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Alimentação Resiliente de Energia em Edifícios Comerciais Modernos

Introdução
Este artigo apresenta uma abordagem de projeto para assegurar uma alimentação de energia resiliente e
confiável em um edifício comercial moderno com uso intensivo de cargas eletrônicas. Descreve um estudo
de caso de um edifício comercial de dez andares em Milão, Itália (daqui por diante chamado de “‘o edifício”
por motivos de confidencialidade). O edifício é a sede de uma instituição financeira muito importante
e é ocupado por 500 empregados que usam intensamente equipamentos de tecnologia de informação.

Considerando uma avaliação do estado atual da instalação elétrica no edifício e o resultado de medições
de qualidade de energia, são apresentadas duas propostas de projeto que asseguram uma alimentação
de energia resiliente e confiável. Uma análise de custo complementa este relatório. Nota: o termo
“resiliente” refere-se a um sistema com alto poder de restabelecimento.

Descrição de situação inicial
Esquema de distribuição
O edifício é conectado a uma rede em
23 kV. A alimentação normal em média
tensão consiste de dois transformadores
de 800 kVA cada um, 23/0,4 kV, 50 Hz.
O lado da baixa tensão da instalação
é projetado como um sistema TN-S.
A carga é subdividida em cargas
normais, preferenciais, e essenciais,
de acordo com as exigências de
continuidade de alimentação (isto é
discutido em maior detalhe mais
adiante). Há um segundo ponto de
conexão (PC) para alimentar uma
pequena parte das cargas normais.
O dois PCs são alimentados a partir do
mesmo ponto da rede e, portanto, não
são independentes.

Para assegurar continuidade do
fornecimento de energia, dois UPS
(80 + 200 kVA) e um conjunto motor-
gerador (250 kVA) estão instalados de
acordo com o esquema da Figura 1.
Note que, em tal esquema, é imperativo
que o condutor neutro seja ligado à
terra somente uma vez, ao barramento
de eqüipotencialização principal, e não
em cada transformador. Caso contrário,
os benefícios da configuração TN-S
(melhores aspectos de compatibilidade
eletromagnética e qualidade de energia)
são perdidos.

A distribuição primária é uma combinação de esquemas radial e paralelo 1. A instalação cresceu de modo
desordenado, sem uma estrutura consistente. Este é um resultado direto das muitas mudanças nos

1 Esquema paralelo: um barramento vertical ou uma linha elétrica é comum a todos os pavimentos; é realizada uma ligação
ao quadro de baixa tensão de cada pavimento. Esquema radial: cada quadro de baixa tensão em cada pavimento tem uma
ligação correspondente com seu dispositivo de seccionamento no quadro geral de baixa tensão localizado no subsolo.

Figura 1 - Esquema de distribuição atual.

  



requisitos de energia experimentadas
durante a vida do edifício. Dois painéis
de distribuição alimentam cada
pavimento. Cada quadro tem duas
partes (normal e essencial) que
correspondem às partes normal e
essencial do quadro geral de baixa
tensão (Figura 2). A distribuição final
usa um esquema radial.

Linhas
A distribuição trifásica é feita com cabos
de cobre multipolares. Onde as seções
nominais dos condutores de fase eram
maiores do que 35 mm2 foram utilizados
condutores neutro com metade da
seção do condutor de fase.

Carga
A carga nominal do edifício comercial é típica e consiste de:

• Elevadores (aproximadamente 80 kVA);

• Serviços (aproximadamente 100 kVA);

• Ar condicionado (aproximadamente 600 kVA);

• Distribuição horizontal para iluminação e força no espaço aberto do escritório (aproximadamente
35 kVA por pavimento).

Qualidade de energia
Para avaliar a qualidade da energia da rede de
alimentação foi medido o conteúdo de corrente
harmônica nos alimentadores principais de cada
pavimento e nos painéis de distribuição.

As Figuras 3 a 6 dão exemplos de formas de
ondas medidas de corrente e tensão e seus
conteúdos harmônicos. Os aspectos a seguir
precisam ser destacados.

