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RESUMO

O trabalho consiste em propor um aprimoramento no modelo de fichas de controle,
automatizando o mesmo com o uso de aplicativo próprio utilizado em conjunto com tablets,
afim de ser utilizado pelos funcionários durante os diversos ensaios elétricos realizados nos
processos de comissionamento e testes preventivos, com o intuito de facilitar o processo em
campo e criar um banco de dados de equipamentos e clientes. Na revisão literária é detalhado
o modelo de fichas atual utilizado, bem como as características do mesmo, e na sequencia é
apresentado o modelo inteligente proposto, comparando as vantagens e desvantagens de cada
um deles, estabelecendo um comparativo e demonstrando a utilização dos modelos em
campo. Na parte prática do estágio, é detalhado a rotina dos ensaios dentro das empresas,
normas de segurança adotadas, entre outros.
Palavras-chave: Energia; Comissionamento; Subestações; Manutenção.

ABSTRACT

The work is to propose an improvement in the control chip model, automating the same with
the use of specific software used in conjunction with tablets, in order to be used by employees
for the various electrical tests performed in the commissioning of processes and preventive
tests, in order to facilitate the process in the field and create an equipment and client database.
In the literature review is detailed model of current chips used and the characteristics of the
same, and the sequence is displayed smart proposed model by comparing the advantages and
disadvantages of each, establishing a comparative and demonstrating the use of field models.
In the practical part of the stage, is detailed routine of testing within companies, safety
standards adopted, among others.

Keywords: Energy; Commissioning; Substations; Maintenance.
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INTRODUÇÃO
O trabalho em questão objetiva detalhar as tarefas realizadas no estágio

supervisionado no período de 04/08/2016 até 23/11/2016, totalizando às 180 horas necessárias
para a conclusão da matéria. O estágio foi realizado na empresa Power Energy Serviços
Elétricos Ltda, localizada na cidade de Otacílio Costa e sob a supervisão do Sr. Ricardo
Duarte Pereira, sócio proprietário da mesma.
Dentre os diversos serviços elétricos oferecidos pela empresa, o relatório em questão
irá dar ênfase à área de comissionamento e ensaios elétricos, detalhando os procedimentos
realizados e sugerindo a adoção de politicas de melhoria do processo.

1.1

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO AMBIENTE

A POWER ENERGY Eletrotécnica Ltda é uma empresa de prestação de serviços
técnicos em Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva, Ensaios de Comissionamento,
Coordenação e Execução de Contratos de Manutenção Elétrica e Montagens Eletromecânicas
Industriais. A empresa está localizada na cidade de Otacílio Costa, em Santa Catarina, e
iniciou suas atividades em 1992, formada por membros que atuavam principalmente na área
de Estudos e Desenvolvimento do Centro de Ensaios Elétricos e de Controle de Qualidade de
Produtos Seriados da Lorenzetti-Inebrasa S.A.
Tecnicamente a Power Energy está dividida nos seguintes setores:
SERVICE: Realiza as manutenções preventivas e preditivas e também os ensaios de
comissionamento.
MONTAGEM: Realiza montagens eletromecânicas industriais e de subestações,
manutenções corretivas e retrofit de equipamentos.
CONTRATO

FIXO: Fornecimento

de

mão-de-obra

e

ferramental

(inclusive

equipamentos de testes, quando necessário) para realização de serviços nas dependências
industriais em regime full-time nas áreas de iluminação e manutenção elétrica em geral.
A equipe de funcionários é constituída por profissionais de alta qualificação técnica,
que tem o desafio permanente de propor as melhores soluções técnico-econômicas, em
resposta às necessidades dos clientes.

Figura 1 - Power Energy

Objetivos da Qualidade







Satisfazer as necessidades dos clientes;
Manter equipamentos em conformidade com suas condições de uso;
Treinar, Qualificar e Habilitar constantemente os colaboradores;
Garantir a integridade física atendendo as Normas de Saúde e Segurança Ocupacional;
Respeitar às particularidades e compromissos de cada cliente;
Melhorar continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade e nossos processos;
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SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA
Como podemos aprimorar o processo de recolhimento de informações nos serviços de

comissionamento e manutenção preventiva e manter um histórico de equipamentos e clientes
analisados?

2.1

LIMITES DO PROJETO

Este projeto visa entender a maneira como são recolhidas no cliente, as informações
necessárias para a analise dos equipamentos e encima dessa, sugerir uma forma mais prática e
moderna de aprimorar este processo.
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OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GERAL
Sugerir um aprimoramento no modo de aquisição de dados nos processos de

Manutenção Preventiva e Comissionamento.

