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• CADelet compatível com o AutoCAD 2021; 

• Eplus e iDEA utilizam o motor AutoCAD OEM 2020. 

• Criação de um único arquivo de projeto para correlação com o 

PDM. 

• Geração de códigos QR e representação no diagrama.  

• Explicação das informações relacionadas aos arquivos do projeto 

em uma ordem de trabalho. 

• Análise do fluxo de potência no diagrama elétrico para 

dimensionar fontes de alimentação auxiliares e proteções do 

quadro. 

• Análise da potência absorvida em cada nível de alimentação, 

visualização de inconsistências e exportação para .xls. 

• Novo método de marcação de símbolos de acordo com CEI EN 

81346-2:2020. 

• Gerenciamento de abreviações de P&I de componentes. 

• Inserção de símbolos de acordo com a classe do controle do 

equipamento. 

• CLP: identificação de operandos e flexibilidade de gerenciamento. 

• CLP: gerenciamento do comando desfazer/refazer na edição do 

projeto e operando. 

• Numeração de fios com marcadores em posição repetida. 

• Exibição dos dados de conexão nas extremidades dos fios. 

• Filtro e ativação das macros presentes na planilha. 

• Edição dos trechos dos dutos, com verificação da ocupação e 

atribuição automática. 

• Geração do PDF do diagrama com traduções em vários idiomas. 

• Geração do layout dos quadros em 3D no PDF. 

• Atualização da biblioteca de composição. 

• Nova legenda de símbolo e visibilidade de etiquetas. 

• Geração de diagramas unifilares com células MT e acessórios. 

• Geração dos dutos em 3D no PDF 3D por tipo de elemento. 

• Cablo: roteamento dos quadros com percurso ideal em 3D. 

• Cablo: novos dados na tabela de cabeamento e gerenciamento de 

pontes. 

• Cabo: introdução do comando desfazer/refazer na edição de cabos, 

réguas de bornes, placas de identificação. 

• Tabula: gestão do idioma e tipologia de documentos associados. 

• Tabula: impressão da lista de materiais com códigos QR. 

• Tabula: introdução do comando desfazer/refazer edição da lista de 

materiais. 

 

 

 

 

 

A realização de um quadro elétrico para distribuição de energia 

ou sistemas de controle normalmente requer a presença de 

unidades de alimentação para os sistemas auxiliares; essas 

unidades podem ser transformadores para sistemas com 

circuitos auxiliares CA ou unidades de fonte de alimentação para 

sistemas com circuitos auxiliares CC. 

Em ambos os casos surge a necessidade de conhecer a potência 

absorvida pelos sistemas auxiliares para dimensionar 

corretamente as fontes de alimentação, sejam elas simples 

transformadores ou conversores eletrônicos. 

A Série 2021 dos CADs elétricos iDEA e Eplus e os aplicativos da 

linha CADelet, permitem avaliar as potências utilizadas nos 

diversos pontos do sistema, através da análise dos fluxos de 

potência no diagrama elétrico. 

 

 
 

O software utiliza um modelo de coletor para gerenciar a 

transferência de potência a jusante para montante dos 

componentes, afim de obter o cálculo das potências em cada 

ponto do diagrama. 

Podendo assim obter a absorção nos pontos de alimentação dos 

circuitos auxiliares, em cada dispositivo presente no diagrama 

elétrico ou na máquina geral, necessários para efeitos de 

dimensionamento de transformadores, fontes de alimentação e 

proteções. 

Os CADs elétricos iDEA e Eplus e os aplicativos da linha CADelet 

são ferramentas cada vez mais versáteis e indispensáveis para 

um projeto completo de diagramas elétricos para sistemas de 

automação ou distribuição. 
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Análise de fluxo de energia no diagrama de fiação (1ª parte) 

A análise dos fluxos de potência é uma função dos softwares CADelet, iDEA e Eplus que permite determinar os valores de 

potência e as correntes exigidas em determinados pontos do diagrama elétrico para permitir o correto dimensionamento dos 

elementos de seccionamento e proteção, grupos de fontes de alimentação, geradores, transformadores e conversores. A 

análise visa atingir dois objetivos: 

• Calcular a potência elétrica (ativa e aparente) absorvida pelas cargas conectadas a um determinado componente 

presente no diagrama elétrico; o valor da potência absorvida é extraida dos dados técnicos (tensão nominal, potência ou 

corrente absorvida e cosɸ) dos materiais associados aos símbolos 

do diagrama elétrico. 

