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RESUMO 

 

Este artigo teve como objetivo discorrer sobre a importância das conexões no Sistema Elétrico 

de Potência (SEP), nas tensões utilizadas nos domicílios e as empregadas nas linhas de baixa 

tensão na distribuição de energia elétrica, visto que o que o consumidor almeja, pagando por 

um produto essencial nos dias de hoje, é ser  atendido pelo maior tempo possível. Os 

procedimentos metodológicos pautaram-se em investigação bibliográfica e na análise dos 

relatórios da maior  concessionária de energia do Paraná.  O estudo apontou que ao enaltecer a 

incidência de problemas decorrentes de falhas nas conexões elétricas e mensurar as suas 

causas, a concessionária poderá oferecer um serviço com melhor custo/beneficio. 

 

 

Palavras-chave: Componentes do SEP. Falhas no SEP. Interrupções decorrentes de má 

conexão. 

 

 

CONNECTIONS IN ELECTRICAL POWER SYSTEMS 

 

Ademir Aparecido Pereira Candil  

 

 

ABSTRACT 

 

This article aimed to discuss the importance of the connections in the electric power system 

(SEP), the voltages used in households and the maids in the lines of low voltage distribution 

of electricity, since what consumers crave, paying for an essential commodity these days, is to 

be granted for as long possible. The methodological  procedures followed in bibliographic 

research and the analysis of the reports of  the greater utility of Paraná. The study pointed out 

that to enhance the incidence of problems arising from faults in the electrical connections and 

measure its causes, the dealership may offer a service whit the best  cost/benefit. 

 

 

Keywords: : Components of SEP . SEP failures. Interruptions due to bad connection. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

  As frequências de desligamento do Sistema Elétrico de Potência (SEP) devido as más 

conexões do sistema são os principais motivos que levaram a abordagem do tema neste 

estudo. Custo, qualidade dos materiais, falhas na execução/manutenção são fatores que 

agravam este problema.  

O artigo utilizou como apoio bibliográfico livros, normas, trabalhos e sites 

especializados no assunto.  A metodologia utilizada foi a pesquisa nos históricos da  maior 

concessionária de energia elétrica do Estado do Paraná , referentes as interrupções de 

fornecimento decorrentes de falhas de conexões elétricas.  

A literatura de auxílio foi parte importante para compreendermos os parâmetros de 

qualidade  e o índice  de falhas admissíveis. 

     

2 DESENVOLVIMENTO  

   

  Um cabo é projetado e construído tendo como base as leis fundamentais da física , da 

química e da mecânica. A partir desses fundamentos, surgem todos os métodos básicos para o 

projeto (design). Dimensionamento e instalação de cabos de energia em sistemas de 

distribuição urbanos e em instalações industriais e comerciais, visando garantir a sua 

integridade e, consequentemente, assegurando a rentabilidade do investimento efetuado em 

sua aquisição (JUNIOR E ROCHA, 2004) 

    Uma conexão ideal seria aquela que efetuasse uma perfeita união das características 

elétricas, químicas e mecânicas entre os condutores envolvidos.  

 Na prática isto se torna, muitas vezes intangível, porém na concepção dos projetos são 

considerados parâmetros e materiais que têm alto grau de compatibilidade , nas condições de 

serviço. 

   Junior e Rocha (2004) salientam que a construção de uma conexão e o procedimento 

sistemático de conectar os cabos dando continuidade elétrica com um grau de confiabilidade e 

segurança relativamente alto é o que seria o objetivo ideal deste tipo de trabalho. A conexão 

dos condutores deve possuir estabilidade térmica e mecânica para não ocasionar danos físicos 
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na emenda em regime permanente de carga, e durante transitórios provenientes de curtos- 

circuitos no SEP. 

   Os sistemas elétricos de potência tem a função precípua de fornecer energia elétrica 

aos usuários, grandes ou pequenos, com qualidade adequada, no instante em que for solicitada 

com o mínimo de interrupções possíveis. 