3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Demonstrar como são realizados os serviços de comissionamento e manutenção
preventiva oferecidos pela empresa.



Dar ênfase aos processos adotados, testes realizados e informações obtidas nos
mesmos,



Sugerir o aprimoramento no processo de aquisição das informações.
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JUSTIFICATIVA
Durante este período cursando Engenharia Elétrica, fui induzido a aprimorar meu

modo de pensar e buscar soluções práticas, embasadas no conhecimento teórico obtido em
sala, e também através do conhecimento tácito criado nas aulas práticas, tal como no período
de estágio. E hoje o mercado busca justamente profissionais com estas características, para
trazer mais que soluções, e sim inovação para dentro de suas empresas.
No estágio que realizarei na Power Energy, poderei aplicar mais do que os
conhecimentos obtidos em aula, trabalhando em prol da empresa, mas também sugerir
melhoras nos seus processos, afim de aprimorar o serviço de seus funcionários e também
melhorar a imagem da empresa, induzindo-a a utilizar a tecnologia em prol de suas atividades.
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METODOLOGIA

5.1

DELINEAMENTO DA PESQUISA
Foi pesquisado sobre os diversos tipos de testes realizados, bem como os tipos de

dados obtidos, a forma com que são recolhidos e posteriormente analisados pelos engenheiros
da empresa, identificando assim as necessidades do cliente.
Para a pesquisa foi realizado trabalho investigativo na empresa junto aos
funcionários que realizam os procedimentos, e também no trabalho em campo por parte do
próprio acadêmico, afim de conhecer a realidade dos clientes e dos funcionários, buscando
assim a melhor maneira de aprimorar os procedimentos.
Em conjunto, foi utilizado o embasamento teórico direcionado a engenharia de
manutenção e processos, além da busca por novas tecnologias direcionadas ao setor.
Trata-se de uma pesquisa exploratória, com pesquisa de campo, de natureza
qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de livros, manuais, e através de
entrevistas com técnicos do setor de manutenção elétrica da empresa em que é realizado o
estágio.

5.2

POPULAÇÃO ALVO
O alvo desse projeto é a própria empresa em que está sendo realizado o estágio,

modificando os processos de Manutenção e Comissionamento realizados pela mesma.
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REVISÃO DE LITERATURA

6.1

TIPOS DE MANUTENÇÃO

Existem basicamente quatro tipos de manutenção que são: manutenção corretiva (não
planejada e planejada), que pode ser de emergência ou não, manutenção preventiva,
manutenção preditiva e manutenção detectiva.

6.1.1

Manutenção corretiva não planejada

Esse tipo de manutenção é caracterizado pela atuação das equipes de manutenção em
fatos que já ocorreram, sejam estes fatos desempenhos inferiores ao almejado ou uma falha.
Não há tempo para a preparação de componentes e nem de planejar o serviço; isto é,
manutenção corretiva não planejada é a correção da falha de modo aleatório a fim de evitar
outras conseqüências (CASTELLA, 2001). Do ponto de vista do custo de manutenção, esse
tipo tem custo menor do que prevenir falhas nos equipamentos. Porém, pode causar grandes
perdas por interrupção da produção.

6.1.2

Manutenção corretiva planejada

Neste caso, tem-se uma falha ou condição anormal de operação de um equipamento
e a correção depende de decisão gerencial, em função de acompanhamento preditivo ou pela
decisão de operar até a quebra. A decisão de adotar a política de manutenção corretiva
planejada pode ser originada com base em vários fatores, tais como: negociação de parada do
processo produtivo com a equipe de operação, aspectos ligados à segurança, melhor
planejamento dos serviços, garantia de ferramental e peças sobressalentes, necessidade de
recursos humanos tais como serviços contratados. Esse tipo de manutenção possibilita o
planejamento dos recursos necessários para a intervenção de manutenção, uma vez que a falha
é esperada. (PINTO e XAVIER, 2001 apud MUASSAB, 2002).

6.1.3

Manutenção preventiva

Trata-se de atuação realizada de maneira a reduzir ou evitar a falha ou a queda no
desempenho do equipamento, obedecendo a um plano de manutenção preventiva previamente
elaborada, baseado em intervalos definidos de tempo, isso é, manutenção baseada no tempo.
Qualquer ativo físico solicitado para realizar uma determinada função estará sujeito a uma
variedade de esforços. Estes esforços gerarão fadiga e isto causará a deterioração deste ativo
físico reduzindo sua resistência à fadiga. Esta resistência reduzir-se-á até um ponto no qual o
ativo físico pode não ter mais o desempenho desejado, em outras palavras, ele pode vir a
falhar (MOUBRAY, 1997). Utilizando dados estatísticos de arquivos ou históricos disponíveis