Alguns condutores de fase, particularmente
aqueles de circuitos de iluminação, têm mais de
75% de distorção harmônica total de corrente
(3a, 5a e 7a harmônicas) - ver Figura 6. Há uma
distorção significativa de corrente de 3ª
harmônica em circuitos que alimentam
equipamentos de tecnologia da informação (TI)
e de iluminação - ver Figuras 4 e 5 (condutor
neutro) e 6. Em alguns condutores neutros, as
correntes harmônicas são mais do que duas
vezes a corrente de fase.

Ambos UPS mostram distorção de corrente nos
condutores de fase e neutros - ver Figuras 4 e 5.

Harmônicas de ordem par aparecem em mais de
uma medição (aproximadamente 30% na Figura
5). Isto significa que a forma de onda da corrente
não tem a simetria habitual.
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Figura 2 - Fluxo de distribuição atual.

Linhas escuras indicam distribuição normal;

Linhas claras indicam distribuição essencial.

Figura 3 - Forma de onda e conteúdos de correntes
harmônicas de fase (fase L1) medidos no quadro geral

na linha que alimenta os elevadores 1 e 2.
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Em alguns casos, a forma de onda passa
mais de duas vezes pelo zero em cada ciclo da
onda senoidal (Figura 5).

Correntes permanentes de valores elevados
foram medidas nos condutor de proteção.
Esta é uma indicação típica de que a
configuração TN-S não foi preservada, ou seja,
que há múltiplas ligações entre o condutor
neutro e a terra. Deve ser assegurado que há
somente um ponto principal de aterramento
onde é realizada a ligação entre neutro e terra.
O pessoal de campo precisa ser orientado a
evitar a realização de qualquer ligação entre o
neutro e terra na distribuição em baixa tensão.

O instrumento utilizado para fazer as medições
era um analisador de qualidade de energia
Fluke 43 monofásico, 0-600 V, CT 600 A/1 mV/A.

Eventos
O ocupante do edifício experimentou um número alto e crescente de eventos e faltas, principalmente
relacionados ao sobre-aquecimento de linhas e disparos intempestivos de dispositivos de proteção.

Análise–situação inicial
Falta organização e racionalidade na instalação atual. Isto não é compatível com o projeto de
alternativas de alimentação que a companhia adotou no início (alimentar a distribuição de baixa
tensão por múltiplos transformadores, UPS, e gerador).

Alguns elementos não estão em conformidade com normas atuais. Nem mesmo a conformidade total
com as normas garante um desempenho adequado sob o ponto de vista de qualidade de energia
e compatibilidade eletromagnética para um edifício com funções de missão crítica.
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Figura 4 - Forma de onda e conteúdos de correntes
harmônicas de fase (fase L1) medidos na linha
de 80 kVA do UPS (área aberta do escritório).

Figura 5 - Forma de onda e conteúdos de correntes
harmônicas no neutro medidos na linha de 80 kVA

do UPS (área aberta do escritório).

Figura 6 - Conteúdos de harmônicas na corrente
de fase L2 no quadro geral de baixa tensão no

alimentador do quadro de distribuição do pavimento
térreo (principalmente circuitos de iluminação).



Esquema de distribuição
O esquema de distribuição não é sistemático nem racional, provavelmente devido às numerosas
modificações desde a instalação original. Há limitações importantes relativas à capacidade de reserva
e independência. Alguns gargalos estão presentes, por exemplo, ao nível do barramento principal de
baixa tensão (Figura 1). Os dois transformadores não são independentes.

Sobre-aquecimento da linha
A alta densidade de equipamentos de tecnologia da informação, tais como PCs, servidores, etc. e
iluminação eletrônica, produz níveis altos de correntes harmônicas em muitas linhas. Este fenômeno
resulta no sobre-aquecimento  do neutro (correntes elevadas em um neutro reduzido - veja Fascículos
3.1 e 3.5.1) como também disparos intempestivos de dispositivos de proteção.

