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Resumo-O projeto denominado “Melhoria dos materiais utili-
zados nas redes de energia elétrica” tem como principal objeti-
vo a prospecção e implementação de sistema de avaliação de 
fornecedores de produtos e materiais utilizados no setor de 
distribuição de energia da concessionária Rio Grande Energia, 
bem como definir a destinação final dos resíduos gerados pelos 
mesmos. A melhoria de materiais utilizados nas redes de ener-
gia elétrica envolve, entre outros aspectos, a aquisição de equi-
pamentos e acessórios de qualidade, que garantam o desempe-
nho da rede de distribuição. O controle da entrada destes equi-
pamentos na rede de distribuição de energia elétrica segue 
determinados procedimentos e normas internas estabelecidas 
pela concessionária. No presente artigo são expostas algumas 
análises, realizadas em normas técnicas nacionais de ensaios, 
utilizadas para avaliação de espaçadores e isoladores tipo pino 
poliméricos, cabos nus e chaves fusíveis. Esta análise é um dos 
objetivos que compõem o presente projeto de pesquisa e desen-
volvimento. Foram também analisadas propostas de procedi-
mentos para destinação de resíduos gerados por estes produtos 
após sua utilização. 
 
Palavras-chave—Melhoria da Confiabilidade das Redes de 

Distribuição; Normalização; Plano Diretor de Resíduos.  
 
 

I.  INTRODUÇÃO 
 

O projeto “Melhoria dos materiais utilizados nas redes de 
energia elétrica” visa contribuir para as iniciativas que já 
ocorrem no cenário nacional para melhoria da qualidade dos 
produtos e materiais manufaturados pela indústria nacional 
utilizados no setor de distribuição de energia elétrica, bem 
como também para as iniciativas referentes à melhor dispo-
sição final de resíduos gerados por este setor.  

Devido à falta de uma regulamentação oficial na fiscali-
zação de produtos fornecidos para as  concessionárias do 
setor elétrico, faz-se necessário desenvolver sistemas que 
supram esta necessidade. 
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Deste modo, a Concessionária Rio Grande Energia – 
RGE está desenvolvendo um modelo para desenvolvimento 
de seus fornecedores, através principalmente da consolida-
ção de seu conhecimento técnico sobre as normas de ensaios 
comumente utilizados no  setor  elétrico  e  sua  capacitação  
técnica  e  instrumental para realizar os ensaios que permiti-
rão uma avaliação mais consistente dos produtos e materiais 
adquiridos [1-9]. 

Além disto, a preocupação cada vez mais crescente com 
os resíduos gerados por estes produtos e materiais após sua 
utilização exige que soluções sejam prospectadas para que 
os impactos negativos gerados sejam mínimos no meio am-
biente. Existe uma clara tendência de que a legislação ambi-
ental caminha no sentido de tornar as empresas cada vez 
mais responsáveis pelo ciclo de vida de seus produtos. Um 
segundo aspecto diz respeito ao aumento da consciência 
ecológica dos consumidores que esperam que as empresas 
reduzam os impactos negativos de suas atividades ao meio 
ambiente.   
 
 

II.  OBJETIVOS E METODOLOGIA 
 

Uma vez detectada a necessidade do desenvolvimento de 
um sistema adequado para selecionar materiais e produtos 
com qualidade assegurada e também para destinar resíduos 
com segurança e com o menor impacto ambiental negativo 
possível, o presente projeto foi executado, visando basica-
mente: 

• Prospectar e desenvolver novo processo organiza-
cional para avaliação e homologação de produtos 
(equipamentos e acessórios) utilizados em redes de 
distribuição, compreendendo fornecedores, conces-
sionárias e instituições de serviços tecnológicos; 

• Desenvolver e implementar metodologias para ges-
tão de resíduos provenientes da implantação e/ou 
manutenção de redes de distribuição; 

• Desenvolver e implementar um sistema de gestão 
para a automação dos processos em questão, visan-
do agilizar procedimentos internos das concessio-
nárias de energia e reduzir seus custos operacio-
nais, conforme item 7.11 do Manual dos Programas 
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 
Setor Elétrico Brasileiro (Novembro/2001). 

Deste modo, a metodologia de desenvolvimento deste   
projeto consistiu basicamente em: 
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• Prospectar e identificar, através de consulta a nor-
mas nacionais e internacionais já existentes, meto-
dologias e equipamentos adequados para avaliação 
dos produtos, materiais e/ou equipamentos forneci-
dos para as concessionárias; 

• Com a escolha das metodologias e equipamentos 
necessários, adquirir estes equipamentos e normas 
e, ainda elaborar e redigir os procedimentos para 
recebimento adequados; 

• Realizar os treinamentos necessários com o pessoal 
envolvido em todo este processo para a correta e-
xecução dos procedimentos definidos; 

• Prospectar e identificar, através de consultas a 
normas nacionais e internacionais já existentes, 
metodologias e equipamentos adequados para defi-
nição de destinação/recuperação de produtos, mate-
riais e/ou equipamentos fora de uso ou obsoletos 
(aqui tratados como resíduos da rede de distribui-
ção); 

• Com a escolha das metodologias e equipamentos 
necessários para tratamento de resíduos, adquirir 
estes equipamentos e normas e redigir os procedi-
mentos adequados; 

• Realizar os treinamentos necessários com o pessoal 
envolvido em todo este processo para a correta e-
xecução dos procedimentos definidos; 

• Com estes processos definidos e procedimentos re-
digidos, desenvolver o sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos adequados para a gestão 
de todo o sistema desenvolvido. 

