando o que fora produzido com as
especificações do projeto. Desde que
atendesse as especificações, o produto era
considerado de qualidade. Pela ausência de
concorrência pode-se dizer que a filosofia
do momento era ou esse ou nenhum.

- Satisfação do Cliente

Essa frase ficou conhecida em razão de
uma filosofia Qualidade que, segundo os
mais diversos autores,tornou-se a estratégia
do Japão para com seus produtos. Estratégia
esta que permitiu àquele país desenvolver
uma fantástica evolução industrial após a
guerra, quando seu parque de equipamentos
era reconhecidamente obsoleto.

Então, como foi essa mágica? O exemplo
permitirá maior facilidade de explicação. 

No início da década de 60 começaram a
aparecer os relógios japoneses, que possuíam
iluminação, calculadoras, games, etc. E, embora
tivessem uma qualidade verdadeiramente
questionável, principalmente quando
comparados aos insuperáveis relógios suíços,
ofereciam funções que os, até então, dominantes
do mercado não faziam; e eles começaram,
portanto, a absorver boa parcela de mercado.

“qualidade é a
satisfação do

cliente”

Figura 1 - Grupos de Força
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Então pode-se associar algumas
características daquele momento. Os
desenvolvimentos vinham sendo cada vez mais
freqüentes e diferenciados, as relações entre os
países ficavam mais estreitas, os relógios não
eram produtos baratos e o uso deles limitava-
se à origem de sua criação: marcar horas.

O mundo vinha mudando, movimentos na
arte, na literatura e na música para rompimento
de paradigmas; crianças e mulheres começam
a ganhar espaço maior na sociedade e na
própria família... e surge um relógio de custo
acessível a ponto de um garoto poder ter e
usar, com novidades que o mundo só vira nos
poucos filmes de ficção.... A pergunta foi “quero
ter um relógio igual ao de todo mundo, que
dura cinqüenta anos e que vou ter que
economizar um ano para comprar, ou um
relógio cheio de novidades, que poucos têm e
que posso comprar já?; e se quebrar, compro
outro com outras novidades!

A conclusão é que quando o cliente
começa a ter liberdade de escolha, passa a
buscar além das funções de uso, aquelas que
atendem suas necessidades mais
elementares, as funções de estima, aquelas
que lhe provêem maior conforto ou status...
e se, quem projeta o produto não sair em
busca dessa informação, dificilmente saberá
o que satisfará o cliente.

Pode-se perceber, então, que a segunda
geração da qualidade não elimina a primeira;
apenas lhe confere um princípio diferente de
conceber produtos.

É o início do conceito de administrar a
empresa de fora para dentro.

O produto para ter qualidade deverá estar
de acordo com as especificações que, por
sua vez, deverão ser definidas a partir das
expectativas do cliente.   

Exceder as Expectativas do
Cliente

“qualidade é a
excitação do

cliente”

No início da década de oitenta, as práticas
de benchmarking começam a tomar parte das
estratégias e planos de reação e conquista de
novos mercados das empresas; nessa nova
onda de comércio globalizado não bastava
saber o que o cliente queria, era necessário
descobrir o que conseguia mexer com seu
subconsciente, com suas emoções e
percepções.

Mas, nessa geração, no que a empresa
resolver ser, terá de ser a melhor - e mais, a
permanente inovadora em seu negócio, com
cada vez mais ofertas dentro da característica
oferecida ao mercado, mexendo com a
percepção e a emoção do cliente.

Assim, com tudo isso ocorrendo, as
empresas têm de se especializar no foco e operar
de maneira que ninguém consiga agradar mais
seus clientes... torná-los apaixonados.

Obter a Fidelidade do Cliente

Neste final e início de séculos, a competição
pela preferência do cliente está aberta e
declarada. E trata-se de um cliente que sabe
comparar, não hesita em reclamar e não pensa
muito para mudar de fornecedor.

Assim, o desafio dessa era é conseguir
trazer o cliente cada vez mais próximo da
empresa e mais apegado ao produto; tornar
o cliente cúmplice do negócio.

Uma demonstração mais conhecida dessa
estratégia é o modelo interativo que as
emissoras de televisão vêm utilizando em
seus programas, onde o cliente escolhe o que
quer e como quer o programa... durante sua
apresentação - o que elimina o tempo de
eventual ansiedade entre a pesquisa e o
atendimento ao resultado da pesquisa.

Nessa empreitada, continuam valendo os
princípios anteriores, porém incorporados; ou
seja, para ter o cliente para sempre é
necessário que a empresa exceda

“qualidade é ter o
cliente para sempre”
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continuamente suas expectativas que se
relacionam com o produto que oferece e, desta
maneira,    conseqüentemente, estará
satisfazendo o cliente e também projetando
o produto de maneira a ter o cliente como
parte da idéia e da concepção.

 Nesta situação, o cliente deverá ver o
produto como seu. E a empresa deverá estar
consciente de que estará lidando com os
sentimentos de seus clientes pois, embora ele
esteja comprando o produto, aquele produto
já é dele...e o mais interessante é que esse
cliente fiel é um fantástico vendedor! Afinal,
quem não viveu um convite para jantar em
uma casa de massas onde fazem um fetuttini
que não tem igual...e esse que convida afirma
jantar lá pelo menos uma vez por semana?

Enfim, para poder escolher a estratégia a
ser adotada para com seus produtos e o
tratamento que mais estará adequado ao
momento, à concorrência, aos preços, à
tecnologia utilizada etc, a ferramenta é o
benchmarking.

 Conceito de valor aplicado ao
benchmarking

O entendimento da essência do
benchmarking inicia-se no conceito de valor.
Afinal o valor é uma tradução de um anseio
relacionado com o custo que este representa.

Assim, o anseio pode ser traduzido como o
desempenho que se espera de determinado
produto e o que se paga por ele.

valor = desempenho/custo

E a linguagem utilizada pelo grupo-de-força
é a linguagem do valor; ou seja, sempre será
fácil identificar o desempenho esperado e o
custo considerado compatível, pois estas
características estarão baseadas em ofertas
de concorrentes ou extrapolações de outros
produtos ou outras empresas que, de alguma
forma, permitem analogias.

As Técnicas do Benchmarking

Se uma empresa identifica que sua
estratégia de maior impacto relaciona-se
com distribuição, independentemente do
produto que oferece, será interessante
conhecer a logística dos correios, por
exemplo. E aqui deve haver um cuidado
especial; a postura mais comum das pessoas
quando se fala em observar um negócio
diferente daquele da empresa é a resistência
do tipo “nossa empresa é diferente”.

Após a aproximação com o cliente e a
identificação de suas necessidades e anseios,
estará definido o Valor Esperado (V

E
); ou seja,

os interesses que o cliente possui com relação
ao produto oferecido e o nível de dispêndio
que está disposto a ter para obtê-lo.

A pesquisa em empresas, que
reconhecidamente são “benchmarks” em uma
determinada característica, permite a definição
do 1º da classe - o referencial. E quando o
cliente conhece o referencial e se dispõe a pagar
pela excelência momentânea, o V

E
 será o

melhor daquele momento.
A outra grande tarefa a ser realizada é obter,

precisamente, o valor do produto percebido
pelo cliente, da maneira como está sendo
oferecido - o Valor Oferecido (V

0
).

 

A partir da análise dessas situações, que
podem ser representadas graficamente (Figura
2), a empresa deverá estruturar um plano de
ação que defina o acompanhamento ou a
equiparação ou ainda a suplantação do 1º da
classe e, em quanto tempo.

Figura 2 - Análise de V
0
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Introdução

Nos últimos anos há uma crescente tendência em vários países para redução da emissão de
solventes voláteis à atmosfera. Os fabricantes de tintas desenvolveram a tecnologia de médio e alto
sólidos com o intuito  de atender a este requerimento do meio ambiente, com a conseqüente redução
de solventes na composição das pinturas.

Esses sistemas requerem o uso de novas resinas com peso molecular menor. Entretanto, durante
o processo de aplicação destas tintas aparece um defeito conhecido como “sagging” ou escorrimento.
Um outro requisito importante para as tintas fornecidas ao mercado automobilístico é uma boa aparência
que deve possuir um adequado “binder” e uma reologia balanceada.