• Calcular os valores das correntes presentes nas linhas de saída do 

componente; esta avaliação adicional depende da definição das 

fases nos terminais do símbolo. 

 

Coletores 

A análise dos fluxos de potência é baseada sobre a elaboração das 

conexões elétricas entre os vários símbolos do diagrama elétrico. Cada 

símbolo gera pontos de conexão chamados coletores. Cada coletor 

consiste em um ou mais pinos do mesmo símbolo. Os coletores podem ser 

do tipo: 

• Entrada: fluxo de potência de entrada. 

• Saída: fluxo de potência de saída. 

• Indefinido: coletor genérico para um símbolo sem coletores de entrada 

e saída definidos. 

Os coletores podem ser definidos usando a função Editar conexões de componentes (comando EPIN). Os coletores de entrada 

ou saída são definidos pelo operador, enquanto o coletor do tipo indefinido é gerado intrinsecamente pela análise quando um 

símbolo não possui uma definição do usuário. A função geral visa realizar um cálculo de potência, como a soma das potências 

das cargas conectadas a jusante dos coletores do tipo saída, (na figura do exemplo marcada como OUT) que são considerados 

os pontos de análise do diagrama elétrico; com a finalidade de obter, para fins de dimensionamento, a potência exigida por 

uma chave, transformador, gerador, etc. Os coletores do tipo de entrada (na figura de exemplo marcada como IN) ou genéricos 

(na figura de exemplo marcada com um círculo vazio) são aqueles elementos que podem absorver potência. A potência e outras 

características elétricas estão presentes nos dados técnicos do item de material associado ao símbolo (o atributo Código 

Principal do símbolo deve ser inserido!). Os dados elétricos associados aos materiais que interagem com a análise são: 

• Potência absorvida [kW] (P) 

• Tensão nominal [V] (Alternada/Continua) (Vn) 

• Tensão secundária [V] (Alternada/Continua) (Vs): se diferente de 0, este dado é usado como 

tensão para os coletores de saída do símbolo, e é necessário para os elementos de 

transformação (transformadores, conversores, ...) 

• Fator de potência (Cosɸ) (indutivo/capacitivo) 

Portanto, pode-se dizer que a potência de um coletor de saída genérico é dada pela soma 

dos elementos conectados a ele por meio de um coletor de entrada ou indefinido. O cálculo é 

vetorial, pois é possível definir nos dados técnicos um valor de fator de potência diferente de 1, obtendo-

se assim um valor de potência reativa diferente de zero: fórmula [1]. 

O vetor complexo de potência aparente é calculado conforme a: fórmula [2]. 

O sinal da parte imaginária deriva da configuração indutiva ou capacitiva da carga. 

KU é o fator de utilização da carga, e é o resultado do produto dos fatores de utilização 

dos dispositivos que conectam a carga ao coletor de saída do dispositivo em análise. Por 

meio do fator de utilização é possível modular a potência de uma carga ou de um ramo de cargas: fórmula [3]. 

No exemplo da figura acima, o fator de utilização de L1 no cálculo da potência na saída do coletor de K1 é igual a: fórmula [4]. 

 

Dados elétricos associados a um item 

Para atribuir ou editar os dados elétricos de um artigo de material, abra a janela de edição de artigo no Arquivo de materiais e 

na página de Dados técnicos, adicione os dados listados acima. Selecionando a opção Contínua o dispositivo é alimentado em 

corrente contínua, caso contrário, é considerado a tensão em corrente alternada. O valor do Fator de potência (Cosɸ) pode ser 

definido como Capacitiva, através da caixa de seleção, para identificar uma carga capacitiva. 

