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Resumo: 
Componentes eletrônicos sofrem deterioração ao longo do tempo de 

utilização. O aumento da temperatura do ambiente, onde os componentes 

estão instalados, tem relação diretamente com a deterioração (SPRAGUE, 

2001). 

A relação entre a utilização dos componentes em temperaturas 

superiores as especificadas como ideais pelos fabricantes e a redução da 

durabilidade dos componentes deve-se ao fato de muitas vezes o utilizador não 

conhecer a temperatura recomendada de operação (WRIGHT, 1997). 

A carga térmica gerada por cada componente dentro do painel é o 

principal responsável pela elevação da temperatura a níveis inaceitáveis, caso 

não seja devidamente removida (COULTON, 2012). 

A temperatura externa também pode ser uma potencial fonte causadora 

de calor dentro do painel. A temperatura externa para poder dissipar o calor 

interno precisa ser menor do que a temperatura interna, embora diversas vezes 

esta temperatura seja maior do que a carga térmica dos componentes 

(COULTON, 2012). 

Outro fator de geração de calor deve-se ao local onde o painel esta 

localizado. Na área externa onde o mesmo pode estar sujeito ao calor gerado 

pela exposição solar, ocorre aumento da temperatura dentro do painel 

(COULTON, 2012). 

A principal preocupação para a o aumento da vida útil do componente é 

a redução de custo com a substituição de componentes e manutenção (WAN, 

2001). 

Para a manutenção ideal desta temperatura existem diversos 

dispositivos que podem ser utilizados, desde a convecção natural do calor, 

utilizando se de ventiladores com filtro até a utilização de um ar condicionado 

ou trocadores de calor para painel (COULTON, 2012). 

Este artigo apresenta as melhores práticas a serem adotadas assim 

como as diversas opções existentes no mercado para se alcançar uma 

temperatura ideal de operação sem o risco de geração de condensação. 



Estas melhores práticas, de dissipação de calor, quando adotadas, 

resultam em uma maior vida útil dos componentes existentes dentro do painel, 

consequentemente gerando uma economia de recursos evitando a substituição 

precoce destes. 

 

Introdução: 
 

O calor existente nas fábricas é igualmente desconfortável aos 

operadores quanto danoso aos componentes eletrônicos instalados. Contudo o 

calor além de danoso aos componentes eletrônicos também é um subproduto 

da utilização dos mesmos (COULTON, 2012). 

A utilização de equipamentos eletrônicos em condições diferentes das 

especificadas pode ser possível, gerando um ônus ao componente na forma de 

redução de sua vida útil (WRIGHT, 1997). 

Esta utilização em condições ambientais diferentes, muitas vezes é 

possível por existir uma discrepância entre as condições especificadas para o 

sistema e a temperatura de funcionamento real. Embora em alguns casos 

possa existir uma diferença entre as temperaturas para as quais os 

componentes foram desenvolvidos e as temperaturas em que os componentes 

podem realmente funcionam (WRIGHT, 1997). 

Deve-se ressaltar que a vida útil dos componentes é inversamente 

proporcional à temperatura a qual são expostos. Por exemplo, de acordo com o 

manual da Illinois Capacitor, fabricante de capacitores, um capacitor tem sua 

vida útil diminuída a metade a cada 10º C de aumento na temperatura de 

operação. 

Para evitar este desgaste excessivo diversos fabricantes expõe em seus 

manuais a temperatura máxima a qual seu equipamento pode ser utilizado, 

contudo a temperatura ideal de funcionamento para se alcançar uma maior 

vida útil dos componentes é menor. 

Componente Fabricante Modelo Temperatura 
de operação 

Inversor de 
frequência 

Rockwell Automation Power Flex 755 0 ... 50 °C 

Inversor de 
frequência 

ABB ACS800 0 ... 50 °C 

IHM Rockwell Automation PanelView Plus 0 ... 55 °C 

IHM Siemens SIMATIC HMI  0 ... 50 °C 

PLC Siemens S7-200 -20 ... 60 °C 

PLC Rockwell Automation ControlLogix 0 ... 60 °C 

 



Embora estes produtos possam operar em temperaturas maiores os 

parâmetros de MTBF (Mean Time Between Failure, tempo entre falhas) é 

calculado a temperaturas menores. No caso da Siemens (PLC S7) o calculo é 

realizado utilizando-se o produto a 40º C, de acordo com o manual do produto. 