nas empresas procura-se determinar o tempo provável em que ocorrerá a falha, pois sabe-se
que esta poderá ocorrer mas não se pode determinar exatamente quando. Pode-se, ainda,
reduzir a probabilidade de falhas pelo fato de a manutenção ser programada com
antecedência, sendo o ônus desta paralisação substancialmente baixo. A manutenção
preventiva caracteriza-se pelo trabalho sistemático para evitar a ocorrência de falhas
procurando a sua prevenção, mantendo um controle contínuo sobre o equipamento. A
manutenção preventiva é considerada como o ponto de apoio das atividades de manutenção,
envolvendo tarefas sistemáticas tais como: as inspeções, substituição de peças e reformas
(PATTON JR., 1983).

6.1.4

Manutenção preditiva

Também é conhecida como manutenção sob condição ou manutenção com base no
estado do equipamento. É baseada na tentativa de definir o estado futuro de um equipamento
ou sistema, por meio dos dados coletados ao longo do tempo por uma instrumentação
específica, verificando e analisando a tendência de variáveis do equipamento. Esses dados
coletados, por meio de medições em campo como temperatura, vibração, que não permitem
um diagnóstico preciso; portanto, trabalha-se no contexto de uma avaliação probabilística.
Esse tipo de manutenção caracteriza-se pela previsibilidade da deterioração do equipamento,
prevenindo falhas por meio do monitoramento dos parâmetros principais, com o equipamento
em funcionamento. A manutenção preditiva é a execução da manutenção no momento
adequado, antes que o equipamento apresente falha, e tem a finalidade de evitar a falha
funcional ou evitar as conseqüências desta (MOUBRAY, 1997).
De acordo com as normas da ANEEL, as atividades mínimas de manutenção
preditiva em subestações consistem em:
a) Inspeções Visuais;
b) Inspeções Termográficas nos equipamentos e em suas conexões;
c) Ensaios do Óleo Isolante dos equipamentos.
As inspeções visuais devem ser realizadas regularmente visando verificar o estado
geral de conservação da subestação, incluindo a limpeza dos equipamentos, a qualidade da
iluminação do pátio e a adequação dos itens de segurança (por exemplo, extintores e

sinalização). Durante as inspeções visuais devem ser verificados, entre outras coisas, a
existência de vazamentos de óleo nos equipamentos e de ferrugem e corrosão em
equipamentos e estruturas metálicas, a existência de vibração e ruídos anormais, o nível de
óleo dos principais equipamentos e o estado de conservação dos armários e canaletas e as
condições dos aterramentos.
As inspeções termográficas em subestações devem ser realizadas, no mínimo, a cada
seis meses, devendo ser avaliados não apenas as conexões, mas todos os equipamentos da
subestação.
Para os ensaios do óleo isolante, como envolvem equipamentos específicos, os
critérios e periodicidades serão definidos no item referente aos equipamentos (ANEEL, 2014).

6.1.5

Manutenção detectiva

Na década de 1990 o termo manutenção detectiva começou a ser utilizado. É um
tipo de manutenção efetuada em sistemas de proteção buscando detectar falhas ocultas ou não
perceptíveis às equipes de operação e manutenção (CASTELLA, 2001) Essa é a política
adotada quando o processo possui subconjuntos nos quais é Praticamente impossível detectar
falhas antes que elas ocorram, buscando eliminar falhas ocultas por meio de testes periódicos
no sistema.

6.2

STARTUP E COMISSIONAMENTO

Comissionamento segundo o CONFEA – Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, consistem em:
“Atividade técnica que consiste em conferir, testar e avaliar o funcionamento de
máquinas, equipamentos ou instalações, nos seus componentes ou no conjunto, de forma a
permitir ou autorizar o seu uso em condições normais de operação.”
O comissionamento é a certificação de todo o trabalho realizado, pois é nesta etapa
que é feita a verificação completa da instalação para garantir a confiabilidade e segurança do

