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RESUMO

O trabalho de estágio supervisionado executado juntamente com a engenheira
eletricista Nathielle Waldrigues Branco, na Rua Celestino Gonçalves de Lins – 283, B: Santa
Maria, que presta serviços para empresas realizando projetos elétricos, visa apresentar os
critérios de segurança do trabalho no setor de manutenção para o procedimento de
manutenção de transformadores da rede elétrica na distribuição de energia. Os critérios
técnicos de segurança para garantir a execução das atividades de supervisão de operação e
manutenção das redes de distribuição de energia elétrica, são utilizados para garantir a
continuidade do funcionamento do sistema, buscando cumprir todas as normas para
distribuição de energia elétrica com qualidade e prevendo o mínimo de interrupção de energia
possível nos processos de manutenção. Para cada manutenção e operação de transformadores
é criada uma ordem de manutenção realizada antes da execução onde caracteriza um tipo
serviço a ser realizado podendo ser programado ou não.
Os cuidados de segurança e atenção no processo são únicos, levando em conta que no
trabalho é realizado em redes energizadas e com carga, sendo assim havendo cuidados
maiores, não admitindo falhas no processo de execução. O objetivo é analisar e relatar
criteriosamente todos procedimentos a serem realizados, sabendo que os profissionais da área
elétrica estão expostos aos diversos níveis de periculosidade, além de condições adversas de
acordo com a função que exerce na tentativa de estar sempre conscientizado, usando os
devidos equipamentos como Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de
Proteção Coletiva e também também podendo através dos treinamentos e conhecimentos
teóricos apontar cada detalhe que podem ser melhorados no conjunto de procedimentos de
execução de serviço.
Palavras-chave: Segurança do trabalho, EPI e EPC’s, manutenção e transformadores.

ABSTRACT

The supervised internship work carried out together with the electrical engineer
Nathielle Waldrigues Branco, at Rua Celestino Gonçalves de Lins - 283, B: Santa Maria,
which provides services to companies carrying out electrical projects, aims to present the
safety criteria of the work in the maintenance sector for the procedure of maintenance of
transformers of the electric network in the distribution of energy. The technical safety criteria
to ensure the execution of the supervision activities of operation and maintenance of
electricity distribution networks are used to ensure the continuity of the system operation,
seeking to comply with all standards for the distribution of electrical energy with quality and
providing the minimum possible power interruption in maintenance processes. For each
maintenance and operation of transformers a maintenance order is created before the
execution where it characterizes a type of service to be carried out, being able to be
programmed or not.
The care of safety and attention in the process are unique, taking into account that in
the work is carried out in energized and with load networks, thus being greater care, not
admitting failures in the execution process. The objective is to analyze and report carefully all
procedures to be carried out, knowing that the professionals of the electrical area are exposed
to the different levels of dangerousness, besides adverse conditions according to the function
that exerts in the attempt to always be conscientized, using the necessary equipment such as
Individual Protection Equipment and Collective Protection Equipment and also, through
training and theoretical knowledge, can point out every detail that can be improved in the set
of service execution procedures.

Keywords: Work safety, EPI and EPC's, maintenance and transformers.
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1.0 INTRODUÇÃO

É possível imaginar como seria nosso dia a dia hoje sem a energia elétrica, a
eletricidade que já vem sendo usada há muitos anos desde sua descoberta, hoje é conectada
desde a geração passando pelas subestações e distribuídas até nossas casas, se tornou um
insumo essencial para alavancar a tecnologia na automação e indústria de atividades
modernas. Diferente de outros ramos, a eletricidade necessita de cuidados especiais, pois os
perigos não atingem apenas os profissionais do setor, mas todos os usuários que tenham
contato com a energia elétrica estão sujeitos a acidentes que podem ser fatais (SILVA; SILVA
FILHO, 2007).
Muitos processos e normas auxiliam na prevenção de acidente no trabalho, porém
são inúmeras falhas que podem levar a um acidente. Se tratando de energia elétrica, na
manutenção com linha viva (linhas energizadas), não admitem erros na operação, pois podem
ser fatais. A boa comunicação e interpretação das ordens de manutenção são essenciais para
um diálogo de acompanhamento da obra, sabendo que os carros de serviços são equipados de
rádios que permite a comunicação constante com o COD – centro de operação e distribuição,
este setor permite em alguns pontos da rede de distribuição fazer abertura de chaves
(religadores eletrônico), manobras de alimentação do sistema via remoto (CELESC, 2018).
De acordo com a Celesc (2018) no dia a dia, a atualização e evolução dos meios de
se proceder as atividades vem sendo melhorada, isto traz um ganho constante para a
produtividade com qualidade e segurança na execução da manutenção das redes de energia da
Celesc.
Neste trabalho abordaremos questões presentes na segurança do trabalho, que estão
diretamente ligadas no processo de manutenção de transformadores da rede elétrica, bem
como das técnicas de trabalho, que são fundamentais para garantir uma boa saúde do
trabalhador.
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE

1.2 HISTÓRICO
Em 2013 formou-se em Tecnóloga em Automação Industrial pelo SENAI/UNIPLAC,
após este período ingressou na Engenharia Elétrica na Universidade do Planalto Catarinense –
UNIPLAC e colou grau em 2017. Após terminar o bacharel em engenharia ingressou em dois
cursos de pós graduação (Engenharia de Produção e Gestão Pública) e também no mestrado
em Mecatrônica pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), todos concluídos em 2018/1.
Atualmente é professora universitária da Universidade do Planalto Catarinense –
UNIPLAC nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e Arquitetura e
Urbanismo, atua nesta área desde 2017/2.
Atua também na patê de desenvolvimento de projetos elétricos, manutenção industrial
e desenvolvimento de programas de automação industrial, laudos e consultorias em empresas
no ramo da Engenharia Elétrica e Produção.

1.3 RELATO DAS OBSERVAÇÕES
O presente projeto irá mostrar a experiência vivida durante a execução do estágio
curricular obrigatório do curso de Engenharia de Produção realizado juntamente sob
orientação da Engenheira Eletricista Nathielle Waldrigues Branco, oportunizando o
conhecimento técnico e o modelo de desempenho das atividades, bem como os cuidados com
a segurança do trabalho na área de energia elétrica.

1.4 TEMA
A importância da segurança do trabalho no processo de manutenção de
transformadores de energia elétrica.

1.5 PROBLEMÁTICA

As redes de distribuição de energia elétrica e os equipamentos nela instalada, podem
sofrer problemas passageiros ou permanentes causados por diversos fatores ao longo de seu
funcionamento. Para que se dê continuidade e fornecimento de energia, é necessário fazer
análise de execução da obra, para que possa ser executada com segurança, a partir da
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existência da NR (nota de reclamação). Depois disso utilizando o sistema SAP cria–se a
ordem de manutenção onde nela estará a lista de materiais, local de instalação entre outros
dados importante (ABNT, 2001).
As empresas de energia que realizam este tipo de trabalho contam com duas equipes
de empregados, ou seja, uma responsável pela (linha morta) que são trabalhos realizados em
redes desenergizadas e a outra equipe compõe a linha viva onde os cuidados de segurança são
redobrados, pois a exposição ao risco é maior devido a rede estar energizada durante a
manutenção, esta condição de trabalho é avaliada conforme a gravidade do problema e
condição do trabalho.
A necessidade de recompor o funcionamento de energia, sendo ela por desligamento
programado para repor transformadores que estejam queimados ou com defeitos, é importante
que vários aspectos sejam levados em conta para a interrupção, portanto são essenciais para
manutenção e na distribuição de energia com qualidade. Diante desta realidade, é importante
analisar os riscos bem com, fazer treinamento e reciclagem dos cursos aferidos aos
empregados e terceirizados que prestam o serviço a empresa, para garantir a atualização de
técnicas e equipamentos novos no manuseio destas operações. (ABNT, 2004).
Visando melhorar os processos de segurança no trabalho em obras de manutenção de
transformadores de alta tensão, é necessário além de todo treinamento e conscientização do
uso de Equipamento de Proteção Individual e Equipamento de Proteção Coletiva uma boa
comunicação entre análise e programação com os executores. Outro ponto importante a ser
levando em conta no quesito segurança é a boa comunicação e interpretação dos serviços de
manutenção, dos dados contidos nos sistemas, as atualizações cadastrais após cada serviço de
manutenção ou mesmo de construção que pode ser trocado equipamentos.
1.6 Limites do projeto – técnicos, didáticos, tempo, etc.

Devido às limitações do estagiário, em acesso as áreas de risco, será descrito as
críticas e observações, bem como o relato dos pontos positivos no setor de manutenção e no
processo de segurança em manutenção de transformadores.
Este projeto de Pesquisa visa mostrar o estudo e avaliação nos procedimentos de
segurança na manutenção e operação em transformadores de alta tensão. As atividades
realizadas no estágio supervisionado prevista no período de 03/09/2018 até 16/10/2018,
totalizam um somatório de 180 horas para o cumprimento legal da disciplina.
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1.7 JUSTIFICATIVA

Diante de todas as disciplinas cursadas no curso de Engenharia de Produção, a
segurança do trabalho despertou o interesse da autora, pelo fato de quanto os futuros
engenheiros deverão encarar com segurança suas atribuições, para que possam contribuir no
bom desenvolvimento das atividades nas áreas de riscos bem como na projeção de projetos e
na gestão dos empregados.
Orientar sobre o risco do choque elétrico, é nosso dever, sabemos que, muitos de
nossos vizinhos parentes e/ou conhecidos têm alguma habilidade para instalações elétricas ou
mesmo sem saber, candidata-se a lidar com instalação elétrica, mesmo em uma simples troca
de equipamento que pode ser fatal.
Segundo os dados apresentados pela Celesc em geral, foram registrados 240 casos
fatais em todo o Brasil no ano de 2016, decorridos da insegurança na rede de energia elétrica,
isso representa um percentual de uma morte a cada 36.5 horas no último ano (CELESC 2016).