O mesmo manual afirma que temperatura e umidade são fatores causadores 

de falhas. 

Deve-se observar que a variação na temperatura de operação entre os 

fabricantes é baixa. Adicionalmente ao fato da redução da vida útil, em alguns 

dispositivos a capacidade de um produto também sofre com o aumento da 

temperatura. Por exemplo, no manual do PowerFlex 750, podemos encontrar o 

gráfico onde mostra a necessidade de realizar a redução da carga de acordo 

com a temperatura ambiente para o modelo 20x a C104.  

 

Ref. Inversores PowerFlex® série 750 pg 15 

A exteriorização do componente quando sujeito a temperaturas de 

operação diferentes é analisada através do modelamento de Arrhenius. Este 

modelamento é baseado em dados empíricos, e prevê que a taxa de um 

mecanismo de falha seja exponencial com o inverso da temperatura (DENSON, 

1992). 

Este modelo desenvolvido por Arrhenius foi desenvolvido com o intuito 

de se relacionar o esforço da amostra sujeito ao aumento de temperatura, 

quando exposta a uma temperatura maior do que a prevista para um perfeito 

funcionamento do equipamento. A equação de Arrhenius determina a 

quantidade de aceleração alcançada pelo estresse das amostras à temperatura 

avaliada, ativando assim, todos os mecanismos de falha latentes (WAN, 2001). 

Na prática este modelo de Arrhenius mostra que a vida útil do 

componente é menor proporcionalmente ao aumento da temperatura em que 

será utilizado. Portanto, mesmo o produto sendo utilizado dentro dos critérios 

de utilização a exposição a altas temperaturas, em situações prolongadas, 

pode resultar na redução de sua vida útil.  



Para se tirar melhor proveito, garantir a integridade física e manter as 

condições especificas de funcionamento, os componentes, comumente são 

instalados em painéis elétricos ou racks de computadores. Embora exerçam 

uma função de proteção excelente, estes também são responsáveis por manter 

o calor próximo aos componentes. 

O calor gerado pelos componentes ou ao qual são expostos devem ser 

dissipados, a fim de se manter as condições ideais de funcionamento. Contudo 

diversas vezes este procedimento é negligenciado por falta de conhecimento 

das condições ambientais existentes ou até mesmo as ideias para o 

funcionamento (WRIGHT, 1997). 

Baseado nas informações expostas, a dissipação do calor existente nos 

painéis pode ser considerada uma vantagem. Principalmente considerando que 

a diminuição na temperatura de operação de um painel elétrico é uma maneira 

efetiva de aumentar a confiabilidade do processo e a vida útil dos componentes 

(COULTON, 2012). 

Temperatura e Umidade dentro do painel 
 

Um painel elétrico consiste em um espaço confinado para os 

componentes. Por conta da convecção o ar quente, que possui uma densidade 

menor, vai para a parte superior do painel. O ar frio por sua vez vai para a parte 

inferior do painel. Este processo de movimentação das massas de calor 

provocam um pequeno fluxo de ar dentro do painel chamado de convecção 

natural. 

Este fenômeno ocorre sem a necessidade de utilização de nenhum 

processo externo, apenas como resultado das condições ambientais. Contudo 

quando instalado um componente gerador de calor (inversor de frequência, 

transformador, fonte, entre outros) em uma área pequena, como um painel 

elétrico, a temperatura tende a se elevar. 

Neste caso a capacidade limitada de transmissão térmica do gabinete 

pode não ser suficiente para dissipar todo o calor gerado dentro do painel. 

Como consequência, a temperatura interna vai subir, resultando em um 

diferencial de temperatura menor dentro do painel. 