Coordenação entre dispositivos de proteção e linhas
As capacidades atuais de algumas linhas não estão coordenadas com seus dispositivos de proteção de
sobrecorrentes. O grande número de linhas que estão instaladas no mesmo conduto torna o problema
mais crítico, porque a temperatura de operação é mais alta.

A análise de uma linha defeituosa mostrou que sobre-aquecimento prolongado foi a causa da falta, devido
a sobre-aquecimento no conduto. Os fatores de agrupamento indicados nos anexos informativos de
normas nacionais e internacionais de instalações elétricas deveriam ser observados.

Situação do neutro
No caso de alimentações múltiplas com configuração TN-S, a corrente no neutro precisa retornar
diretamente para o barramento de eqüipotencialização principal. Procedimentos devem ser adotados
para evitar fazer ligações adicionais entre o neutro e terra. Tais ligações criam caminhos alternativos
para a corrente de neutro, eliminando assim todos os benefícios de se possuir um sistema TN-S.

Abordagem de projeto
O ocupante do edifício, operando no setor financeiro, precisa melhorar a instalação, uma vez que
a qualidade de energia confiável é considerada uma missão crítica. Os problemas mostrados pela
análise da situação atual e pelas medições de qualidade de energia sugerem a consideração de uma
atualização do sistema elétrico em dois níveis, a saber:

• racionalização da distribuição dos alimentadores, e

• renovação da instalação elétrica nos pavimentos.

Classificação das cargas
Para otimizar a distribuição dos alimentadores, o primeiro passo é a classificação das cargas. Todas as
cargas são classificadas em 3 grupos:

• normal;

• preferencial;

• essencial.

Cargas normais são usadas para atividades diárias, mas suas indisponibilidades não resultam em risco
de acidente pessoal, dano a equipamento ou interrupção de processos. Nestes casos, um circuito
radial simples basta para a alimentação e podem ser tolerados tempos de intervenção relativamente
longos (Tabela 1).

Cargas preferenciais precisam de uma alimentação de energia redundante, por exemplo, aquela
fornecida por um esquema radial duplo, começando pelas prumadas ou pelo nível de conexões
intermediárias (Tabela 2).
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Tabela 3 - Descrição, critério, projeto, e requisitos de intervenção para cargas essenciais.

Tabela 2 - Descrição, critério, projeto, e requisitos de intervenção para cargas preferenciais.

Tabela 1 - Descrição, critério, projeto, e requisitos de intervenção para cargas normais.

Descrição da carga normal Tipo de alimentação requerido Tempo necessário para
intervenção

Permite o funcionamento regular do
edifício, mas suas indisponibilidades
não resultam em risco às pessoas ou
equipamento: serviços gerais,
por exemplo, ar condicionado
(mas não em sala de servidores),
iluminação normal, aquecimento e
tomadas.

Circuitos radiais comuns

Reativação do serviço pode
esperar por algum tempo
sem danos

Cargas podem ser desligadas

Nenhum

Indisponibilidade de serviço por
períodos de tempo relativamente
longos pode ser tolerada

Descrição da carga preferencial Tipo de alimentação requerido Tempo necessário para
intervenção

O funcionamento regular da carga
é necessário para o conforto e a
segurança dos funcionários e clientes,
assim como para assegurar a operação
estável dos negócios. Por exemplo:

• iluminação de escadarias;

• corredores e certas salas;

• condições mínimas de iluminação
para evitar pânico;

• aquecimento ou ar condicionado
de certas salas;

• elevadores;

• UPS.

Backup

Alimentação primária dupla
e radial, assegurando a
independência física e funcional
dos alimentadores principais.

Dois alimentadores principais
separados podem ser utilizados,
alimentados por gerador ou a
partir de dois pontos
independentes da rede da
concessionária.

Desligamento da carga não
é aceitável.