Há no mercado sílicas, argilas e colóides que influenciam na reologia da tinta. Porém esses produtos
têm que ser usados em tamanha quantidade que prejudicam a aparência e brilho do acabamento.
Nos laboratórios da Akzo Nobel foram desenvolvidos os agentes anti-escorrimento conhecidos como
SCA usados tanto para sistemas monocomponentes onde ocorre a cura através do crosslink com
resinas melamínicas como para sistemas bicomponentes com ligações cruzadas de isocianatos.

A composição dos “binders” com resina modificada com SCA atende os requisitos da Indústria
Automotiva desde que esse material possua as características listadas a seguir: os filmes de tinta
devem continuar com alto brilho, nos sistemas melamínicos o “SCA” deve ser incorporado à tinta e
como resultado não deve haver traços da matéria prima no acabamento, não deve provocar decréscimo
significativo de sólidos, não deve reduzir o pot life da tinta, não deve alterar as resistências química
e mecânica do filme. Preparamos amostras de SCA e escolhemos o acabamento de verniz acrílico
dupla camada, fornecido pela Renner Dupont para as montadoras da Indústria Automobilística.

O trabalho desenvolvido comprova a eficiência do agente anti-escorrimento como agente reológico
e pretende mostrar como as condições de processo de preparação do SCA podem influenciar no
aspecto final de uma pintura automotiva. Os testes foram efetuados seguindo as normas requeridas
pelas montadoras com produtos fornecidos pela Renner Dupont para a VW e Honda.

ESTUDO DO USO DE AGENTE

ANTI-ESCORRIMENTO  NA FABRICAÇÃO DE

VERNIZES ACRÍLICOS À BASE DE SOLVENTES

PA R A A I N D Ú S T R I A  A U TO M O B I L Í S T I C A

ENG. MARTIN ANIBAL ROMANO (1) E ENG. BENEDITO S. LIMA NETO (2)
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 Metodologia

O método de avaliação da resistência à
coladura ou escorrimento é efetuado usando
uma chapa de aço, pintada a tinta em forma
de “degradê”, ou seja, com variação das
camadas,  de forma crescente e usando um
equipamento como o “elcometer” para medir
a espessura do filme em micras sobre uma
superfície metálica.    São colocadas fitas no
painel antes da aplicação  da tinta que são
removidas antes da colocação do painel na
estufa para curar.

Parte experimental

Materiais

Foi usada uma mistura de hexametileno
diisocianato e benzilamina dispersos em resina
acrílica e solventes aromáticos. Para a
preparação do verniz usamos uma resina
acrílica com sólidos em torno de 70%, o aditivo
SCA, resina melamina do tipo butilada, aditivos
para resistência aos raios ultravioleta, tipo
tinuvin, aditivos para nivelamento e xileno,
mistura de aromáticos para aplicação e mistura.

Preparação / processo

Para a preparação do SCA realizamos uma
pré-mistura, dispersando a resina acrílica com
solvente em processo cowles com uma rotação
de 800 - 1000 rpm. Adicionar benzilamina e
dissolver em cowles a 2000 rpm; adicionar o
hexametileno diisocianato, completar com
xileno e agitar por 15 minutos.
Proceder à preparação do verniz, adicionando
este aditivo após a colocação da resina acrílica
principal e, logo após, continuar colocando as
demais matérias primas lentamente e com
agitação constante até atingir a viscosidade
de fornecimento do produto, que é efetuada
com uma mistura de aromáticos comercialmente
conhecida como AB-09.

Procedimento para aplicação

Fazemos a limpeza do painel de aço com
álcoois. A tinta é diluída para a viscosidade
de aplicação e são preparadas várias
amostras de vernizes, variando o percentual
do aditivo na composição. Usando uma
pistola Devilbiss JGA-503 através de spray
com uma pressão de linha de 65 Lbs/pol
inicia-se a pintura do “degradê” variando a
espessura de aplicação desde aprox. 20
microns até 65 microns na camada mais alta.
Usa-se um flash off de 3 minutos e cura em
estufa por 30 minutos a 140º C para garantir
o crosslink do material.

Resultados

O uso de SCA não afetou as propriedades
de aspecto final do verniz. Os valores de
aparência, sem usar esta matéria prima, são
melhores, mas a coladura na vertical fica
em torno de 25 micra que não é aprovado
pelo cliente. Há um percentual ótimo de uso
desta matéria prima na preparação dos
vernizes e, variando o tempo de adição do
hexametilenodiisocianato, também diminui
a resistência ao escorrimento.

Conclusões

O uso de aditivo de SCA como agente
anti-escorrimento nos vernizes acrílicos
curados a 140ºC tem propriedades
comprovadamente eficientes quanto à
resistência à coladura; variando a velocidade
de adição dos reagentes temos uma
conseqüente variação nesta característica.

É recomendado o controle rigoroso de
tempo de adição das matérias primas para
fabricação deste produto porque as mesmas
influenciam na resistência final do filme.
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Resumo:
Este trabalho teve como objetivo uma dimensão máxima do agregado graúdo, aliada a sua natureza mineralógica, na

obtenção de concretos de alta resistência.
Para a determinação dos concretos analisados, foram usados agregados graúdos das seguintes naturezas mineralógicas:
basalto; granito; e seixo rolado, obedecendo a um traço de dosagem pré-fixado que garantisse a alta resistência à
compressão dos concretos.

Com o traço definido, usando agregado do tipo basalto, foram executados 72 (setenta e dois) corpos de prova
cilíndricos, de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, sendo 24 (vinte e quatro) para cada dimensão máxima do
agregado, que foram de 10 mm, 20 mm e 30 mm.

Para cada dimensão máxima do agregado graúdo foram executados 12 (doze) corpos de prova, desmoldados com
um dia de idade, curados envoltos em lona plástica, e outros 12 (doze) também após a desmoldagem com um dia de
idade, foram curados por imersão na água.

 As resistências à compressão desses concretos foram obtidas através de 3 (três) corpos de prova, para cada tipo de
cura, ensaiados com as idades de 3, 7, 28 e 56 dias.

Obedecendo aos mesmos critérios de execução e de ensaio, foram elaborados e analisados 72 (setenta e dois)
corpos de prova usando o agregado graúdo do tipo granito, e 72(setenta e dois) corpos de prova usando o agregado
graúdo do tipo seixo rolado, para as dimensões máximas de 10 mm, 20 mm e 30 mm,desmoldados com idade de um dia,
curados metade envoltos em lona plástica e metade por imersão na água.

A partir dos valores obtidos nos ensaios de compressão simples, foi elaborado primeiro, um estudo comparativo
levando-se em conta a dimensão máxima do agregado graúdo à natureza mineralógica e o tipo de cura. Em seguida, um
segundo estudo comparou os resultados para cada tipo de agregado graúdo, levando-se em conta as dimensões máximas
e o tipo de cura.

Da análise final pode-se concluir que: a dimensão máxima do agregado graúdo deve ser a de 20 mm; o melhor tipo
de cura é o envolvimento por lona plástica; e os concretos para os quais foram obtidas as maiores resistências à
compressão foram os executados com agregados graúdos do tipo basalto.

A INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA E DA NATUREZA

MINERALÓGICA  DO AGREGADO GRAÚDO NA

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CONCRETOS  DE

ALTA RESISTÊNCIA
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Palavras-Chave: agregado graúdo, concreto,
granulometria, mineralógica.

Dr. LUIZ ROBERTO SOBREIRA DE AGOSTINI (1); ELAINE LONGATI (2)
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Introdução

Não existem muitas pesquisas a respeito
da influência granulométrica e da natureza
mineralógica do agregado graúdo no concreto
de alta resistência, assim como foi estudado
e publicado pelo ACI Materials Journal.

Sabe-se que o tamanho do agregado influi
sobre o concreto, pois quanto maior for este,
maior será a zona de transição, a
microfissuração e a porosidade neste local,
ocasionando a diminuição da resistência.

De acordo com Mehta e Monteiro, a
dimensão máxima característica considerada
boa para este tipo de concreto está por volta
dos 19 mm; porém, há a necessidade de saber
se, alterando este diâmetro máximo tanto para
mais como para menos, provocará um ganho
ou perda de resistência à compressão.

