
nanotecnologia 
na engenharia 

eletrica de 

Christof Sumereder e Michael Muhr, 
da Graz University of Technology (~ustria) 

A nanotecnologia 6 uma das areas 
que mais tem se desenvolvido 
ultimamente; novas tecnologias 

e intimeras pesquisas tem sido reali- 
zadas. Embora o principal interesse näo 
esteja na engenharia eletrica de poten- 
cia, a nanotecnologia pode ser aplica- 
da na melhoria das propriedades eletri- 
cas, mecinicas, tkrmicas ou quimicas 
dos equipamentos de energia eletrica. 
Ela pode contribuir, no 
futuro, para a maior 
eficiencia desses dis- 
positivos ou reducäo 
das perdas na condu$äo 
de energia. 

Este artigo analisa o 
estado da arte da nano- 
tecnologia, abordan- 
do suas possibilidades 
e aplicaqoes na enge- 
nharia elktrica de po- 
tencia. Foram consi- 
derados novos mate- 
riais para condutores e 
novos isolantes e re- 
vestimentos para isola- 
dores. No caso dos iso- 
lantes dos sistemas de 
alta tensäo, o obietivo 

otimizar OS custos do ciclo de vida dos 
equipamentos, reduzir as despesas de 
manutenqiio, tamanho e peso e ainda au- 
mentar a eficiencia. 

Os resultados de uma skrie de testes 
em isoladores de porcelana com revesti- 
mento nanoestruturado siio apresentados 
como exemplo de aplicacäo priitica 
desta nova tecnologia. Inicialmente, 
esse revestimento foi aplicado nunia 

Como a tecnologia de 
miniaturizacäo dos elementos 
pode encontrar lugar na 
engenharia de potencia, 
que envolve megawatts e 
milhares de volts? Embora 
pareca contraditorio, a 
nanotecnologia promete 
melhorar propriedades eletricas, 
mecinicas e termicas dos 
equipamentos de energia 
eletrica. Este artigo apresenta 
resultados de testes realizados 
em isoladores de porcelana com 
revestimento nanoestruturado. 

superficie de ceriimica. Em seguida, foi 
testada a estabilidade a longo prazo por 
meio de um procedimento ciclico, va- 
riando as condiqoes tkrmicas e a umi- 
dade do ar atravks de uma ciimara clima- 
tizada. Avaliou-se tambkm o desempe- 
nho sob condicoes naturais. 

Foram estabelecidos como objetivos a 
serem atiilgidos OS cntkrios para estabili- 
dade a longo prazo, observando o iingulo 

de contato por meio de 
medicoes 6pticas em in- 
tervalos de tempo defi- 
nidos. As avaliacoes dos 
primeiros resultados dos 
testes parecem ser positi- 
vas: OS ingulos de con- 
tat0 dos isoladores re- 
vestidos foram constan- 
temente maiores do que 
30 graus ao longo de to- 
do o pedodo de testes. 

Nanotecnologia na 
engenharia eletrica 
de potencia 

A nanotecnologia ja 
esta presente em diver- 
sas kess de pesquisa e 
ciencia aplicada, e 6 pos- 
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