   A qualidade do serviço basicamente entendida como a continuidade do sistema é 

resultado da quantidade e frequência das interrupções no sistema elétrico, provocadas por 

falhas. Estas falhas no fornecimento de energia elétrica quando em desacordo com os índices 

pré-estipulados  pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) podem gerar multas e 

até a perca da concessão por parte da distribuidora de energia elétrica. Para que houvesse um 

melhor controle e qualidade de serviço das empresas de distribuição, a ANEEL, no uso de 

suas atribuições emitiu a resolução n° 24, de 27 de janeiro de 2000, que teve como objetivo 

principal reestabelecer, atualizar e consolidar as disposições referentes a continuidade da 

distribuição de energia elétrica definidas pela portaria 046 de 1978, ainda do DNAEE- 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica ; são eles: DEC (Duração Equivalente de 

Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas e centésimos de hora) , FEC       

(Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de 

interrupções e centésimos do número de interrupções); DIC (Duração das Interrupções por 

Unidade Consumidora considerada, expressa em horas e centésimos de hora) ; FIC 

(Frequência de Interrupções por Unidade Consumidora considerada, expressa em número de 

interrupções); DMIC (Duração Máxima das Interrupções por Unidade Consumidora 

considerada, expressa em horas e centésimos de hora). Todos estes indicadores é que refletem 

a qualidade do serviço prestado ao consumidor pela concessionária, e a agência reguladora 

toma providências quando não são atingidos (ANEEL, 2000). 

   Foi solicitado a maior  concessionária de energia elétrica do estado do Paraná  o 

relatório da porcentagem de interrupções que  são decorrentes de más conexões no SEP no 

ano de 2016, este foi  parte fundamental do artigo, pois  forneceu os dados que reforçaram a  

importância mencionada pelo mesmo das conexões do sistema elétrico de potência.   

   Os principais componentes responsáveis são listados abaixo, estes são os elos de 

ligação do sistema. Há muitos modelos no mercado para atender as mais diversas 

necessidades, que foram sendo aperfeiçoados através do tempo. Hoje os mais modernos são 

bimetálicos, podendo realizar a conexão de cobre e alumínio, por exemplo. Mas também a 

famosa emenda charruada, artifício usado na falta de algum conector ou emenda específica, é 

efetuada até nas tensões 34,5kv. O conector paralelo (tapit) não mais empregado pelas 
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concessionárias por não ser um componente bimetálico cobre e alumínio, utilizam alumínio e 

aço, que tem componentes de dilatação térmica muito distantes, mas é amplamente 

empregado ainda como material de improviso na ausência do material próprio. 

 

Figura 1- Conector  Bimetálico tipo Cunha 

 

 

Fonte: Conimel - Conexões Elétricas  

 

Finalidade: Derivação de condutores de alumínio e cobre (redes nua, multiplexada e 

coberta). 

Característica: Alta condutibilidade elétrica e conexão por deflagração de cartuchos 

Possibilidade de conexões bimetálicas, Al x Al ; Al x Cu e Cu x Cu. 

Aplicação: Rede de energia elétrica (baixa, média e alta tensão). 

Material: Fabricado em liga de alumínio, fornecido com composto anti-óxido para evitar 

oxidação nos condutores no ponto de conexão. 

Acabamento: Sem acabamento. 

Norma: NBR-11788 / ANSI C119,4 / NBR-9326( CONIMMEL, 2017). 
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Ferramenta de Aplicação: Alicate bomba d`água nos menores , ferramenta com a 

deflagração de cartuchos para os maiores. 

 

Figura 2- Conector Bimetálico tipo Cunha ( conexão de condutores cobre/alumínio) 

 

Fonte: Provitel - Redes Elétricas 

 

Figura 3- Conector Bimetálico tipo cunha (conexão de condutores cobre/cobre) 

 

Fonte: Joarp - Ferragens Elétricas 
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Figura 4- Conector Bimetálico tipo cunha (conexão de condutores alumínio/alumínio) 

 

Fonte: KRJ - Indústria e Comércio Ltda. 

 

Figura 5- Conector Perfurante 

 

Fonte: Rede Compacta - Materiais Elétricos 

 

Finalidade: Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e 

ramais aéreos de baixa tensão até 1kV. 

 Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 

1 kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm² a 240mm². 
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Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico 

Acabamento: Somente LÂMINA, acabamento estanhado. 

Ferramenta de Aplicação: Chave sextavada (estrelada) ou cachimbo (REDE COMPACTA, 

2017). 

 

Figura 6- Conector Perfurante (conexão de condutores alumínio/alumínio) 

 

Fonte: Intelli Indústria de Terminais Elétricos LTDA  

 

Figura 7- Conector Perfurante (conexão de condutores cobre/alumínio) 

 

Fonte: Intelli Indústria de Terminais Elétricos LTDA  
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Figura 8- Conector Split-bolt (Parafuso) 

 

Fonte: Fios e Cia 

 

  Finalidade: Os Conectores Split Bolt, KS, ou Conectores parafuso fendido, destinam-se à 

conexão de 2 cabos condutores elétricos de cobre. Os Conectores Split Bolt, KS, 

ou conectores parafuso fendido tem a base e a porca sextavados, o que facilita a instalação, 

permitindo o uso de ferramentas de aperto comuns. 