Sabe-se que a mineralogia do agregado
também influi na resistência, de acordo não
só com sua resistência individual, assim como
em relação à sua forma e textura.

Este trabalho tem como objet ivo
encontrar uma dimensão máxima, aliada a
uma mineralogia da região, que
proporcione concretos de alta resistência,
com resistências satisfatórias em virtude
do custo e finalidade da obra.

Os agregados estudados foram:
basalto, granito e seixo rolado. Cada um
deles possui características diferentes de
acordo com sua origem.

O basalto é um agregado proveniente
de rochas ígneas, ou seja, formadas pelo
resfr iamento do magma próximo da
superfície terrestre.
 Este tipo de rocha é do tipo intrusiva de
superfície, tendo granulação fina e dura e
fornecendo bons agregados, mesmo quando
contém vidro natural, pois este geralmente
é básico e portanto não reativo com álcalis
do concreto de cimento Portland.

O granito é um agregado proveniente de
rochas ígneas também, porém é do tipo intrusiva
ou plutônica. Tem como principais minerais
componentes: o quartzo, feldspato, mica.

É um tipo de rocha que fornece agregados
excelentes por serem de granulação média,
resistente e por produzirem partículas
eqüidimensionais na britagem. É de baixa
porosidade e absorção de água, além de não
reagirem com os álcalis do concreto de
cimento Portland.

O seixo rolado é um agregado proveniente
de rochas sedimentares. Ele é uma rocha
silicosa, depositado mecanicamente, tanto
em estado físico consolidado ou não
consolidado. Possui partículas com tamanhos
entre 4,75 mm e 75 mm . Todos os tipos de
rocha e minerais podem estar presentes em
pedregulhos. Como os pedregulhos são
derivados de processos de intemperismo
geológico, consistem de rochas e minerais
duros que têm uma forma arredondada e uma
superfície lisa. Quando isentos de argila e
silte, fornecem agregados para concretos
resistentes e duráveis.

O concreto de alta resistência possui
características particulares quanto à sua
dosagem, como a baixa relação água/cimento
e o grande consumo de cimento.

Não é possível conciliar os efeitos desta
baixa relação água/cimento  com  o aumento
da resistência sem a utilização de aditivos
redutores de água.

Por isso são utilizados com grande freqüência
os superplastificantes, ajudando a pouca
trabalhabilidade obtida neste tipo de concreto.

Com o aumento da proporção de cimento
no concreto, este chega a um ponto onde a
partir daí não acontecem aumentos de
resistências com o aumento do teor de
cimento. Isto acontece devido à
heterogeneidade inerente à pasta, onde a
presença de grandes cristais de hidróxido de
cálcio representam áreas fracas de clivagem
sob tensão. Estas áreas e heterogeneidades
são vulneráveis à microfissuração, mesmo
antes da aplicação da carga externa. Isto
pode acontecer em virtude do aparecimento
de tensões provenientes da retração térmica
ou da retração por secagem.
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A partir do traço escolhido foi determinada
a quantidade total necessária de agregado a
ser utilizada por natureza mineralógica, para
que estes pudessem ser separados de acordo
com os diâmetros máximos pré-determinados
no projeto de pesquisa.

De início, para cada diâmetro máximo
seriam feitos três corpos de prova para cada
idade do concreto no dia do ensaio de
compressão, que seriam aos 7, 21, 28 e 56
dias, porém, como a resistência possui um
aumento significativo nas primeiras idades,
devido ao uso de sílica ativa, achou-se melhor
modificar as idades de ensaio para 3, 7, 28 e
56 dias. Foram feitos dois tipos de cura: por
envolvimento em lona plástica  e por imersão
na água.
O trabalho teve início com o estudo do basalto.

A princípio, deveriam ser separados 70
kg de basalto que passassem pela peneira
de 9,5 mm já que não existe uma peneira
com 10mm de diâmetro. Porém, como o
rendimento da separação foi muito baixo,
resolveu-se trocar a peneira para a de 12,5
mm de diâmetro.

Após ter sido feita a separação dos
materiais, foram realizados ensaios
granulométricos tanto no basalto , como  na
areia grossa a ser utilizada. Deve-se ressaltar
que esta areia foi a mesma em todas as
concretagens.

Depois de separados os materiais, foi
realizada a primeira concretagem, utilizando
basalto com 10 mm de dimensão
característica, que serviu como um teste, para

Quando a heterogeneidade da pasta se
torna um fator limitante da resistência, deve-
se modificar a microestrutura, onde os
componentes causadores da heterogeneidade
são eliminados ou simplesmente reduzidos.

Quando se utiliza cimento Portland, um modo
bom de se fazer isto é utlizando-se materiais
pozolânicos, os quais reagirão com o hidróxido
de cálcio, formando um produto parecido  em
composição e propriedades ao principal produto
de hidratação do cimento Portland.

Além do benefício da homogeneidade
adquirido com a adição de materiais
pozolânicos e diminuição de custo, pode
ocorrer um menor aumento de temperatura,
devido ao calor de hidratação mais baixo.

Às vezes o risco de fissuração térmica,
provocado pelo teor de cimento, já é motivo
suficiente da substituição de parte deste
material, de acordo com o tipo de obra.

Dependendo do material pozolânico
utilizado, este pode ocasionar aumento ou
diminuição de resistência nos primeiros dias.
No caso da sílica ativa a ser utilizada nesta
pesquisa, esta poderá provocar um aumento
de resistência até mesmo aos 3 dias.

Baseando-se em trabalhos anteriores,
chegou-se a conclusão que seria interessante
uma relação agregado graúdo/agregado
miúdo 1,5; uma relação água/materiais
cimentícios < 0,4 e um consumo de cimento
entre 350 e 600 kgf / m3.

Traço de concreto adotado

Com base nos resultados obtidos no
trabalho desenvolvido por Amon e Agostini,
escolheu-se o traço com os seguintes
consumos:

 O traço possui as seguintes
características:
agregado graúdo / agregado
miúdo = 1.5
água / materiais cimentícios  = 0,24
porcentagem de sílica ativa = 10 %
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verificar se o traço escolhido seria mantido
em todos os demais ensaios.
Neste primeiro dia foram moldados 24 corpos
de prova, sendo estes desmoldados no dia
seguinte e submetidos metade à cura por
envolvimento em lona plástica e metade por
cura em imersão na água.
Pelo fato deste concreto ter  apresentado
resultados satisfatórios nos ensaios, o traço
foi mantido.

Este mesmo procedimento foi repetido em
todas as concretagens para cada mineralogia
e dimensão máxima característica.

A granulometria do basalto de dimensão
máxima de 10 mm foi montada com brita nº1,
assim como o de dimensão de 20 mm. Já o
basalto de dimensão 30 mm foi montado com
80% de brita nº2 e 20% de brita nº1.

Os granitos de dimensões máximas 20 e
30 mm tiveram sua granulometria montada
com brita nº 2 e o de 10 mm com brita nº1.

Em todas as concretagens , foi utilizado
cimento ARI-Plus.

Foi observado que, em todas as
concretagens, o concreto apresentou baixa
trabalhabilidade, em virtude da baixa relação
água/cimento, mesmo com a utilização do
superplastificante. Foi possível notar que
houve uma melhora à medida que aumentava
o tamanho do agregado empregado, pois a
área superficial diminuía, exigindo um
consumo menor de água e nos dias mais
frescos, devido à menor influência do ambiente
no calor de hidratação.

Apesar do exposto acima, nenhuma das
proporções foi alterada, pois acarretaria
mudança de traço, inf luenciando no
resultado final.

Por apresentar esta baixa trabalhabilidade,
é possível concluir que, para fins de pesquisa,
o traço utilizado apresenta bons resultados,
porém, na prática,  ocasionaria grandes
problemas de lançamento, adensamento e
conseqüentemente de custo.

Os concretos produzidos tinham uma
aparência vitr i f icada e eram muito
quebradiços nas regiões mais externas (são
materiais frágeis).

Curva Granulométrica de areia grossa
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Curva Granulométrica do basalto d=10mm

Peneira(mm)

Para cada idade de ensaio foram rompidos
6 corpos de prova, sendo 3 curados por lona
plástica e 3 por imersão em água.