 

III.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

No desenvolvimento deste ciclo do projeto foram anali-
sadas as normas NBR e CODI sobre as seguintes famílias de 
produtos: espaçadores e isoladores tipo pino poliméricos, 
cabos nus e chave fusível. Foi realizado um trabalho de 
comparação, avaliando principalmente os aspectos conver-
gentes e divergentes sobre objetivos, especificações técnicas 
e procedimentos dos ensaios mencionados nestas normas 
[10-17]. A grande maioria dos aspectos analisados mostra-
ram-se convergentes. Todavia, foram constatadas algumas 
divergências significativas quanto a critérios técnicos, as 
quais são abaixo relacionadas para cada uma das famílias de 
equipamentos avaliadas. 

 
 

A.  Espaçadores e isoladores tipo pino poliméricos 
 

Para estes equipamentos há disponível no Brasil so-
mente as normas CODI [10-11], não sendo possível por-
tanto a comparação com a NBR correspondente. A não 
existência de normas NBR correspondentes deve-se ao 
fato da tecnologia dos acessórios das redes compactas 
ser relativamente nova.  

 
B.  Cabos nus 
 

Foram analisadas e comparadas normas NBR e CODI 
[12-14]. Os aspectos divergentes constatados são abaixo 
relacionados. 

No item 6. INSPEÇÃO da norma CODI – Parte I [12] 
consta um subitem denominado 6.2. ENSAIOS DE 
RECEBIMENTO, o qual especifica que estes ensaios 
constituem-se de ensaios de rotina, feitos sobre unidades 
de expedição (rolos ou bobinas), com a finalidade de 
demonstrar a integridade do cabo. Neste mesmo item, 
subitem 6.3. RELAÇÃO DOS ENSAIOS E VERIFI-
CAÇÕES, constata-se uma divergência no item c) veri-
ficação no cabo completo. A norma CODI – Parte I [12]  
apresenta como necessário o ensaio de ductilidade dos 
fios de alumínio. 

No item 6. INSPEÇÃO da norma CODI – Parte II 
[13] consta um subitem denominado 6.2. ENSAIOS DE 
RECEBIMENTO. Neste item, subitem 6.3. RELAÇÃO 
DOS ENSAIOS E VERIFICAÇÕES observa-se uma 
divergência em d) verificação no cabo completo. A nor-
ma CODI – Parte II [13] apresenta como necessário o 
ensaio de condutividade elétrica e de ductilidade dos fios 
de alumínio. 

Em relação aos ensaios de tipo a serem realizados, as 
normas CODI [12] apresentam as seguintes divergências 
com relação às normas NBR [13-14]: NBR - Ensaio de 
ruptura no cabo completo, Ensaio de tensão-deformação, 
Ensaios físicos da cobertura; CODI - Parte 1 e 2: Verifi-
cação dimensional, Ensaio de ruptura no cabo completo, 
Ensaio de tensão-deformação, Ensaios físicos da cober-
tura, Ensaio de condutividade elétrica, Ensaio de “pree-
ce” nos fios de aço, Ensaio de fluência, Ensaio de des-
cargas, Ensaio de composição, Ensaio de dilatação tér-
mica linear do cabo e Ensaio de envelhecimento do ca-
bo. 

A norma CODI [12] apresenta, no item 6.5 DES-
CRIÇÃO DOS ENSAIOS, as características dos ensaios 
de tipo supracitados, bem como as normas NBR necessá-
rias para a realização dos mesmos. 
 
 
C.  Chave fusível 
 

Foram analisadas e comparadas normas NBR e CODI 
[15-17]. Na sequência estão apresentados os aspectos 
divergentes constatados entre as normas citadas. 

No item 4. CONDIÇÕES GERAIS a norma CODI – 
Parte 1 [16] apresenta um subitem denominado 4.5. A-
condicionamento, o qual indica que as chaves fusíveis 
devem ser acondicionadas individualmente, juntamente 
com suas ferragens e acessórios, em embalagem adequa-
da que permita o seu manuseio, armazenamento e trans-
porte, sem lhes causar danos. A embalagem deve ser 
identificada externamente, com as seguintes informa-
ções: nome ou marca do fabricante, chave fusível de 
distribuição, tipo ou modelo, tensão nominal, corrente 
nominal. 