sistema. Por isso, precisa ser realizado por profissionais experientes e qualificados, munidos
de equipamentos adequados e seguindo uma metodologia eficaz.
O comissionamento geralmente envolve 6 etapas:
1. Análise do projeto: Antes de iniciar qualquer atividade de execução, nossos
técnicos fazem uma análise minuciosa do projeto, com o objetivo de checar a filosofia de
funcionamento do sistema e identificar erros ou inconsistências antes de iniciar os testes;
2. Inspeção Visual: Verificação das condições dos equipamentos e demais partes do
sistema para identificar danos e possíveis falhas de montagem;
3. Testes de equipamentos: Dispomos de aparelhos com tecnologia de ponta para
realização de ensaios nos equipamentos de potência e de proteção. Contamos com CPC100,
CP TD1, CT Analyser e CMC, que permitem medições com alto nível de precisão;
4. Testes de fiação: Nossos técnicos verificam todas as interligações do sistema,
ponto a ponto, garantindo que todas as conexões estejam perfeitas e de acordo com o projeto,
prevenindo falhas e erros de operação;
5. Funcional do sistema: Através destes testes, certificamos que tudo está operando
corretamente e que as interfaces e proteções estão atuando conforme o necessário, garantindo
a confiabilidade e segurança de todo o sistema;
6. Relatório técnico conclusivo: Ao final de todos os testes e verificações é
elaborado um relatório técnico completo com os resultados dos testes e conclusões. Este
relatório é fundamental para manutenções futuras e para a própria operação da subestação.
START UP consiste basicamente no acionamento e energização das máquinas e
dispositivos que compõe uma instalação, em nosso caso, elétrica.
Para que fique mais claro, um exemplo típico de comissionamento é os ajustes dos
relés de sobrecargas (relé térmico) de um motor elétrico trifásico de acordo com suas

características realizado no start-up de maneira a garantir o perfeito funcionamento e proteção
deste.
Vários fatores são diretamente atribuídos neste exemplo acima, por exemplo, a
consideração da corrente nominal e fator de serviço do mesmo, se este relé está inserido em
uma partida direta, por exemplo, a corrente nominal deve ser considerada como a corrente de
ajuste no relé, mas se a partida do motor for, nesta ocasião uma partida estrela triângulo,
sabemos que a corrente que passará por este relé será de 58% da corrente nominal.
É muito importante entender que o dimensionamento não está única e
exclusivamente vinculado em projetar o dispositivo, é necessário que você saiba que o
comissionamento dos dispositivos deve ser realizado de maneira a garantir o perfeito
funcionamento e respectivamente o exato desempenho dos equipamentos, especialmente dos
dispositivos de proteção e monitoramento.
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PROCESSO DE COMISSIONAMENTO
Estes ensaios são realizados em campo, após a instalação do equipamento e antes da

sua colocação em funcionamento.
O objetivo é verificar o atendimento aos requisitos especificados, ou seja, verificar se
as características referidas e as expectativas ao produto estão de acordo com o especificado
pelo fabricante.
Estes registros demonstram claramente se o produto foi aprovado ou não nas
inspeções e/ou ensaios de acordo com os critérios de aceitação definidos.
A empresa em questão, possui os equipamentos necessários e todo pessoal
especializado para realizar comissionamentos em diversos níveis de tensão, desde 13,8kV até
500kV.

Figura 2 – Aplicação de Tensão com Hipot

Um comissionamento realizado pela Power Energy inclui todos os ensaios de
recebimento em:


Subestações;



Equipamentos de manobra (Disjuntores, Seccionadoras);



Painéis de Distribuição de Força, Controle, Comando e Proteção;



Transformadores de Corrente e Potencial;



Pára-Raios;



Duto de barras;



Cabos, Muflas;



Banco de baterias



Transformadores e



Malhas de Terra.

Figura 3 – Subestação Ambev
Estas intervenções visam agilizar e propiciar a energização da obra, dentro dos
prazos previstos, para tanto, a Power Energy dispõe de técnicos especializados e de uma
grande variedade e quantidade de equipamentos de testes.
Todo comissionamento realizado pela Power Energy inclui:


A consulta a catálogos e manuais dos equipamentos envolvidos;



A consulta a normas de qualidade internas da obra;



A consulta a normas de qualidade externas, aplicáveis à obra;



A elaboração de relatórios técnicos, nos quais constam:



Características dos equipamentos;



Resultados obtidos;



Comparações com os parâmetros especificados dos produtos;



Recomendações, sempre que necessário, visando detectar, analisar e eliminar
potenciais não-conformidades.



Investigação da causa de possíveis não conformidades relacionadas ao
produto de acordo com os processos e sistemas de qualidade especificados
em norma. Este procedimento é sempre discutido com os responsáveis
técnicos pela obra.

A Power Energy tem realizado comissionamentos em diversos empreendimentos de
Subestações de Geração, Transmissão e Distribuição, Usinas Termoelétricas e Hidroelétricas,
por todo o Brasil e muitos outros países, tendo sempre como premissas básicas a
transparência, a qualidade e a segurança em todos os seus procedimentos.