 

Figura 9- Conector Paralelo (Tapit) 

Fonte: : Conimel - Conexões Elétricas 
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UTILIZAÇÃO:  Conexões em derivação paralela simples e bimetálica em redes de 

distribuição,  iluminação pública e rural. Permite instalação sem desmontar o conector. 

COMPOSIÇÃO:  Fabricado em liga de alumínio fundido,  com um ou dois parafusos, porca 

e arruela de pressão de aço zincado eletrolítico. 

CONDUTORES:  Fios e cabos de cobre e alumínio, série métrica e AWG. 

ACABAMENTO:  Decapado fosco ( CONIMMEL, 2017). 

 

 

 Figura 10- Conexão Charruada 

 

Fonte: próprio autor 

Finalidade: utilizada para conexão de dois condutores, aplicada quando da falta de 

conectores específicos ao serviço, é uma maneira provisória de solucionar o problema 

temporariamente. 
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Figura 11- Conexão de pingadouro 

 

 

Fonte: Intelli Indústria de Terminais Elétricos LTDA  

 

Finalidade: A conexão de pingadouro é a parte que acopla o ramal aéreo ao ramal de 

entrada da unidade consumidora.é também o ponto de entrega ou seja o ponto de conexão do 

sistema elétrico da distribuidora  com as instalações elétricas da unidade consumidora, 

caracterizando-se como o limite de responsabilidade do fornecimento(NTC 901100, 2016). 
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Figura 12- Conexão de pingadouro( detalhe das conexões) 

 

Fonte: Incesa - Indústria de componentes Elétricos 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

      

     O registro das interrupções no fornecimento é realizado no Sistema de Operação da 

Distribuição (SOD). Este sistema, possui tabelas de componentes e causas,  que são utilizadas 

na conclusão dos serviços e interrupções.  

      Levando em consideração apenas os componentes atrelados a conectores e afins, 

verificamos no ano de 2016 um total de 41.413 interrupções,  este cenário, perante o todo 

corresponde a 10,19% das interrupções. 

 

Tabela-1  

TIPO DE CONEXÃO                          QUANT.                        PORCENTAGEM 

CONECTOR CUNHA 108                                                       0,03% 

CONECTOR PARALELO (TAPIT) 784 0,19%                                                            

CONECTOR PERFURANTE 40 0,01%                                                            

CONECTOR SPLIT-BOLT 

(PARAFUSO) 

18 0,00%                                                            

CONEXAO CHARRUADA 5 0,00%                                                            

CONEXAO DE PINGADOURO 32414 7,98% 

CONEXAO RAMAL X REDE  8044 1,98% 

TOTAL 41413 10.19% 

Fonte: maior concessionária de energia elétrica do Estado do Paraná 
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  Através dos dados fornecidos gentilmente pela maior  distribuidora de energia elétrica 

do Estado do Paraná constatamos que 10,19% das interrupções no sistema de distribuição são 

decorrentes de problemas nas conexões do sistema elétrico de potência, isto demonstra a 

importância da qualidade deste elo de ligação do SEP. Ainda as falhas ocorridas nas conexões 

envolvendo o condutor neutro, podem causar queima dos equipamentos a ele conectados 

devido o valor da tensão perder a referência e  atingir um gradiente bem superior ao permitido 

como nível de tensão de trabalho do  aparelho. 

 Há também as falhas decorrentes de conexões com emendas de cabos, onde é 

utilizado luva de emenda aplicada com alicate de compressão MD6, caso   a compressão não 

for feita com a matriz correta para aquela bitola de cabo ou nos locais exatos da luva  causará 

uma futura ruptura do cabo  ou derretimento por aquecimento naquele ponto, esse tipo  de  má 

conexão rompe os condutores causando curto-circuito entre os cabos e até quebrando postes, 

como após o incidente é difícil de constatar que a causa foi ocasionado pela falha na emenda,  

não entram na estatística, mas os profissionais do meio reconhecem ser um problema bem 

comum. 