No item 6. INSPEÇÃO, subitem 6.1 Geral, a norma 
CODI indica que, por ocasião do recebimento, para fins 
de aprovação do lote, devem ser executados todos os 
ensaios de recebimento e quando previamente acordado 
entre o fabricante e o comprador também os de tipo. 
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Acrescenta ainda que os ensaios de tipo devem ser reali-
zados em laboratórios designados de comum acordo 
entre fabricante e comprador. Os ensaios de recebimento 
devem ser executados nas instalações do fabricante, sal-
vo acordo contrário entre fabricante e comprador. A rea-
lização dos ensaios de tipo pode ser substituída por um 
certificado destes ensaios executados em chave idêntica, 
mediante acordo entre fabricante e comprador. A repeti-
ção de ensaio de tipo para verificação dos padrões de 
qualidade é objeto de acordo entre fabricante e compra-
dor. As chaves fusíveis pertencentes a lotes aceitos que 
forem inutilizadas e/ou rejeitadas durante os ensaios, 
devem ser substituídas pelo fabricante por unidades no-
vas e perfeitas sem ônus para o comprador. 

No item 6.INSPEÇÃO, subitem 6.2 Ensaios de rotina a 
norma CODI cita dois ensaios adicionais, a saber: resis-
tência à torção dos parafusos dos conectores e radiointer-
ferência.   

 
Com base nas informações obtidas durante análise das 

normas NBR e CODI e, ainda, na experiência dos colabo-
radores do LACTEC, foram elaborados e redigidos pro-
cedimentos de ensaios de recebimento para espaçadores e 
isoladores tipo pino poliméricos, cabos nus e chave fusí-
vel. Os procedimentos de ensaios de recebimento foram 
elaborados de forma a facilitar o trabalho da equipe técni-
ca da concessionária. Em cada um dos procedimentos 
(espaçadores e isoladores tipo pino poliméricos, cabos 
nus e chave fusível) foram relacionados os equipamentos 
utilizados para realização dos ensaios. Ainda, a redação 
dos procedimentos foi elaborada de tal forma que a equi-
pe técnica pode realizar qualquer um dos ensaios relacio-
nados sem necessidade de consultar normas adicionais. 

 
O gerenciamento de resíduos tem por objetivo estabe-

lecer os critérios e procedimentos para o Gerenciamento 
dos Resíduos gerados nos processos e atividades da Rio 
Grande Energia - RGE, orientando a mesma quanto ao 
registro, classificação, manuseio, armazenamento tempo-
rário e definitivo, permissão para movimentação e trans-
porte, bem como para a segregação, remoção e disposição 
final de todo resíduo semi-sólido, sólido, oleoso ou não, e 
líquido, enquadrado nas classes I, II ou III da norma NBR 
[18], conforme requisitos da legislação vigente e dentro 
das técnicas aceitas e aprovadas pelos órgãos ambientais, 
tais como IBAMA e Secretarias Estaduais e Municipais 
do Meio Ambiente. Neste ciclo do projeto foi feita uma 
classificação dos resíduos segundo a norma NBR [18] e 
de acordo com o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais (INRSI) [19]. Foram identificadas várias alter-
nativas para reciclagem, co-processamento, re-refino e 
possibilidades de reutilização de espaçadores e isoladores 
tipo pino poliméricos, cabos nus e chave fusível.  
 

 
 

IV.  CONCLUSÕES 
 

Até o presente momento ainda não foram realizadas visi-
tas à fornecedores de conectores dos equipamentos avalia-

dos. Isto deve-se principalmente a uma certa resistência dos 
fornecedores em fornecer informações que estas empresas 
julgam como confidenciais.  

Já foram adquiridos vários equipamentos que permitirão 
a realização de ensaios de recebimento que auxiliarão signi-
ficativamente a RGE monitorar a qualidade dos produtos 
fornecidos e instalados nas suas redes de distribuição de 
energia elétrica. Deste modo, a RGE estará implementando 
um sistema de homologação para fornecedores bastante im-
portante.  

Este projeto trata-se de um desenvolvimento previsto i-
nicialmente para dois anos e que já foi estendido para mais 
dois anos, avaliando-se outros equipamentos utilizados no 
setor elétrico além dos previstos inicialmente. Com esta 
busca constante da melhoria da qualidade dos fornecedores, 
a RGE com acesso à informação técnica especializada, está 
conseguindo exigir de seus fornecedores produtos  de me-
lhor qualidade e que atinjam o desempenho exigido em 
normas técnicas.  

Quanto ao aspecto de gerenciamento de resíduos, o deta-
lhamento de técnicas e soluções para o correto manuseio dos 
resíduos gerados, está permitindo à RGE tomar ações para 
implementar um plano diretor de gerenciamento capaz de 
minimizar os impactos negativos destes resíduos.  
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