De acordo com a norma, um
tempo de intervenção de 20s
para o grupo gerador é aceitável
para longas interrupções. Valores
típicos para um grupo a diesel
são:

• primeira tentativa em até 5s; 

• segunda tentativa em até 10s;

• terceira tentatica em até 15s

Descrição da carga essencial Tipo de alimentação requerido Tempo necessário para
intervenção

Serviços essenciais:

• iluminação de segurança;

• servidores;

• sistemas de telecomunicações;

• identificação de pessoas;

• sistemas de alarme e segurança;

• sistemas de sinalização de incêndio
e segurança;

• circuitos fechados de TV; 

• certos serviços auxiliares.

Segura.

Esquema radial duplo, com
alimentadores principais
independentes.

Pelo menos um alimentador
principal tem que garantir alta
confiabilidade da rede.

Uso de UPS.

Pode ser considerado o uso de
UPS dedicado para certas cargas.

Cargas com intervenção em
até 15s.

Cargas com interrupções
curtas de até 0,15s.

Algumas cargas precisam
de alimentação contínua.



Cargas essenciais são de missão crítica. A perda de
serviço significa grave perigo para as pessoas ou
danos severos para os processos da organização.
O nível de independência precisa ser determinado
para cada carga. No limite, estas cargas devem ser
atendidas por dois alimentadores independentes
com chaveamento automático (Tabela 3).

Principais esquemas de distribuição
Para evitar o gargalo existente no barramento geral de baixa tensão, a distribuição primária deve ser
modificada como uma distribuição radial dupla (Figura 7 à esquerda).

A potência nominal dos transformadores TR1 e TR2 têm que assegurar que cada um possa atender
a plena carga. Considerando que, por causa da natureza das cargas, a forma de onda será altamente
distorcida, os transformadores devem ser dimensionados considerando-se o conteúdo de harmônicas
(ver manual técnico 3.5.2).

Para reduzir as correntes de curto-circuito, o sistema funciona normalmente com o seccionador do
barramento geral aberto, mas a operação paralela entre os dois transformadores principais é possível
por curtos períodos.

Para alimentar os serviços de aquecimento e ventilação e ar condicionado, a parte do transformador
deve ser modificada como mostrado na Figura 7, com um transformador de 800 kVA novo, TR3, além
dos dois existentes.

Cargas normais são alimentadas por um único ponto da rede. O mesmo cabo de potência da rede,
alimentador principal e distribuição radial também alimentam cargas preferenciais e essenciais.

Dois grupos geradores alimentam cargas preferenciais e essenciais. Cargas normais são desligadas
através de seccionadores situados nas extremidades do barramento geral.
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Figura 7 - Novo esquema de distribuição principal.

Gerador

Motor

UPS

Cargas
normais

Tipo de carga Percentual

Normal 49%

Preferencial 13%

Essencial 38%

Tabela 4 - Classificação do tipo de carga.

Cargas
normais

Cargas
essenciais

Cargas
essenciais

Cargas
preferenciais

Cargas
preferenciais HVAC

Fonte normal



Dois grupos geradores alimentam
cargas preferenciais e essenciais.
Cargas normais são desligadas através
de seccionadores situados nas
extremidades do barramento geral.

Dois UPS alimentam cargas essenciais
em caso de falha da alimentação
normal e de reserva. As alimentações
primária e de reserva são ligadas no
esquema TN-S. O UPS pode ser
ligado em TN-S ou IT (significando,
aqui, aterramento isolado). Sistemas de
aterramento isolados são excelentes
para a continuidade do fornecimento
de energia, mas não podem garantir a
proteção pessoal. Onde um sistema
IT é instalado, medidas de segurança
apropriadas têm que ser tomadas para
assegurar que somente pessoal autorizado
possa ter acesso aos circuitos IT.

O segundo LV PCC foi removido da
Figura 7.

Cada pavimento é ainda alimentado por
dois painéis de distribuição, cada um
com três seções (normal, preferecial e
essencial), correspondendo às mesmas
seções do quadro geral de baixa tensão.