7.1

FICHAS DE SERVIÇO
Como foco principal deste trabalho, as fichas de serviço utilizadas em campo são

essenciais nos processos de comissionamento e manutenção, pois são através delas que os
dados obtidos em campo são manipulados e posteriormente analisados, para serem retratados
ao cliente como o resultado do trabalho contratado.
A obtenção destes dados ainda ocorre de forma arcaica, utilizando-se de cadernos de
anotação, ou até mesmo fichas impressas (Figura 4) , sendo posteriormente repassado os
dados para fichas eletrônicas em arquivos .xls ou .doc., aonde só então são analisados, e
posteriormente arquivados de acordo com a empresa contratante.
Contudo, foi verificada em campo, que a utilização deste método não é a mais
indicada, pelo fato de manter os dados obtidos relativamente desprotegidos em situações
adversas, como chuva ou excesso de sujeira do local.
Outro ponto negativo neste método é a questão do retrabalho necessário para
transferir estes dados, posteriormente, dos blocos de anotações ou fichas impressas, para
planilhas eletrônicas, o que torna os dados suscetíveis a erros por parte do profissional que irá
realizar esta tarefa, e também o fato de não ser possível uma filtragem posterior para busca
dos serviços realizados.

Figura 4 - Modelo de ficha de Serviço

7.2

AUTOMATIZAÇÃO DAS FICHAS DE SERVIÇO
Uma solução para aperfeiçoar a captura dos dados em campo, seria automatizar este

processo utilizando-se de meios modernos, aonde além de mantê-los salvo, fosse possível
criar uma base de dados de clientes, bem como dos equipamentos existentes no parque
industrial de cada um deles, facilitando não só a interpretação posterior dos dados, mas
também mantendo um histórico dos mesmos no caso de futuros trabalhos.

A sugestão adotada para este caso é a utilização de dispositivos eletrônicos como
SmartPhones ou tablets, associado à um aplicativo de planilha eletrônica, ou
preferencialmente, um aplicativo propriamente desenvolvido para esta finalidade, o qual iria
facilitar o trabalho ao técnico em campo, além de enviar instantaneamente as informações à
um banco de dados da empresa, que ao mesmo tempo em que armazena as informações,
também já as interpreta, trazendo o laudo organizado e em tempo real da tarefa que está sendo
realizada.

Figura 5 - Modelo de Tablet Industrial Sugerido

Para a utilização em ambientes fabris, o indicado seria o uso de tablets industriais
(Figura 5), pelo fato de serem equipamentos robustos, a exemplo do modelo GETAC F110. O
O F110 combina a poderosa 4ª geração de processadores Intel® Core™, a mais
recente tecnologia wireless e as 11.6 polegadas de ecrã panorâmico com um design fino e leve
que re-define mobilidade e resistência. Utiliza a revolucionária tecnologia LumiBond que
consegue uma exibição mais legível e oferece um maior contraste. O ecrã táctil e LCD é mais
duradouro, melhorando a sua legibilidade. O F110 foi concebido para proteger o tablet contra
quedas, vibrações e choques, e foi testado e certificado pelas normas de MIL-STD 810G e
IP65. (Altronix)
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Além da proposta sugerida à empresa, para a otimização na maneira de captura dos

dados obtidos em campo através de um dispositivo eletrônico, como descrito no capitulo
anterior, também foram realizadas outras diversas atividades, tanto na área especifica
designada ao estágio, quando nas diversas áreas de atuação da empresa, com o intuito de
aprimorar os conhecimentos adquiridos em sala pelo acadêmico.

8.1

TESTE DE HIPOT
O Hipot é um instrumento usado para testar a isolação elétrica em aparelhos e

equipamentos. O nome Hipot é a abreviação de elevado potencial em inglês, já que no seu
ensaio utiliza-se uma tensão elevada. Em condições normais, qualquer dispositivo elétrico vai
produzir uma quantidade mínima de corrente de fuga, conforme a classe de tensão e rigidez
dielétrica do material. Esse fenômeno trata-se de uma condição natural dos materiais,
observado em sua fabricação.
No entanto, devido a problemas como absorção de umidade, acúmulo de sujeira,
entre outros, a fuga de corrente pode se tornar excessiva. Essa circunstância pode causar falha
na operação do equipamento, podendo danificá-lo e ainda provocar um choque elétrico em
pessoas que possam entrar em contato com o equipamento defeituoso.
O teste consiste em aplicar uma elevada tensão elétrica no equipamento durante um
determinado tempo, e não pode haver o rompimento da isolação dielétrica do equipamento
sob ensaio. Durante a realização do ensaio, caso ocorra a falha da isolação do equipamento
sob ensaio, o Hipot deve identificar essa corrente de fuga e vir e desligar, e neste caso o
equipamento ou cabo está reprovado. Eventualmente pode ocorrer de o equipamento sob
ensaio apresentar falha na isolação e o Hipot não desligar, vindo a manter a elevada tensão
aplicada e danificando o equipamento ou cabo sob ensaio.