Análise granulométrica dos
agregados

Análise granulométrica dos agregados
obedeceu às prescrições da Norma Brasileira
NBR 72.110.

MATERIAL: Areia Grossa
Dimensão máxima característica: 6,3mm.
Módulo de finura: 2,983   3

MATERIAL: Basalto com diâmetro
máximo de 10 mm.
Dimensão máxima característica:12,5mm.
Módulo de finura: 2,2
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MATERIAL:   Seixo Rolado com diâmetro
máximo de 10mm.
 Dimensão máxima característica: 12,5mm
Módulo de finura: 2,29

MATERIAL: Seixo Rolado com diâmetro
máximo de 20mm.
Dimensão máxima característica: 19mm
Módulo de finura: 2,67

MATERIAL:    Basalto com diâmetro
máximo de 20 mm.
Dimensão máxima característica: 19mm
Módulo de finura: 2,86

MATERIAL:   Basalto com diâmetro
máximo de 30 mm. 
Dimensão máxima característica: 25mm
Módulo de finura: 3,36
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Curva Granulométrica do basalto d=20mm
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Curva Granulométrica do basalto d=30mm
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MATERIAL:  Seixo Rolado com diâmetro
máximo de 30mm.
Dimensão máxima característica: 32mm
Módulo de finura: 2,96

MATERIAL:   Seixo Rolado com
diâmetro máximo de 10mm.
 Dimensão máxima característica:12,5mm
Módulo de finura: 2,29

MATERIAL: Granito com diâmetro máximo
de 20mm.
 Dimensão máxima característica: 19mm
Módulo de finura: 2,8
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Curva Granulométrica do Seixo Rolado
d=30mm
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Curva Granulométrica do granito d=20mm
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Curva Granulométrica do granito d=10mm

MATERIAL:  Granito com diâmetro
máximo de 30mm.
Dimensão máxima característica: 32mm
Módulo de finura: 3,52

Curva Granulométrica do granito d=30mm
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Análise final dos resultados

A seguir estão os resultados finais de
resistências à compressão através de gráficos
comparativos.

A partir dos resultados obtidos dos
ensaios é possível concluir que o basalto
apresenta as maiores resistências, devido
às suas características mineralógicas, forma
e textura proporcionando uma melhor
aderência ao concreto.

O granito possui a segunda maior
resistência à compressão, seguida do seixo
rolado, porém a diferença entre eles não é
muito grande, isto deve ocorrer
principalmente devido à forma arredondada
e textura lisa do seixo.
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De um modo geral, a melhor dimensão característica é a 20 mm, seguida da de
10mm,  isto ocorre devido à área específica e correspondente zona de transição.

Das curas estudadas, é possível concluir que a que apresentou melhores resultados foi
a que utilizou envolvimento em lona plástica.

A partir do exposto, pode-se saber, de acordo com a mineralogia e dimensão máxima
característica disponível na região, onde se desenvolve determinada obra, até a que resistência
é possível chegar.

Já o melhor concreto dos estudados é o que utilizou basalto de dimensão máxima igual
a 20mm, curado por envolvimento em lona plástica.
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Introdução - Definições básicas
Diodo
O diodo permite a passagem de corrente somente em uma direção e não pode ser desligado. A corrente

flui toda vez que o diodo é polarizado diretamente (Anodo + e catodo - )

IGBT
O IGBT deixa passar corrente em ambas as direções. Na direção “reversa”, ele atua simplesmente

como  um diodo sem controle. Entretanto, ele também permite fluxo de corrente no sentido “para frente”
e nesta direção a corrente pode ser ligada e desligada.

RAUL VICTOR (1)
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ENTENDENDO A REGENERAÇÃO

INVERSORES CA REGENERATIVOS
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Inversores CA Regenerativos

A dissipação de energia regenerativa
pode ser executada pelo retorno de energia
à l inha  CA. A primeira chave para a
compreensão da regeneração é recordar a
diferença entre um diodo e um IGBT. O diodo
permite o fluxo de corrente somente em uma
direção e não pode ser desligado. A corrente
flui toda vez que o diodo é polarizado
diretamente. Por outro lado, o IGBT deixa
passar corrente em  ambas as direções.
Na direção “reversa”, ele atua simplesmente
como um diodo sem controle. Entretanto,
ele também permite fluxo de corrente na
direção “para frente” e nesta direção a
corrente pode ser ligada e desligada. Isto é
o que faz o IGBT ideal para ambos,
regeneração e controle de motor.

Se nós usarmos estes dois componentes
na construção de uma ponte trifásica, os
circuitos resultantes serão unidirecionais ou
bidirecionais, como são os elementos
semicondutores. A ponte de diodos retifica a
tensão de entrada, mas não pode devolver
energia à linha CA. A ponte IGBT, por usar
elementos semicondutores bidirecionais, pode
transferir a corrente de volta à linha CA.

Observe, entretanto, que para controlar
os  IBGT, os diodos antiparalelos devem ser
polarizados inversamente. Posteriormente,
veremos como isto afeta a operação do 1336
REGEN, especialmente em aplicações com
Barramento CC Regenerativo.

Figura  1

Quando uma aplicação requer operação
em um quadrante onde o torque está na
direção oposta à rotação do motor, o inversor
CA tem de remover energia do sistema.
Enquanto o inversor remove a energia da
carga, ele carrega os capacitores  do
barramento CC  do inversor. Sem um método
de remoção desta energia, a tensão  CC do
barramento continuaria a subir até o inversor
eventualmente acusar uma falha de
sobretensão no barramento CC. A
regeneração  para a  rede CA é um método
de remoção desta energia dos capacitores
do barramento CC, mandando-a de volta para
rede  CA.

Figura  2

Reator de Linha ou Reator de Linha e Filtro

Figura 3
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Figura 4

A principal peça de hardware do Conjunto
de Regeneração de Linha 1336R é a Unidade
Conversora 1336R. A Unidade Conversora
parece muito com a família do inversor 1336
porque é baseada na estrutura  de potência
do 1336. Entretanto, como uma unidade
conversora regenerativa ativa, a seção de
potência é conectada em oposição à maneira
normal, com o estágio de potência trifásico
IGBT conectado à linha CA. A saída da
unidade conversora é um barramento  CC que
vai se conectar nos terminais de entrada CC
de um ou mais inversores CA .

Junto com a Unidade Conversora 1336R
é necessário  usar uma unidade de pré-carga
montada em separado. Esta  unidade de pré-
carga contém um contator trifásico de pré-
carga , resistores e um circuito que monitora
a fase e a grandeza da linha CA para a placa
de controle que está localizada na Unidade
Conversora 1336R. Um reator de linha
trifásico é necessário para cada conjunto
1336R. Em algumas aplicações um filtro de
harmônicas pode, também, ser necessário.
As aplicações da Regeneração de Linha se
enquadram em duas amplas categorias e a
Unidade Conversora 1336R tem modos de
operação com seleção de parâmetros
distintos para cada tipo de operação.

Para aplicações independentes de inversor
CA, a Unidade Conversora opera no modo
“Frenagem Regenerativa “.

Para aplicações que requeiram uma tensão
de barramento CC fixa ou regulada, a Unidade
Conversora 1336R opera no modo   Barramento
CC  Regenerativo. Neste modo, o Conjunto de
Regeneração de Linha 1336R regula o
barramento CC comum que alimenta um ou
mais barramentos CC de vários inversores CA.

Frenagem Regenerativa

Nesta configuração, a Frenagem
Regenerativa   está conectada aos terminais
do barramento CC de um inversor CA  padrão.
A função da Frenagem Regenerativa é

remover a energia de frenagem do inversor e
levar esta energia de volta à rede  CA toda vez
que os requisitos da carga forem de potência
regenerativa. Nesta configuração, a Unidade
Conversora 1336R opera no modo Frenagem
Regenerativa e requer apenas um reator de
linha trifásico e unidade de pré-carga.