Com um menor diferencial de temperatura dentro do painel, resultando 

em menor convecção natural, a temperatura que circunda cada componente 

instalado tende a aumentar. Podendo chegar ao nível de se igualar a 

temperatura máxima de funcionamento, alcançando o ponto critico. 



 

Figura 1 - Exemplo da distribuição de calor dentro do painel eletrico 

 

Um fenômeno comum dentro de gabinetes são as zonas quentes. Estas 

zonas são áreas que não participam da convecção natural. Podem ser 

resultantes de cortes ou dispositivos instalados que evitam essa troca térmica. 

Contudo essas zonas são particularmente encontradas no topo do painel 

(Figura 1). 

Um painel elétrico deve ser sempre vedado. Áreas abertas, orifícios ou 

partes do painel faltantes, podem provocar exposição ao calor externo, entrada 

de sujeira ou umidade dentro do painel. Este fenômeno pode ser ampliado no 

caso do painel estar instalado próximo de uma fonte geradora de calor, sujeira 

ou umidade (WITT, 2000). 

No caso dos componentes alcançarem o ponto crítico de funcionamento, 

a única solução temporária existente é a abertura da porta do painel. Expondo 

os componentes às intempéries externas e seus operadores a situações que 

contrariam a NR10. Neste caso a única solução real existente é a climatização 

do painel através de sistemas auxiliares. 

Outro componente que influencia a durabilidade dos componentes é a 

umidade. O ar que entra em um painel vem acompanhado de calor e umidade 

(COULTON, 2012). Todo ar ambiente possui certa quantidade de umidade 

(WITT, 2000). A umidade contribui para a redução da vida útil dos 

componentes, sendo ela inversamente proporcional ao nível de umidade no ar. 



  

Figura 2 - Circuito de um controlador em ambiente com alta umidade 

A umidade aumenta a depreciação nos componentes quando a 

temperatura alcança níveis menores do que o ponto de condensação (Figura 

2). O ponto de condensação é quando a umidade precipita por conta da 

temperatura. Na Figura 3 podemos ver as curvas de saturação desta umidade.  

 

Figura 3 - Ponto de condensação (WITT, 2000) 

Caso a temperatura seja menor do que o ponto de condensação, a 

precipitação ira se acumular. Para evitar esse resultado indesejado muitos 

fabricantes recomendam que o a temperatura do painel elétrico esteja em torno 

de 35ºC, onde não há formação de condensação e a longa a vida útil dos 

componentes é mantida. 

Melhores práticas para climatização de painéis 
 

Para climatizar o painel corretamente deve-se levar em conta os 

aspectos elencados anteriormente (Temperatura ambiente, calor gerado pelos 



componentes, umidade) e a melhor relação custo benefício do método 

escolhido. Por isso cada método deve ser estudado individualmente, para se 

entender as vantagens e aplicações especificas. Utilizando-se dos benefícios 

de cada solução. 

Para se definir a melhor opção de climatização deve-se levar em conta a 

temperatura ambiente e sujeira do meio externo. Conforme pode ser observado 

na Figura 4, quando a temperatura externa oferece um diferencial de 

temperatura suficiente para reduzir o calor de dentro do painel pode se utilizar 

um sistema de ventilador com filtros, contudo quando a temperatura externa é 

superior deve ser instalado um sistema de ar condicionado. 

 

Figura 4 - Aplicação para climatização 

 O método de convecção natural para remoção do calor é o método mais 

simples, econômico e comumente utilizados para a climatização de eletrônicos. 

Contudo para eletrônicos sensíveis às mudanças de temperatura este método 

pode não ser tão eficiente. 

Ventiladores e exaustores são sistemas que trocam o ar com o ambiente 

externo. O ar movimentado dentro do painel por estes dispositivos circulam 

pelo calor gerado pelos componentes retirando ele do painel (Figura 5). O 

ventilador geralmente possui algum tipo de elemento filtrante, pois para os 

ambientes não estéreis podem ser os responsáveis por levar sujeira para 

dentro do painel. 