Figura 6 – Hipot
O instrumento vem acompanhado de um cabo para aplicação de tensão e outro para
retorno, caso o equipamento sob ensaio não suporte a tensão aplicada. Normalmente, o Hipot
é mais utilizado para ensaio em cabos de alta tensão.
O ensaio Hipot é efetuado com um esquema de ligação muito simples: o
equipamento Hipot, alimentado por uma fonte de energia externa, é eletricamente conectado
ao cabo ensaiado e a sua blindagem, conforme o caso. Então, o equipamento fornece um
pulso de tensão ao cabo e, conforme o comportamento do mesmo é feito análises a respeito da
possibilidade de inserção do cabo ensaiado em instalações.
A primeira consideração feita em relação ao equipamento diz respeito à alimentação
de tensão do Hipot, bem como ao dispositivo de segurança existente no mesmo devido às
altas tensões envolvidas. Vários avisos são dados em relação a possíveis acidentes e danos
sobre o equipamento. Por operar com valores altos de tensão e energia armazenada (note-se a
própria função do equipamento), o Hipot exige operação cuidadosa, com atenção redobrada
em todos os aspectos de segurança possíveis. Durante a utilização do equipamento, o operador
deverá ficar atento aos cuidados necessários à sua proteção.

Destaca-se que o operador sempre deve preservar a maior distância possível dos
componentes energizados do sistema durante a realização do ensaio (como por exemplo
cabos, conectores, e o próprio equipamento Hipot). Além disso, é recomendável que os cabos
ensaiados estejam dispostos de modo a correr livremente pelo ar, sem contato algum com
outro ponto de possível tensão ou aterramento.
O principal dispositivo de segurança que deve ser observado pela equipe no
equipamento analisado é o aterramento. Tal medida é essencial para evitar um eventual
contato humano com as partes energizadas do Hipot, causando assim um choque elétrico.
Outro ponto que demanda grande atenção na operação do equipamento Hipot é o
nível de tensão aplicado. Devido a vários tipos de referência normalmente utilizados (por
exemplo, tensão fase-fase [bifásica], fase-neutro, entre outros), é comum o desacordo de
medidas entre o valor pretendido e o valor prático aplicado no ensaio. Assim, é importante a
conferência rotineira dos parâmetros elétricos empregados, a fim de evitar acontecimentos
não desejados ou até mesmo erros de medidas por parte do equipamento, ou de leitura por
parte do operador. Sabe-se por especificação técnica que um cabo com falha na isolação, ao
ser exposto ao ensaio Hipot, apresenta corrente elétrica, de fuga, crescente. Tal crescimento é
limitado (interrompido) somente quando a corrente chega ao valor de corte do equipamento
(valor esse que, em alguns casos, é previamente ajustado pelo operador).

8.1.1

Principais Aplicações do Equipamento

Os principais usuários do equipamento Hipot são fabricantes de cabos e fios,
concessionárias de energia elétrica, empresas de telecomunicações e empresas como a Power,
que realizada o comissionamento de subestações e equipamentos elétricos de média e alta
tensão.

8.1.2

Procedimentos Anteriores ao Ensaio

8.1.2.1 Aterramento e Segurança
Para um ensaio bem sucedido e sem imprevistos ou acidentes, é fundamental que,
antes de tudo, todas as normas e procedimentos de segurança sejam obedecidos por completo.
Portanto, deve-se escolher um operador qualificado e consciente para efetuar o manuseio do
equipamento de ensaio (Hipot), bem como dos cabos, fios de conexão e demais materiais
envolvidos no processo de teste.

Figura 7 – Separação dos Cabos para teste de tensão aplicada
Além disso, um bom aterramento do sistema é essencial para que não haja nenhum
acidente envolvendo tensões indesejadas, que eventualmente venham a surgir no ambiente de
ensaios. Portanto, o primeiro passo após a verificação da segurança do equipamento e do
operador é efetuar e conferir o aterramento do equipamento, bem como de sua carcaça. Devese assegurar a conexão correta com um aterramento confiável, por segurança e confiabilidade
dos testes que se seguem.

Em seguida, deve-se efetuar a conexão da alimentação do Hipot, novamente
conferindo o aterramento do sistema. Então, faz-se a conexão da fonte de energia e do cabo de
alta tensão nos bornes apropriados. Estas últimas conexões também devem ser corretamente
ligadas

ao

aterramento

do

circuito

através

de

cabos

apropriados.