Se retornarmos às pontes trifásicas
mencionadas anteriormente, teremos alguma
idéia de como uma Frenagem Regenerativa
funciona. A ponte IGBT dentro da Unidade
Conversora 1336 REGEN está conectada em
paralelo com a ponte de diodos do inversor.
Quando um dos diodos na ponte de diodos do
inversor é polarizado diretamente, o diodo na
mesma posição relativa da ponte IGBT também
é polarizado diretamente. Lembre-se de que
as duas pontes são basicamente conectadas
ao barramento CC e aos terminais de linha CA.

Se a tensão do barramento CC subir acima
da tensão de pico da rede ( fase  a fase), os
diodos  serão polarizados  inversamente e
nenhuma corrente vai fluir pela linha CA,
através de qualquer uma das duas pontes.
Entretanto, se os IGBTs são comutados na
seqüência adequada, ex: casando as fases
da linha CA, a corrente vai fluir de volta para
a linha CA, pelos IGBT. Isto é tudo que a
Frenagem Regenerativa está fazendo –
comutando os IGBT em fase com a linha CA.
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Quando a tensão do barramento é baixa, a
corrente passa naturalmente pelo barramento
CC, mas com o aumento de tensão, a corrente
volta para a  linha CA.

Figura 5

O primeiro gráfico mostra a corrente da
linha CA e a tensão  entre fase de um inversor
CA com uma Frenagem Regenerativa como ele
aparece durante o modo motor. Esta é a mesma
forma de onda de um inversor operando sem
Frenagem Regenerativa.

O segundo gráfico mostra a corrente da
linha CA e a tensão  entre fase como ela aparece
durante a regeneração. Esta corrente está
passando através da Frenagem Regenerativa,
removendo, desse modo, energia do
barramento CC e retornando-a para a rede  CA.

Observe que durante a regeneração, a
corrente está  defasada de 180 graus com a
tensão, resultando em um fluxo de potência
na direção oposta como no primeiro gráfico.

O Conjunto de Regeneração de Linha
1336R operando em modo Frenagem
Regenerativa é para ser usado em aplicações
monomotor, com inversores CA padrão .

Uma das principais vantagens da
configuração da Frenagem Regenerativa  é
que o Conjunto de Regeneração  pode ser
dimensionado  independente da potência
solicitada pela aplicação quando em modo
motor. O Conjunto 1336R é dimensionado
para  fornecer a  quantidade de frenagem
que a aplicação requeira, até a potência
nominal do motor e do inversor CA. Uma
outra vantagem é o custo do hardware
externo requerido para aplicações da
Frenagem Regenerativa. Nesta configuração,
é necessário somente um reator de linha de
3%, versus o reator de 10%, mais o filtro
de harmônicas necessário para as aplicações
com Barramento  CC Regenerativo. Para
aplicações necessitando de frenagem
contínua, ciclos de serviço pesado,   ou altos
torques de frenagem, a regeneração de linha
pode ser um método  eficiente de frenagem.
Caso seja necessário poderemos conectar
várias unidades em  paralelo .

Barramento  CC
Regenerativo

Esta é a configuração para uma aplicação
com  barramento regenerativo comum. O
Conjunto de Regeneração de Linha 1336R
atua como uma fonte regenerativa para o
barramento CC e o barramento CC é usado
para fornecer energia aos inversores CA.

Os inversores CA usados nesta
configuração são modificados internamente
tal que eles possam ser energizados
diretamente por uma fonte de energia CC e
não são inversores de entrada CA padrão.

Nesta configuração, a Unidade
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alta do que a tensão de entrada dá ao circuito
o seu nome  “Conversor de Reforço” ( Boost).

 No modo  Barramento Regenerativo, a
ponte IGBT é comutada em um modelo
diferente do que era em modo Frenagem
Regenerativa. O algoritmo de comutação
Frenagem Regenerativa era um modelo de
360Hz que apenas conectava o barramento CC
na linha CA, quando as fases eram apropriadas.

A analogia do conversor de reforço nos
dá  uma idéia da operação  como
Barramento Regenerativo. A comutação é
mais complicada porque a fonte é trifásica
CA, mas o conceito é semelhante. A tensão
do barramento CC é regulada em algum
valor acima da tensão máxima de fase, tal
que os diodos nunca são polarizados
diretamente. Os IGBT podem então ser
usados para controlar a corrente de
qualquer maneira que desejarmos. É claro
que o ideal é ter a corrente usando um
algoritmo PWM, resultando em correntes
harmônicas baixas.

O gráfico de cima mostra a corrente de
linha CA e a tensão  de fase na entrada da
Unidade de Pré-carga 1336R, como
acontece durante a regeneração e o gráfico
da direita mostra a corrente CA e a tensão
de fase , como  acontece durante o modo
motor. Em ambos os casos, o 1336 REGEN
está controlando a corrente, usando um
algoritmo PWM, resultando em correntes
harmônicas  baixas.

Figura 8
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Conversora 1336R opera em modo Fonte
do Barramento Regenerativo e requer um
reator de linha trifásico de 10% e em
muitos casos, um filtro de harmônicas.

Uma analogia que ajuda a descrever a
aplicação da Fonte do Barramento
Regenerativo é o circuito de conversão de
energia CC, chamado de conversor de reforço
( Boost) . A operação deste conversor é
relativamente  simples.

O IGBT é ligado, conectando o indutor  na
fonte CC. Uma vez que a corrente está
passando pelo indutor, o IGBT é  bloqueado,
forçando a energia previamente armazenada
no indutor a ir para o capacitor de saída. A
carga é conectada  nos terminais do capacitor.
Observe que a tensão de saída deve ser
sempre regulada em um valor mais alto do
que o da tensão de entrada. Se a tensão de
saída for menor, a corrente vai continuar a
passar pelo indutor até o banco de capacitores,
mesmo que a chave permaneça desligada.

O fato de que a tensão de saída é mais

Figura 6

Figura 7
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REGENERAÇÃO

MODO  MOTOR

Figura 9

No modo Fonte do Barramento
Regenerativo, a Unidade Conversora
1336R regula o barramento CC a uma
tensão predeterminada.

Se  a demanda de potência  do  inversor
CA é para  o   modo  motor, a energia vai  fluir
da rede  CA  para o barramento CC comum .
Se a demanda de potência for para potência
regenerativa, a energia passa do barramento
CC comum, de volta para a rede  CA.

Arranjos de barramento comum trabalham
muito bem para  aplicações multimotores, uma
vez que um único conjunto 1336R pode
alimentar vários inversores CA .

O regulador de tensão do barramento CC
fornece excelente imunidade  aos transientes
de linha e carga, desde que a tensão do
barramento CC seja controlada pela Unidade
Conversora 1336R, bem como a linha CA

esteja dentro da faixa especificada.
Como foi mencionado anteriormente, o

modo Fonte do Barramento Regenerativo,
entretanto, requer um hardware especial além
da Unidade de Pré-carga 1336R e da Unidade
Conversora 1336R. Um reator de linha de
10%, sob encomenda, é necessário e um filtro
de harmônicas adicional às vezes é usado .

No modo Fonte do Barramento
Regenerativo, a Unidade Conversora 1336R
usa modulação por largura de pulso (PWM)
para dar forma senoidal às correntes CA de
linha e em fase com a tensão CA de linha.
Neste modo, com o hardware especificado, o
Conjunto de Regeneração de Linha 1336R é
projetado para satisfazer os limites de
distorção de corrente e tensão da IEEE 519-
1992. Dimensionar um Conjunto de
Regeneração de Linha 1336R para operação
Fonte do Barramento Regenerativo é
simplesmente uma questão de somar as
potências de todos os motores, certificando-
se de que a escolha do conjunto pode fornecer
a potência necessária.