 

Figura 5 - Convecção forcada 

Conforme pode ser observado na Figura 5 existem três combinações 

possíveis de se instalar um conjunto de ventilador e exaustor. A primeira, 

quando se instala apenas o exaustor, a segunda quando se instala um conjunto 

de ventiladores e exaustores e a terceira quando se utiliza apenas ventilador. 

Em algumas situações, por conta da potencia a ser dissipada, não é 

necessário ser instalado o conjunto, sendo apenas necessário a instalação de 

uma das duas opções restantes. Contudo a opção de pressurização é a mais 

indicada, pois vai utilizar a grelha e qualquer outra abertura do painel para 

retirar o calor, ao invés de utilizar estas aberturas para entrada de sujeira no 

painel. 

Entretanto sistemas abertos são limitados na capacidade de 

refrigeração, pois são dependentes da temperatura ambiente. Em diversas 

situações em que a temperatura ambiente é muito alta deve ser utilizado outra 

forma de climatização. 

O ar condicionado para painéis diversas vezes supre esta necessidade. 

Embora em diversas situações sejam erroneamente substituídos por ar 

condicionado de conforto.  

Estes ar condicionados, desenvolvidos para este fim, permitem uma alta 

taxa de transferência de calor e não permitem a troca de ar com o ambiente 

externo. Tipicamente são formados por compressores, controlados por 

termostatos que resfriam um fluido refrigerante, responsável pela troca de 

calor. 

Os ar condicionados para painéis podem ser encontrados para duas 

formas de montagem, montagem lateral e de teto, mas apesar dos fluxos de ar 

diferentes possuem princípios de funcionamento idênticos (Figura 6). Estes 

devem ser sempre dimensionados considerando o máximo de calor a ser 

dissipado e a maior temperatura ambiente. 



 

Figura 6 - Principio de funcionamento de um ar condicionado 

Outra grande vantagem, da utilização de ar condicionado para painel, é 

a influencia que o aparelho tem na redução da umidade dentro do painel. O 

principio de operação de um ar condicionado é converter ar frio em ar quente, 

resultando na geração de condensação dentro do ar condicionado, 

desumidificando assim o ar dentro do gabinete. 

No inicio deste processo o ar condicionado gera uma grande quantidade 

de condensação, que foi retirada da atmosfera do painel, que sairá pelo seu 

dreno para fora do painel. Depois de algumas horas de operação pode se 

observar a redução na condensação, por existir um nível de umidade na parte 

interna do painel menor do que a ambiente. 

Em algumas aplicações, onde as partículas suspensas (no ambiente 

onde o painel está instalado) podem danificar o ar condicionado (condensador 

e ventilador), ou se necessita de frequente troca de filtros, pode se utilizar 

trocadores de calor. Estes diferentemente do ar condicionado não possuem 

compressor, e não trocam calor com o ar ambiente (Figura 7). A troca de calor 

é realizada com a agua circulante, que pode ser fornecida pelo sistema de 

água existente ou resfriada por um chiller. 

 

Figura 7 - Principio de funcionamento de um trocador de calor 



O trocador de calor apresenta como vantagem adicional o baixo 

consumo energético e por ser livre de manutenção. Para aplicações onde é 

necessária a climatização de diversos painéis esta solução apresenta um custo 

benefício muito interessante. 

Conclusão 
Existem diversas soluções de climatização disponíveis no mercado. A 

melhor solução a ser escolhida é a que apresenta melhor custo benefício, 

respeitando-se os limites operacionais e especificações do ambiente. 

A temperatura a ser considerada, para a decisão de qual método de 

climatização a ser utilizada, deve ser a maior existente no local onde o painel 

esta ou será instalado. 

É importante ressaltar que o processo de climatização deve ser 

analisado nos estágios preliminares do design do painel. Se desenvolvido um 

painel com a climatização adequada desde o inicio, pode-se beneficiar de um 

sistema confiável. Por fim deve-se observar que o custo de uma solução, 

dimensionada corretamente, de climatização é menor do que o ganho relativo 

em vida útil dos componentes instalados. 
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