Nesse momento, o terminal guard se mostra relevante, pois tem como função principal a
proteção tanto da carcaça do equipamento Hipot, de seus circuitos internos e das conexões
feitas. O terminal deve ser aterrado solidamente, para garantir potencial nulo nos pontos
necessários.
Fazer as conexões na ordem e disposição correta é essencial para garantir a proteção
total durante o ensaio, bem como para garantir leituras confiáveis da corrente de fuga,
resistência de isolação do material testado, entre outras. Para isso, o operador deve sempre
seguir as instruções do fabricante do equipamento Hipot e do cabo ensaiado, assegurando-se
de que nenhum limite físico está sendo extrapolado.

Figura 8 – Aplicação de Tensão direta nas três fases

8.1.3

Conexão dos Cabos Ensaiados

As conexões do cabo a ser ensaiado são esclarecidas no manual de acordo com o tipo
de cabo utilizado (com referência à presença de blindagem e o tipo de construção, monofásico
ou trifásico). Por último, deve-se ajustar o potenciômetro do equipamento para um valor
adequado de corrente de desligamento. O fabricante recomenda, inicialmente, o valor máximo
de 5 mA.
8.1.4

Ajustes e Procedimentos de Ensaio

8.1.4.1 Ajuste do Nível de Tensão
Ao ligar o equipamento, deve-se verificar se os ajustes de tensão estão adequados
(ajuste girado para a posição “partida”). Uma vez corrigidas possíveis divergências de ajuste e
referenciais, a lâmpada de AT deve acender, indicando que o equipamento está pronto e
habilitado para fornecer tensão para realizar o ensaio.

Em seguida, deve-se ajustar o nível de tensão para o valor desejado (conforme normas
vigentes e especificação do solicitador do ensaio). Deve-se lembrar sempre que, por se tratar
de ensaios com tensões altas, todo ajuste realizado no equipamento deve se dar de forma
lenta, a fim de prevenir variações elétricas excessivamente bruscas e, consequentemente,
evitar o desligamento do aparelho ou a atuação de alguma proteção de forma inadequada.
A essa altura, o operador já deve poder efetuar a leitura da corrente de fuga existente
no cabo ou material testado. A partir daí, é trabalho do engenheiro ou operador do ensaio
tomar medidas para verificar se a corrente de fuga está dentro do limite adequado. Caso isso
não ocorra, devem-se tomar as atitudes necessárias em relação ao material de ensaio.
8.1.5

Escolha do Nível de Tensão Apropriado

O próprio fabricante do equipamento Hipot fornece uma lista de valores de níveis de
tensão médios segundo várias normas internacionais, quais sejam: VDE (Verband der
Elektrotechnik, Elektronik Und Informationstechnik – Associação de Eletrotécnica, Eletrônica

e Tecnologia da Informação), IEC (International Electrotechnical Comission – Comissão
Internacional de Eletrotécnica), IPCEA (Insulated Power Cable Engineers Association –
Associação de Engenharia de Cabos Isolados) e AEIC (Association of Edison Illuminating
Companies – Associação de Empresas de Iluminação Edison).

8.1.6

Medidas e Resultados do Ensaio

Uma vez definidos os parâmetros iniciais do ensaio, e tendo ajustado o equipamento
corretamente, pode-se proceder ao ensaio propriamente dito. Novamente, devem-se conferir
todas as conexões elétricas do cabo testado e dos bornes do equipamento. Caso algo esteja
fora de acordo com o manual do fabricante e as respectivas normas, deve-se efetuar o ajuste
antes de continuar o ensaio.
As medidas retiradas no ensaio devem ser analisadas de forma segura, para que não
ocorram erros devido a falhas de leitura ou análise de resultados. É necessário que o ensaio
seja feito corretamente, pois não é aconselhável realizar o ensaio de tensão aplicada no cabo
várias vezes, pois mesmo não sendo considerado um ensaio destrutivo pode comprometer a
vida útil do cabo devido ao nível de tensão aplicada ser superior ao de sua utilização normal.
Tendo obedecido todos os procedimentos mostrados neste capítulo, o ensaio deve resultar em
medidas confiáveis e úteis para determinação de vida útil de cabos, validação de instalações,
entre outras aplicações.

8.1.7

Teste prático

Todas as instruções detalhadas acima foram realizadas em testes realizados dentro da
nova subestação do Hospital Infantil Seara do Bem, em Lages – SC, em serviço solicitado
pela empresa VIATEC, para testes de resistência dos cabos subterrâneos que fazem a ligação
entre o poste de entrada, e a subestação do hospital.