Seleção do Modo

Em suma, o Conjunto de Regeneração de
Linha 1336R pode ser usado tanto para
aplicações Frenagem Regenerativa quanto
para aplicações Fonte do Barramento
Regenerativo (barramento  CC  comum). Se o
único requisito da aplicação for remover
energia de frenagem de um inversor CA  e
retornar a energia à rede CA, a Frenagem
Regenerativa será a solução preferida, pela
sua simplicidade e custo mais baixo.
Entretanto, se a aplicação requisitar múltiplos
inversores em um barramento comum, se
parte do objetivo do sistema for satisfazer a
uma especificação de distorção de rede, tal
como a IEEE 519-1992, ou se existir um desejo
de operar o inversor a partir de um barramento
CC regulado, então o modo Fonte do
Barramento Regenerativo e a configuração de
barramento comum devem ser usados.
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Dimensionamento da
Frenagem Regenerativa

   O dimensionamento da Frenagem
Regenerativa é muito semelhante ao
dimensionamento de um freio dinâmico ou
um módulo chopper.  A part i r  das
características da carga e requisitos de
aplicação, o pico de potência que deve ser
removido do inversor CA pode ser
calculado. A partir dos dados do Conjunto
de Regeneração  1336R, o pico de potência
que pode ser d iss ipada  em modo
Frenagem Regenerat iva pode ser
calculado.

A partir da inércia do motor, inércia da
carga e da relação de  redução, a inércia
refletida pode ser calculada. Esta é a
inércia total que o motor e o inversor
devem desacelerar enquanto ele diminui
ou pára a carga.

 A próxima etapa é calcular o torque
que será necessário para desacelerar a
carga. O torque depende do total da
mudança na velocidade, do  tempo de
desaceleração e da inércia da carga, que
foi calculada anteriormente. Uma vez que
o torque é conhecido, o pico de potência
que a Frenagem Regenerat iva deve
remover de volta para a rede de energia,
pode ser calculado. O pico de potência no
eixo do motor é o produto da velocidade
do motor e o torque no eixo, necessário
para desacelerar a carga na quantidade
necessária de tempo.

O dimensionamento da Frenagem
Regenerativa pode ser um processo iterativo.
Se aumentarmos o tempo de desaceleração,
o torque necessário e a potência de pico serão
reduzidos e uma Frenagem Regenerativa
mais baixa poderá ser usada.

A quantidade de potência que uma
unidade 1336R pode mandar de volta à rede,
pode ser calculada. A potência regenerada é
um produto de tensão de linha RMS, corrente
de linha RMS e fator de potência.

A capacidade regenerativa do pico
calculada deve ser maior que o pico de
dissipação  que calculado no slide anterior.
Se a potência de dissipação requerida for
maior, é necessária uma Frenagem
Regenerativa maior ou o tempo de
desaceleração deve ser aumentado.

A Unidade Conversora 1336R é limitada na
corrente por um algoritmo “IT”, da mesma
maneira que a família de inversores 1336. A



39
A

rtig
o

 T
écn

ico

Unidade Conversora 1336R mantém o rastro
da corrente de sobrecarga e soma  ou integra
a quantidade de sobrecarga no tempo. Se o
resultado da integração atingir um nível
equivalente à sobrecarga de 150% por 1
minuto, a unidade conversora  entrará em
falha.

Para aplicações como uma centrífuga,
onde a carga está sendo desacelerada, a
quantidade de potência que a Frenagem
Regenerativa deve dissipar cai com o
decréscimo da velocidade. A Frenagem
Regenerativa remove potência “real” da carga
e potência real é produto da velocidade e
torque. Conforme a carga desacelera, a
velocidade decresce e a potência real a ser
removida decresce.

O gráfico acima mostra o resultado da
integração que apareceria na unidade
conversora nesta aplicação. A linha verde
representa o limite IT para a Frenagem
Regenerativa 180A 460V. A linha vermelha
mostra a velocidade caindo e a linha amarela
mostra o resultado do cálculo IT. No começo
da desaceleração, a Unidade Conversora
1336R está operando em sobrecarga, mas
como a corrente cai, a corrente CA de linha
também vai cair. Apesar do tempo total de
desaceleração estar próximo de 4 minutos,
após aproximadamente metade deste tempo
a corrente CA de linha também vai cair.

Acumulativo IT
Limite IT Regen
Veloc. (rpm)

Figura 10
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Apesar do tempo total de desaceleração
estar próximo de 4 minutos,  após
aproximadamente metade deste tempo a
corrente CA de linha caiu para abaixo do
nominal devido à potência reduzida que
está sendo fornecida pelo inversor CA. Se
a curva amarela cruzasse a linha verde, a
Unidade Conversora 1336R  entraria  em
falha. Neste caso, não há problema com
disparos na sobrecarga.

Economia de energia

Pelo fato da Unidade Conversora 1336R
mandar  a energia de volta à linha CA, a
Frenagem Regenerativa representa uma
economia de energia sobre a mesma
aplicação usando um freio dinâmico ou a
combinação chopper/resistor onde a
energia seria dissipada como calor em um
resistor.

A economia de energia pode ser
calculada se o tempo do ciclo e os custos
de energia são conhecidos. Para o nosso
exemplo, se a Centrífuga é desacelerada
uma vez a cada 15 minutos e trabalha em
dois turnos por dia, , 6 dias por semana,
a economia anual de energia será acima
de R$ 11.000. A economia real poderia ser
ainda maior se a alternativa fosse dissipar
a energia em um resistor  montado dentro
da sala de controle, onde o calor produzido
pelo resistor deve ser removido pelo
sistema de ar condicionado .
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em nenhuma outra revista.
3. O conteúdo do artigo, sua organização, referências, etc. são de total responsabilidade do(s) autor(es),

limitando-se a revista à avaliação técnico-científico e sua publicação.

PPPPPARA PUBLICARA PUBLICARA PUBLICARA PUBLICARA PUBLICAAAAACÃO DE ARTIGOS TÉCNICOSCÃO DE ARTIGOS TÉCNICOSCÃO DE ARTIGOS TÉCNICOSCÃO DE ARTIGOS TÉCNICOSCÃO DE ARTIGOS TÉCNICOS
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4. Excetuando-se o Abstract, o artigo
deve ser escrito exclusivamente em
português.

5. O artigo deverá conter no mínimo
4 páginas e no máximo 20 páginas.

6. Trabalhos para submissão devem
ser classificados como Artigo Técnico, Artigo
Técnico-Acadêmico e Informativo.

7. O trabalho deve ter a seguinte
organização: Título; Autor(es); Resumo;
Palavras-chave; Abstract; Keywords; Introdução;
Desenvolvimento de Texto ( qualquer número
de seções com até 3 subseções); Conclusões,
Referências Bibliográficas e Dados Bibliográficos
dos autores.

8.  Artigos Técnicos – Acadêmicos
de abordagem científ ica devem
obrigatoriamente ter um Professor
Orientador responsável pela coordenação da
pesquisa. Ao submeter o artigo,
obrigatoriamente deve-se informar qual o(s)
nome(s) do(s) autor(es).

9.  Para a submissão o artigo deverá
ser entregue ao Núcleo de Pós-Graduação,
de Extensão e Pesquisa, sendo uma via
digital e uma impressa. No caso da via digital
é possível o encaminhamento através de
correio eletrônico para eng.saec@faap.br, no
qual o autor deverá fornecer as seguintes
informações no corpo do e-mail:

Título Completo do Artigo;
Versão (avaliação, revisada ou final);
 Nome dos Autores;
Tipo de Artigo: Artigo Técnico,

Artigo Técnico-Acadêmico e Informativo;
Informar as áreas que o Artigo

abrange. Objetiva-se com isto encaminhar
rapidamente o artigo para um avaliador
competente da área citada; Obs.: O assunto
(subject) da mensagem deve ser a palavra
artigo, a versão e as palavras-chave do
artigo, por exemplo: artigo final concreto
alto desempenho, artigo avaliação produção
mecânica, etc.
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II- Formatação dos Artigos

A) Formato da Folha

1. Utilizar tamanho A4.

2. Margens: superior, inferior, esquerda e
direita = 2cm.
3. Páginas não numeradas.

B) Lay-out das páginas

A primeira página deve conter, em sequência:

1. título do artigo em fonte Times
ou Times New Roman, tamanho 14 pontos
em negrito e caixa alta, espaçamento simples
entre as linhas e alinhamento à direita;

2. nomes dos autores devem estar
por extenso, separados por vírgulas e entre
parênteses, após cada nome, a ordem de
apresentação dos dados bibliográficos de
cada autor, em fonte Times ou Times New
Roman, tamanho 10 pontos em caixa alta,
alinhamento à direita;

3. No caso de um trabalho de
pesquisa apresentar a identificação de quem
é o orientador(es) da pesquisa;
Páginas seguintes

1. Título do artigo em fonte Times
ou Times New Roman, em uma única coluna,
fonte tamanho 12 pontos em negrito e caixa
alta. Espaçamento simples entre as linhas e
centralizado.