A distribuição final poderia ser feita
utilizando um esquema paralelo
(Figura 8) ou radial único (Figura 9).

O esquema paralelo (linha
compartilhada alimentando todos os
pavimentos para cada tipo de carga)
é mais barato e mais flexível no caso de
crescimento da carga. Infelizmente,
é limitado por uma pobre recuperação
nas faltas nas linhas principais.

O esquema radial único (uma linha
para cada pavimento para cada tipo de
carga) assegura:

• mínima interferência e queda de
tensão causada pela carga;

• no caso de uma falta, só cargas alimentadas pela linha defeituosa estão fora de serviço;

• problemas de manutenção reduzidos.

O esquema radial é então o esquema preferido

Dimensionamento da linha
A Tabela 5 mostra o dimensionamento das principais partes do sistema.

A carga total instalada (Colunas 2 e 3) é multiplicada pelos fatores de utilização (Colunas 4 e 5) para
calcular os requisitos de potência da carga (Colunas 6 e 7). Como margem para futuros aumentos de
carga, as linhas são dimensionadas (Colunas 8 e 9) considerando um fator adicional igual a 130% e 115%
para circuitos de potência e iluminação respectivamente.
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Figura 8 - Solução com esquema radial (10 pavimentos com três
tipos de cargas = 30 alimentadores principais dedicados).

Linhas escuras indicam distribuição normal;
Linhas cinzas indicam distribuição preferencial;
Linhas claras indicam distribuição essencial.

Figura 9 - Solução com alimentadores principais únicos
(três tipos de cargas = três linhas de alimentadores

principais/barramentos compartilhados por todos os pavimentos).

Linhas escuras indicam distribuição normal;
Linhas cinzas indicam distribuição preferencial;
Linhas claras indicam distribuição essencial.



Considerando a forma de onda da corrente medida, todas as novas linhas foram dimensionadas
levando em conta o perfil harmônico e os requisitos de poder de recuperação:

• seção transversal do neutro igual ao de fase (Fascículo 3.5.1);

• cabos com capacidade de condução reduzida (Fascículo 3.5.1).

Atenção especial deveria ser dada ao dimensionamento do neutro e condutor de fase para evitar
sobre aquecimento e disparos intempestivos dos dispositivos de proteção. A adoção de um UPS ou
um conjunto motor-gerador não é útil se ocorrer uma falta na de linha depois disto.

Análise de custo
O custo da instalação existente é comparado com duas possíveis soluções alternativas na Tabela 6.
Estas alternativas só diferem nos alimentadores principais, e, conseqüentemente, no custo do quadro
geral de baixa tensão.

A Solução 1 é o esquema em paralelo e a Solução 2 é o esquema radial simples, que é preferível para
novas edificações, mas difícil de empregar numa reforma da instalação.

Custo quando o projeto está ainda em fase inicial
E relação a esta situação, destacam-se os seguintes aspectos:

• as porcentagens se referem ao custo da instalação existente;

• o custo adicional das melhores soluções é baixo, se considerados na fase inicial do projeto;

• o custo da melhor solução técnica (ou seja, da Solução 2 - esquema radial simples na distribuição
final) só difere por 3% da Solução 1, se considerado na fase inicial do projeto, mas a diferença
é muito maior se considerada somente na fase de reforma;

• base de custo 2001;

• o custo para o UPS considera somente a compra e instalação. Os custos adicionais de manutenção
também devem ser levados em conta.
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Carga
Carga instalada (kVA) Fatores de utilização

Potência resultante
(kVA)

Potência resultante
(kVA)

Força

(1)

Luz

(2)

Força

(3)

Luz

(4)

Força

(5)

Luz

(6)

Força

(7)

Luz

(8)