8.2

Equipamentos utilizados em campo
Para os serviços de comissionamento e manutenção preditiva, usualmente são

utilizados alguns equipamentos exclusivos para a realização dos testes necessários à garantir o
correto funcionamento dos objetos testados, dentre eles podemos citar os principais:


Megômetro 5 kV
Equipamento utilizado para medir o valor da resistência ôhmica de isolação de um

equipamento ou acessório (barramento, suporte, isolador, etc.):
Objetivo: Estabelecer parâmetros para a realização deste ensaio, tanto nos serviços
realizados (manutenção preventiva, comissionamento...), quanto nos diversos equipamentos a
que se destina (disjuntores, seccionadoras, pára-raios, TC’s, TP’s, transformadores...).

Figura 9 - Megômetro


Microhmímetro 10 Amperes
Equipamento utilizado para medir o valor da resistência ôhmica dos enrolamentos de

um equipamento ou resistência ôhmica de contato de peças que se conectam de alguma forma
(contatos de seccionadores, contatos fixos e móveis de disjuntores, interligação de
barramentos, cabos, etc.):

Objetivo: Estabelecer parâmetros e critérios para a realização deste ensaio, tanto nos
serviços realizados (manutenção preventiva, comissionamento...), quanto nos diversos
equipamentos onde se aplica (disjuntores, seccionadoras, contatores, duto de barras,
barramentos, etc).

Figura 10 - Microhmímetro


Hipot 80 kVcc:
Equipamento utilizado para medir a isolação dielétrica dos equipamentos e

acessórios de uma subestação, sua principal característica está na capacidade de medir os
valores de corrente de fuga do dielétrico, em alguns casos este ensaio pode ser considerado
como ensaio destrutivo como é o caso dos cabos isolados de média tensão 1 a 34,5 kV, neste
ensaio se o equipamento precisar atuar interrompendo a aplicação de tensão, normalmente o
cabo rompe a isolação em algum ponto por defeito de fabricação ou dano causado na
montagem, logo o cabo é condenado e deve ser substituído ou consertado quando possível.

Figura 11 – Hipot 80kv
8.3

PARAMETRIZAÇÃO DE RELE
A parametrização de relés tem o objetivo de inserir adequadamente os ajustes de

proteção definidos com base no estudo de seletividade e definição dos parâmetros dos relés.
A inserção desses parâmetros de proteção pode ser realizada de duas formas: via frontal do
relé, inserindo manualmente ou através de softwares específicos desenvolvidos pelos seus
respectivos fabricantes com cabos específicos também fornecidos pelos fabricantes.
Um detalhe importante é que somente a parametrização dos relés não dá garantia de
uma operação correta dos dispositivos de proteção. Com isso, recomenda-se realizar os testes
e calibração dos relés com uma fonte de corrente e/ou tensão nos dispositivos de proteção.
Somente com esse conjunto é possível verificar se os dispositivos de proteção estão atuando
conforme o estudo de seletividade.
Na prática, foi utilizado um modelo SEL 787 (Figura 12), que posteriormente viria a
ser implantada na empresa AMBEV, localizada na cidade de Viamão. Os dados a serem
aplicados no mesmo, já haviam anteriormente sido fornecidos pela empresa, restando apenas
a inserção dos mesmos no equipamento, através do software de comunicação do fabricante.

Figura 12 – Rele SEL 787

8.4

PROJETOS
Dentre as atividades desenvolvidas no período de estágio, podemos destacar também

os projetos elétricos realizados, tanto a nível informativo quanto estratégico para a execução
de serviços a serem realizados diretamente no cliente.

Figura 13 – Projeto Acionamento Disjuntor

Para a realização dos projetos foi utilizado a plataforma AutoCad 2014, um software
do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por computador - criado e
comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração
de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D) e para criação de modelos
tridimensionais (Wikipedia, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período em que foi realizado o estágio, foi possível perceber claramente a
importância dos serviços realizados nas estruturas de média e alta tensão, uma vez que, são
serviços que muitas vezes passam despercebidos aos olhos de leigos e até mesmo engenheiros
sem experiência na área. Junto à evolução dos equipamentos que envolvem está área, também
cresce a necessidade de capacitação dos engenheiros e técnicos responsáveis, bem como a
qualidade nos serviços prestados.
A Power Energy vem seguindo está linha evolutiva, sempre buscando manter
atualizado seu leque de serviços e equipamentos, de modo a prestar um serviço exclusivo, e
mantendo-se sempre a frente de seus concorrentes no ramo de comissionamento e
manutenção preventiva.
Foi uma experiência única poder conviver com os profissionais que compõem esta
grande empresa, e extrair dos mesmos, o conhecimento necessário para iniciar uma carreira
nesta área, uma vez que, sempre foi a área almejada pelo acadêmico para seguir sua carreira
como engenheiro eletricista.
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