2. Nomes dos autores devem estar
por extenso, separados por vírgulas e entre
parênteses, após cada nome, a ordem de
apresentação dos dados bibliográficos de cada
autor, em fonte Times ou Times New Roman,
em uma única coluna, fonte tamanho 10
pontos em caixa alta, alinhamento à direita;

3. Formato do Texto:
- A fonte a ser utilizada é o Times ou

Times New Roman, tamanho 10 pontos.
- O corpo do texto, o Resumo e Abstract,

devem ser editados em duas colunas, com
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margens esquerda e direita de 2 cm justificados
em duas colunas, separadas de 1 cm, alinhado
dos dois lados e utilizada a tabulação padrão
do Word para início de cada parágrafo.

- As expressões: Palavras-Chave e Keyword
deverão ter apenas a primeira letra maiúscula,
negrito-itálico, sem numeração e centralizadas.

- Palavras-chave do artigo, com
formatação idêntica ao Resumo.

- As figuras, tabelas e fotos devem ter
largura de 8 ou 17 cm, correspondentes à
largura de uma ou duas colunas
respectivamente.

- As figuras devem ser em formato TIFF
inseridas no texto e deverão ser
encaminhadas em arquivos individuais,
sempre em alta resolução(300 dpi).
Identificar no texto o espaço referente a
desenhos, fotografias, ilustrações e tabelas.

- Caso seja necessário, figuras e tabelas
podem estar lado a lado para economizar
espaço (mas não os das margens). O título
de uma dada figura (ver Figura 1) deve vir
abaixo da mesma e centralizado.
Exemplo:

- O título de tabelas deve vir acima das
mesmas (ver Tabela 1).

- Títulos de seções e subseções devem
estar em negrito e as seções e subseções
devem ser numeradas no formato:

1 Título da Primeira Seção
1.1 Título da Subseção 1.1
1.2 Título da Subseção 1.2
2 Título da Segunda Seção
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 Figura 1  - Skyline da Vila Vante

Tabela 1 - Exemplo de níveis e ações
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2.1 Título da Seção 2.1
- Conclusões e/ou Considerações Finais

seguem a formatação do corpo do texto
- Referências Bibliográficas seguem as

regulamentações da ABNT.

C) Avaliação dos Artigos Submetidos

Revista da Engenharia FAAP
Avaliação dos Artigos Submetidos
Avaliador/Revisor: ——————————
e-mail: ————————————-———
Artigo: ———————————————
Escala para esta avaliação

5: Excelente ......:ACEITAR
4: Bom .............:ACEITAR
3: Médio ...........:ACEITAR
2: Insatisfatório .: REJEITAR
1: Ruim ............:REJEITAR

                     CORPO DA AVALIAÇÃO

1) Quesitos Avaliados (0 - 10):
A) Relevância.....................:
B) Originalidade.................:
C) Qualidade Técnica..........:
D) Apresentação.................:
E) Clareza do Conteúdo.......:
F) NOTA MÉDIA GERAL........:

2) Qualidade da Apresentação:
(  ) Muito bem escrito
(  ) Escrita razoável, mas necessita

           revisões
(  ) Revisar totalmente a escrita e/ou

           organização
(  ) Muito difícil de ler
(  ) Muito mal escrito

3) Parecer Final:
- Aceitar
- Aceitar com modificações (indicar em
comentários)
- Rejeitar para reescrita e re-submissão
(possui qualidade técnica, porém
está mal escrito)
- Rejeitar

4) Comentários e modificações
     indicadas para os EDITORES:
5) Comentários e modificações indicadas

para os AUTORES:
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H E R ó I S  da R E S I S T Ê N C I A

Introdução
Depois de 4 horas, finalmente consegui abrir o meu macacão, sentar-me, descansar e respirar um

pouco. A competição terminara. À minha frente os outros integrantes da equipe andavam um a um em
círculos com o carro. Neste momento pude lembrar da semana que havia se passado. A semana infernal.
A semana em que ninguém, que trabalha em uma equipe de Mini Baja, consegue dormir. A média da
equipe foi de apenas 4 horas de sono por dia. O resultado desse trabalho todo é incrível: nosso carro é
muito bom. Uma vez brinquei com o capitão da equipe, bem antes do carro estar pronto, que se ele fosse
ruim eu sairia da equipe. Mas o carro superou nossas expectativas, ele é um canhão.
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Após as duas primeiras voltas de
reconhecimento, lá fui eu. Aos céticos digo
que dirigir a Tracktana Voadora é uma
experiência única. Para quem está fora do
carro parece devagar, mas para o piloto, a
impressão de velocidade é realmente grande

Mesmo andando em um ritmo mais lento,
o Baja provou seu potencial. Passávamos
outros carros com alguma facilidade. Até
quando os carros mais rápidos nos passavam,
tive a certeza de que com um pouco mais de
arrojo conseguiria superá-los. 

Ao final, um resultado satisfatório: a 22ª
colocação. Completamos 51 voltas contra 84 que
foram completadas pelo carro vencedor. Porém
com potencial de lutarmos pelas primeiras
posições na próxima corrida que será disputada
no final do ano em São Carlos. E o mais
importante de tudo, voltamos para casa com
um carro inteiro. Um exemplo de resistência.

Para a prova deste ano, a nossa meta
era construir dois carros. Infelizmente, não
conseguimos finalizar o segundo carro.
Apenas mais um dia de trabalho e ele já
estaria pronto. Os carros que foram
concebidos, são evoluções do anterior

construído por Paulo Mazaia e Ricardo
Fiaminghi. Agora o Tracktana 2 será
reforçado conforme formos analisando a
fadiga do chassis do seu irmão gêmeo, o
Baja que competiu.

Foto 1: Montagem do Baja

A Tracktana
A Tracktana que correu impressionou até

mesmo a equipe. Para a largada conseguimos
nos classificar na quarta colocação (no ano
passado largamos em oitavo) e logo na
primeira volta o carro já era o terceiro. No
início da segunda volta conseguimos a primeira
colocação. Andamos uma volta na ponta,
então fomos superados e nos mantivemos em
segundo por mais duas voltas, até que uma
corrente se rompeu. Como todos conhecem a
lei de Murphy, a corrente se rompeu no ponto
mais afastado da pista. Por sorte, havíamos
colocado uma segunda corrente presa no eixo
e conseguimos retornar aos boxes, onde
efetuamos a reposição da corrente e
adicionamos outra.

Agora estávamos andando na configuração
certa, mas havíamos perdido bastante tempo.

Após isto, a tática era permanecer na pista
e conhecer o carro, pois afinal ele ainda não
tinha sido testado. O Tracktana 1 se
comportou muito bem. Parávamos de tempos
em tempos para inspecionar o carro.

Depois da saída do primeiro piloto, chegara
a hora de eu conhecer o carro. Os meses de
trabalho, as noites mal dormidas, as discussões,
tudo isso foi esquecido. Quando se está ao
volante do carro, que foi concebido de próprio
punho, os problemas não existem mais.

O Baja se mostrou incrivelmente estável.
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Foto 2: Baja montado
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Integrantes da Equipe
Tracktana

- José Ricardo Fiaminghi (Prof. Orientador)
-  Ricardo Manzo (Capitão),  Renato
Bassani, Cesar Rosa, Carlos Peterson
Tremonte, Juliano Bensi, Tomas Gouveia,
Fernando Abreu, José Nogueira, Marcelo
Camurati, Luis Fernando Gomes, Rodrigo
Nuzzo, Thacia Frank, Daniela Atienza,
Rafael Fantone, Oliver Martins e Marcos
Colnaghi.

Patrocinadores da equipe

Clemente Alumínio,  NSK, PPK, Inec
Cardan, Aluservice, Mega Kart Racing,
www.ainterlagos.com, LR Informática
Industrial e a FAAP.