2° sub-solo 7 10 0,7 1 5 10 6,5 11,5

1° sub-solo 114 15 0,7 1 80 15 104 17,25

Térreo e serviços gerais 43 15 0,7 1 30 15 39 17,25

1° pavimento 50 17 0,7 1 35 17 45,5 19,55

2° pavimento 50 17 0,7 1 35 17 45,5 19,55

3° pavimento 50 17 0,7 1 35 17 45,5 19,55

4° pavimento 50 17 0,7 1 35 17 45,5 19,55

5° pavimento 50 17 0,7 1 35 17 45,5 19,55

6° pavimento 50 17 0,7 1 35 17 45,5 19,55

7° pavimento 50 17 0,7 1 35 17 45,5 19,55

8° pavimento 29 12 0,7 1 20 12 26 13,8

9° pavimento 3 2 0,7 1 2 2 2,6 2,3

Central térmica 29 0 0,7 — 20 0 26 0

Central de ar condicionado 843 0 0,7 — 590 0 767 0

Boxes 14 5 0,7 1 10 5 13 5,75

Elevadores 114 0 0,7 1 80 0 104 0

TOTAL 1546 178 — — 1082 178 1407 204,7

Tabela 5 - Dimensionamento do sistema de distribuição primário.



Mesmo se a avaliação de custos médios relativos a um sistema projetado de acordo com a boa prática
de qualidade de energia for difícil, deve ser reconhecido que:

• as estimativas de custo incluem os custos relacionados às dificuldades práticas de instalar
e reformar uma edificação no centro de uma grande cidade;

• a modificação do esquema de distribuição principal é a ação mais importante e útil a ser realizada;

• a solução com linhas de alimentadores principais exclusivos é muito difícil de instalar com
o edifício em operação.

Conclusão
Baixos custos iniciais não necessariamente significam um bom valor. Um sistema que atenda a requisitos
de qualidade de energia, inicialmente mais caro, pode economizar muito dinheiro durante sua vida.
O estudo de caso  analisado neste artigo mostrou que uma instalação elétrica, projetada sem atenção às
questões de qualidade de energia, resulta em uma quantidade considerável de gastos desnecessários.
Decisões têm que ser tomadas tanto para solucionar os problemas quanto para simplesmente conviver
com as inconveniências e interrupções que estas questões causam.

A análise de custo/benefício mostra que a resiliência do sistema deveria ser considerada cuidadosamente
na fase de projeto. Um simples aumento de 16% no custo da instalação (1% do custo da edificação) resulta em:

• três linhas de defesa contra faltas de energia para cargas de missão crítica (painéis duais em cada
pavimento, gerador, UPS);

• um sistema altamente resiliente, com cada pavimento alimentado por dois painéis de distribuição.
Cada quadro é independente do outro, e de todos os painéis dos outros pavimentos;

• um sistema elétrico altamente flexível em relação ao crescimento de carga no futuro.

Embora possa parecer cara, a solução altamente resiliente acresceria, tipicamente, apenas
aproximadamente 1% ao custo da edificação. Para edifícios comerciais, onde os custos operacionais se
equivalem aos custos de construção após 7-8 anos, este investimento inicial será recuperado por um
aumento de produtividade de 10 minutos por semana. Daí em diante, tudo é lucro.

Um projeto de acordo com as normas atuais não garante um desempenho ótimo em relação à qualidade
de energia e aspectos de compatibilidade eletromagnética e soluções avançadas têm que ser considerados.
Em nível europeu, melhores normas estão sendo preparadas atualmente.
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Item Existente
(€)

Solução 1
(€)

Solução 2
(€)

Custo na fase de projeto

Quadro geral de BT 32.000 35.000 45.000

Alimentadores principais 30.000 35.000 60.000

Distribuição horizontal 107.000 135.000 135.000

Grupos geradores 87.000 107.000 107.000

UPS 55.000 105.000 105.000

Força matriz 355.000 375.000 375.000

Iluminação 500.000 525.000 525.000

Total 1.166.000 1.317.000 1.352.000

Custo diferencial 151.000 (+13%) 186.000 (+16%)

Custo para reforma da instalação

Custo adicional 422.000 (+36%) 543.000(+46%)

Tabela 6 - Comparações de custos.
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