 

Fator de uso (KU) de um símbolo 

O fator de uso (KU) fornecido é atribuido a cada símbolo presente no diagrama de elétrico e ajuda a limitar a potência fornecida 

por uma carga para seu coletor a montante. Os dados são avaliados no atributo Fator de uso (COE_UTI) de cada símbolo. O 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 
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valor atribuível está entre 0 e 1. O separador decimal é o caractere 

ponto. Para símbolos sem o atributo COE_UTI ou com um valor do 

mesmo espaço em branco, o fator de utilização é considerado com um 

valor igual a 1. Para editar os atributos do símbolo, use os comandos 

dedicados (comando DDA). 

 

Definição dos coletores 

O coletor é um grupo constituído por um ou mais pinos de um mesmo 

símbolo, e é definido para direcionar os fluxos de potência que 

passam pelo símbolo no diagrama elétrico. Em outras palavras, os 

coletores definem o padrão de transferencia de potência dos pinos de 

entrada para os pinos de saída do símbolo. Os coletores são definidos 

através da função Editar conexões do componente (comando EPIN) e 

os dados de definição, como os demais, residem nos dados estendidos 

dos atributos do bloco. Cada coletor é definido pelos seguintes dados. 

• Identificador do coletor: é um valor numérico inteiro comum a 

todos os pinos de um mesmo coletor. 

• Tipo: pode ser entrada ou saída. 

• Alimentado por: valor significativo apenas para os coletores de saída, é aprimorado pela 

identificação de um coletor de entrada e serve para definir o fluxo de potência entre os 

coletores de entrada e saída dentro do símbolo. Se o dado Alimentado por não for 

definido (como no caso da figura do coletor 4) o coletor de saída deve ser considerado 

isolado e as potências das cargas conectadas a ele não são transferidas para os 

coletores de entrada do símbolo. 

 

Nota. Os dados Alimentados por, podem assumir o valor de Comando e são significativos 

apenas para símbolos do tipo referenciados dentro de uma formação de símbolos (contatos / bobina, operandos / cartões CLP, 

...). Neste caso particular, a potência calculada no coletor de saída não é transferida para um coletor de entrada do mesmo 

símbolo, mas para o primeiro coletor de entrada do símbolo do comando associado. Esta configuração particular é útil, por 

exemplo, para calcular a potência absorvida pelas cargas de um cartão de CLP diretamente para o símbolo de controle do 

próprio cartão. 

No caso particular de símbolos na configuração da biblioteca a opção Habilitar a numeração progressiva das fases conectadas 

aos pinos de símbolos ativa a análise dos coletores, na ausência de coletores definidos pelo usuário, gera automaticamente um 

coletor de entrada e um coletor de saída conectados entre si, respeitando as 

regras de numeração de fase fornecidas pelo comando de análise de fio.  

Em particular, o coletor de entrada agrupa os pinos com um índice de tag 

ímpar, o coletor de saída agrupa os pinos com um índice de tag par. Somente 

neste caso particular, a transferência das fases entre os fios de entrada e 

saída para o símbolo ocorre entre os dois coletores.  

Um símbolo que não tem coletores definidos pelo usuário e não está ativado 

na biblioteca de símbolos para numeração de fase constitui um único coletor 

do tipo genérico para fins de análise de potência (o tipo genérico não está 

disponível para o usuário) e atua como um nó de entrada para definir  um 

ponto de absorção de potência e um nó de conexão intermediário para 

as cargas conectadas ao coletor de saída a montante. 

 

Como definir os coletores de um símbolo 

Os coletores são definidos com o comando Editar conexões do 

componente. Para definir ou editar um coletor, selecione um ou mais 

pinos na lista e execute a função Editar. Para definir um coletor na caixa 

de diálogo, defina os dados a seguir. 

Coletor: selecione o número de identificação de um dos coletores já 

presentes no símbolo ou crie um novo coletor usando o botão +. 

Tipo: selecione o tipo de coletor, entrada ou saída. 

Alimentado por: ativo apenas se o Tipo assumir o valor de Saída. Selecione 

o número de identificação de um dos coletores de entrada presentes no 

símbolo ou [Não] (coletor de saída isolado) ou Comando.  
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