Não deixem de v is i tar  nosso s i te:
www.equipetracktana.hpg.com.br 

Foto durante a corrida

Conclusão

Neste momento a equipe se concentra nas
melhorias dos carros e nos testes que serão
realizados ao longo do ano, testes estes que visam
à competição do próximo ano, onde com certeza,
provaremos mais uma vez que a FAAP tem uma
excelente equipe de Mini-Baja. Muita gente olha
o Baja e acredita que é fácil construir um. A
verdade é que construir um Baja de qualquer jeito
é fácil mesmo. Mas, a partir do momento em que
se usa um conceito e que se tem em mente a
vitória, a coisa se complica um pouco.

O projeto Mini-Baja é para o engenheiro o que
o Kart é para o piloto, uma escola.

Agradecimentos

Dr. Antonio Bias Bueno Guillon (Diretor-Presidente)
Dr. Américo Fialdini Jr. (Diretor-Tesoureiro)
Dr. Sérgio Roberto Marchese (Assessor

Administrativo e Financeiro)
Prof. Victor Mirshawka (Diretor-Cultural)
Prof. Raul Edison Martinez (Assessor para

Assuntos Acadêmicos)
À FEFAAP (Faculdade de Engenharia):

Professor Doutor Luiz Roberto Sobreira de
Agostini, Prof. Dr. Nicola Getschko, Prof. Mcs. José
Carlos Jacintho, Profª. Mcs. Sasquia H. Obata,
Walter S. Yamanaka, Ivanilda Pegoralli Silva,
Juliana Ida Ferreira, José Nilton, Kleber, Laércio,
Roberto, Paulo Monteiro e a todos que
contribuíram para o sucesso do projeto.

D.A. de Engenharia
À Faculdade de Arquitetura: Prof. José

Renato, Adriana, Luiz, Alfredo, Miguel e ao
André do Depto. de Compras.

Dados do autor

(1) Aluno do terceiro ano de Engenharia Mecânica da FEFAAP.

Fotos de Richard Colnaghi
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INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO

A Faculdade de engenharia FEFAAP e a Rockwell Automation do Brasil, empresa multinacional do setor de
automação, inauguraram no dia 6 de junho de 2002 no prédio 4 da FAAP o primeiro laboratório que integra o
ambiente de indústria, o ambiente de projeto e a sala de aula com objetivos didáticos. O laboratório contém
software supervisório de última geração, controladores lógicos programáveis, inversores de freqüência, micro
computadores interligados em rede e equipamento para rede de automação industrial DeviceNet.

 Este laboratório é o primeiro passo de uma série de atividades programadas no convênio firmado pelas
duas instituições em 2001, e constantemente receberá novos investimentos de atualização tecnológica.

Eng.º Raul Victor, diretor da Rockwell Automation e Prof. Victor Mirshawka, diretor cultural da FAAP
inaugurando o laboratório.

FEIRA INTERNACIONAL DA  MECÂNICA

No período de 6 a 11 de maio de 2002, a
Faculdade de Engenharia, a convite da Alcântara
Machado Feira e Negócios Ltda e Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos – ABIMAQ, esteve presente na Feira
Internacional da Mecânica - Mecânica 2002, em
um dos estandes no Parque de Exposições
Anhembi, reservado para instituições de ensino
que oferecem apoio ao desenvolvimento do setor.

Dentre os estandes montados o da FEFAAP
foi visivelmente o mais visitado, superando todas
expectativas em termos de interesse pelos cursos
oferecidos, projetos desenvolvidos, etc.Estande da FEFAAP durante a Feira Internacional

da  Mecânica - Mecânica 2002.
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Alunos Premiados:

“Prêmio Instituto de Engenharia”- melhor aluno independente da especialidade:

Ana Carolina de Almeida Campos Christianini

“Prêmio CREA” – melhor aluno do curso de Engenharia Civil:

Flavia Roberta Rosa

“Prêmio CREA” – melhor aluno do curso de Engenharia Mecânica:

Abilio Ascar Junior

“Prêmio CREA” – melhor aluno do curso de Engenharia Elétrica:

Vanessa Lopes Barbosa Cintra

“Prêmio CREA” – melhor aluno do curso de Engenharia Química:

Ana Carolina de Almeida Campos Christianini

“Prêmio CRQ” – melhor aluno do curso de Engenharia Química:

Ana Carolina de Almeida Campos Christianini

COLAÇÃO DE GRAU FORMANDOS 2002.

A colação de grau dos formandos 2002 da FEFAAP ocorreu no dia 13 de março de 2003, no auditório 1. Neste
mesmo evento os melhores alunos foram certificados pelo CREA, CRQ  e Instituto de Engenharia de São Paulo.

Formandos de 2002 da FEFAAP Abertura da colação de grau
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A empolgação e calorosa recepção
dadas pela equipe Tracktana - Mini
Baja; diretório acadêmico Fernando
Eduardo Lee, alunos e funcionários
valem ser ressaltadas.

Nossos agradecimentos a todos e
principalmente a ABIMAQ e Alcântara
Machado pela oportunidade.

Prof. Dr. Agostini, diretor da FEFAAP rodeado pelo
funcionário Walter, pelos alunos Cesar, Richard, Rodrigo,
Thácia, Manzo e pela Profa. Sasquia.
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Eng. Anderson de Oliveira - SACHS

Eng. Jorge Chagurii - Sindinstalação

SEMANA DE ENGENHARIA 2003

Empreendedorismo e Ética Concorrencial
Fatores Tecnológicos e Ambientais

Durante a semana de 12 a 16 de maio , no Centro de Convenções, a Faculdade de Engenharia, junto com
o Diretório Acadêmico Fernando E. Lee, promoveram a sua décima sétima Semana de Engenharia, que tem por
tradição trazer ao ambiente acadêmico as novas tecnologias, os assuntos mais importantes no mercado, bem
como itens que viabilizem a sólida formação de nossos engenheiros.

Neste ano a Semana de Engenharia dividiu-se em dois temas principais: o primeiro é Empreendedorismo e
Ética Concorrencial,e o segundo, Fatores Tecnológicos e Ambientais.

PROGRAMAÇÃO:

“Empreendedorismo e Ética
Concorrencial”

13 de MAIO
19h00"Construbusiness - Alavanca
para o desenvolvimento” -
Sinaprocim/FIESP
14 de MAIO
 19h00 “Ética concorrencial” - ETCO

“Fatores Tecnológicos e
Ambientais”

13 de MAIO
09h00 “Engenheiro Empreendedor-
como prosperar em meio aos novos
paradigmas” - SACHS

14h00 “Meio Ambiente x
Desenvolvimento Urbano - Case:
Riviera de São Lourenço” - Sobloco

14 de MAIO
09h00 “Automóvel - desde o
nascimento até os testes mais
abusivos” - General Motors

15 de MAIO
09h00 “Instalações Prediais” -
Sindinstalação

14h00"Edifícios inteligentes:
concepção e dispositivos” - Prof.
Carlos A. Mariotoni e Prof. João M.
Rosário

In
fo

rm
ativo

s

Eng. José Carlos de Oliveira Lima - Sinaprocim/FIESP
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Eng. Paulo Roberto M. Velzi - SOBLOCO

Prof. Dr. Carlos A. Mariotoni e Prof. Dr. João M. Rosário

Eng. Emerson Kapaz - ETCO
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Eng. José Ricardo Fiaminghi

ACIDENTE OU ERRO DE ENGENHARIA?

Na cidade de Poços de Calda, Minas Gerais, que possui o solo superficial de origem vulcânica, foi executado um
prédio residencial em 3 (três) pavimentos sobre uma laje de fundação apoiada diretamente ao solo. Em decorrência
da infiltração de águas pluviais e por deficiência de drenagem, resultou num recalque da laje, provocando uma
inclinação do conjunto, responsável pela instabilidade global do prédio.

Observe-se que em conseqüência do ocorrido, e dos possíveis danos que poderiam surgir nas construções
vizinhas, a medida para evitar um acidente mais grave foi a implosão do prédio, embora aparentemente a edificação
não apresentasse fissuração na estrutura de concreto e nem trincas na alvenaria.

Foto 1 - Mostra a erosão ocorrida no terreno de suporte
da laje de fundação.

Foto 2 - Posição final após o recalque da fundação.

SEMANA DE ENGENHARIA 2003
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