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RESUMO 

 
Perdas na transmissão e distribuição (T&D) corresponderam à aproximadamente 8,3% do total do consumo de 

energia elétrica no planeta no ano de 2014 (Banco Mundial, 2018). No mesmo ano, as perdas na T&D 

corresponderam à aproximadamente 15,6% da energia total produzida na América Latina (Banco Mundial, 

2018) . Dados como esses fizeram que governos reconhecerem a necessidade de implementar medidas 

estratégicas que visassem o avanço da eficiência energética nas áreas de T&D. Um dos elementos chave nesse 

quesito são os transformadores de potência, por serem os equipamentos em maior número no sistema de 

distribuição, mostrando o grau de relevância que esses elementos possuem e tornado o aumento de sua eficiência 

uma questão chave para a redução das perdas na T&D. Existem medidas que visam assegurar a comercialização 

de transformadores mais eficientes, como a implementação de resoluções normativas, criação de programas de 

etiquetagem, estabelecimento de metas de eficiência energética, entre outros marcos e recursos legais. Quando 

observada a questão normativa, é interessante notar que grande parte dos países têm suas normas internas 

baseadas nas lançadas pela International Electrotechnical Commission (IEC), ou pela American National 

Standards Institute (ANSI) em conjunto com o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). No 

entanto, é importante ressaltar que, mesmo possuindo uma forte influência de uma dessas entidades, as 

resoluções normativas de cada país podem apresentar particularidades que o órgão regulador daquela região 

julgue mais apropriadas para a realidade local ou para defesa de seu mercado. Nesse contexto, o presente 

trabalho apresentará (em sua versão completa) uma revisão normativa de ensaios em transformadores de 

potência na América Latina, observando se o país em questão possui norma própria e em qual norma 

internacional ela está baseada, assim como verificará se o país possui programa de etiquetagem (voluntário ou 

compulsório) ou outra forma para estabelecer requisitos mínimos de eficiência energética, lembrando que tais 

requisitos também podem variar de região para região. Estudos similares já foram realizados em países como 

Estados Unidos, China e países da Europa (Letschert, Scholand, Carreño, Hernandez, 2016) e (SEAD, 2013), 

contudo, ainda são poucos os trabalhos que reúnem os dados da América Latina. O escopo do presente estudo 

cobrirá os 10 países com maior PIB da região latina. Além de analisar a tendência do país para com as políticas 

de eficiência energética na distribuição, as informações apresentadas poderão ser fonte de informação e 

orientação que irá auxiliar fabricantes de transformadores que desejem comercializar seus produtos nos locais 

abordados nesse estudo.  
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