 

Figura 13-  Luva para emenda de cabos , aplicada  com alicate de compressão 

MD6

 

Fonte: : Conimel - Conexões Elétricas 
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 Mesmo com a utilização de materiais projetados para operar nas mais diversas 

situações: chuva, sol, vento , umidade, variadas combinações de tipos de materiais, vários 

fatores contribuem para esses números , como materiais fabricados fora das especificações, 

com baixa qualidade, visando custo baixo, e mão de obra com falta de especialização e 

constante aprimoramento, causando na instalação ou manutenção dos componentes um 

resultado final indesejado, pois o fator humano é também imprescindível na qualidade do 

trabalho. 

     

 

4 CONCLUSÃO 

 

  Ao analisar os relatórios referentes as interrupções de fornecimento decorrentes de 

falhas de conexões elétricas da concessionária de energia elétrica do Estado do Paraná 

observou-se que uma melhor qualidade dos materiais, ferramentas apropriadas e em bom 

estado, treinamento e capacitação constante acima de tudo esmero por parte do profissional na 

execução dos trabalhos, contribuirão para diminuir tais falhas.  

 Os índices de falhas quando falamos  de qualidade de fornecimento tendem a diminuir 

gradativamente com o passar dos anos  conforme já anunciado pela ANEEL, ou seja  as 

interrupções no fornecimento deverão ser cada vez mais raras e quando ocorrerem num tempo 

cada vez menor, os efeitos climáticos são difíceis de prever e de se proteger de seus efeitos, 

assim as faltas de energia decorrentes dos mesmos continuarão a existir, por isso eliminar as 

falhas decorrentes de má qualidade de materiais aplicados e falha humana serão os quesitos a 

serem combatidos para o cumprimento das metas, no Paraná por exemplo a ANEEL 

condicionou a renovação da concessão da distribuição de energia elétrica por mais trinta anos 

nos seguintes termos:  O FEC,  que aponta a quantidade de vezes que – em média – cada 

unidade consumidora ficou sem energia ao longo de um ano; o limite aceito pela ANEEL  já 

vinha baixando e continuará em queda, . O teto para 2016 foi de 9,24 desligamentos por 

unidade, ante 9,33 de 2015, em 2017 a meta do FEC é de 8,74, já em 2018 a meta fica na casa 

dos 8, 24, para o ano de 2019 ; 7.74 e finalmente em 2020; 7,24 é o índice do  FEC desejado.  

O DEC,  que revela a quantidade de horas sem energia, neste caso, a tolerância vai até 

aumentar no início. Em 2016, o limite para a distribuidora  foi  de 13,61 horas por cliente, 

acima das 11,78 horas toleradas em 2015, em 2017 a meta é 12,54 , já para  2018 tem-se a 

meta de 11,23, e para o ano de 2019; 10,12 e finalmente em 2020 , 9,83 é o índice almejado 

do  DEC  . A ANEEL  espera que nos primeiros anos as empresas façam um esforço enorme 
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de investimento. É preciso considerar que a melhoria dos sistemas, com obras, exige o 

desligamento da energia, o que até piora os índices de continuidade por isso houve esse 

abrandamento inicial do DEC.  Segundo a ANEEL quem descumprir as metas por dois anos 

seguidos ou no quinto ano – 2020, um “primeiro marco” do contrato – terá a concessão 

extinta. A partir de 2021, as empresas não podem descumprir os níveis de qualidade por três 

anos seguidos ou os de gestão por dois anos consecutivos ( GAZETA DO POVO, 2015). 

 Por isso as distribuidoras terão que acompanhar mais de perto a qualidade destes 

trabalhos, uma opção é a implantação de um setor de acompanhamento que realizaria 

inspeções aleatórias na execução dos trabalhos. Somado a isso a melhor seleção de 

fornecedores destes materiais atentando sempre para ao controle de qualidade dos mesmos, 

não visando apenas preço. A empresa deveria  ter um setor de controle de qualidade interno 

para averiguar  se os materiais atendem aos requisitos para execução de um serviço confiável.  

 Para que essas melhorias ocorram é necessário investimento financeiro, o que não é 

uma palavra de ordem neste momento econômico do país, mas vendo por outro lado com 

menos manutenções corretivas ocasionadas por estes defeitos, e o não pagamento de multas 

pelo descumprimento das metas de descontinuidade no fornecimento a curto prazo este 

investimento dará retorno até mesmo financeiro e ajudará na renovação  das concessões. 

Também a satisfação do consumidor em ter um serviço mais continuo será maior, refletindo 

numa melhor percepção da qualidade de serviço da distribuidora. Em suma é preciso agir o 

mais breve possível , pois resultados positivos não surgem do dia pra noite, o trabalho deve 

ser constante e com extrema responsabilidade. 
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