1.8 OPORTUNIDADE DO PROJETO

Houve a oportunidade de aumentar a segurança na manutenção de transformadores
evidenciando o uso de equipamentos e processos como medidas de segurança visando reduzir
riscos de acidentes beneficiando-os funcionários e a própria empresa.
1.9 VIABILIDADE DO PROJETO

Atualmente a empresa trabalha realizando manutenção de transformadores de alta
tensão, diante disso, surge a necessidade de elaborar um plano de risco, mostrando para os
usuários quais passos e procedimentos devem ser utilizados para realizar a manutenção em
transformadores elétricos.

1.10 IMORTÂNCIA DO PROJETO
Conforme mencionado anteriormente a alta incidência de acidentes na rede elétrica
indica que é necessário que se busque melhorias no processo de manutenção visando
aumentar a segurança e reduzir o risco de acidentes.
1.11 OBJETIVOS
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1.11.1 Objetivo Geral
O objetivo deste projeto é elaborar um plano de risco sobre os procedimentos,
equipamentos e medidas de segurança em manutenção de transformadores elétricos de alta
tensão.

1.11.2 Objetivos Específicos


Estudar a importância da segurança do trabalho nas atividades de risco de choque
elétrico;



Descrever as características técnicas dos EPIs e EPCs para uso em trabalho de energia
elétrica;



Estudar a função dos transformadores e o procedimento de segurança adotado para
manutenção.



Desenvolver analises críticas para otimizar ainda mais a segurança rotineira dos
empregados e prestadores de serviços de operação e manutenção.



Elaborar um Check-list para inspensão de segurança do trabalho.
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2.0 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 SEGURANÇA DO TRABALHO
A ABNT define acidente de trabalho como “ocorrência imprevista e indesejável,
instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho que provoca lesão pessoal ou de
que decorre risco próximo ou remoto dessa lesão”. (NBR 14280).
O acidente de trabalho só existe quando há caracterização da lesão, ou seja quando o
agente (fonte de energia) entra em contato com o alvo (vítima). O objetivo do sistema de
proteção é agir entre o agente e o alvo, buscando evitar a exposição, sendo permanente ou
instalado durante emergências. Ele também é utilizado em operações perigosas e insalubres.
O sistema de proteção individual protege apenas um indivíduo. Há equipamentos de
proteção individual (EPI) (óculos e máscaras) e materiais de proteção individual (MPI)
(cremes e pastas).
O sistema de proteção coletiva (EPC) protege mais de um indivíduo. Exemplos: abrigo
coletivo, casamata e cortina de água (ABNT 2004).

1.2 PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA

2.2.1 Periculosidade

No âmbito da segurança do trabalho, são todas as atividades ou funções de trabalho,
que exige o contato diário com eletricidade ou substâncias inflamáveis, podendo ser
explosivos ou radioativas em condição de risco elevados no ambiente de trabalho (CELESC
2018).
O adicional de periculosidade, então, será devido ao trabalhador que desenvolve seu
trabalho com contato permanente com elementos inflamáveis ou explosivos.
Segundo Martins (2012), contato permanente tem sido entendido como contato diário,
aquele que ainda por poucos minutos pode tirar a vida do empregado em uma fração de
segundos.
Os procedimentos relativos as atividades exercidas com energia elétrica em caráter de
periculosidade estão descritos na Normativa I-134.0016 , anexo nº4.
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De acordo com a Norma Regulamentadora N. 16, anexo nº 4, têm direito ao adicional
de periculosidade os trabalhadores:
a) Que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos
energizados em alta tensão;
b) Que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade, conforme
estabelece a NR-10;
c) Que realizam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos
energizados em baixa tensão no sistema elétrico de consumo.
d) Das empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema
elétrico de potência - SEP, bem como suas contratadas, em conformidade com as
atividades e respectivas áreas de risco.

2.3 ACIDENTES NO SETOR ELÉTRICO

A manutenção de energia elétrica envolve uma grande quantidade de pessoas e é onde
ocorre a maioria dos acidentes, exercendo a maior influência nas estatísticas do setor elétrico.
Os dados relativos aos acidentes com os eletricitários, categoria profissional que atua com os
serviços em redes de alta, média e baixa tensão entre a geração, a transmissão e distribuição
de energia elétrica, atualmente, são feitos pela Fundação COGE (Comitê de Gestão
Empresaria). (CELESC 2018).

2.3.1 Acidente de Trabalho

Segundo Celesc 2018, a comunicação dos acidentes deve ser feita conforme
procedimentos previstos na Normativa I-134.0012, informando os acidentes que tenham
causado lesão pessoal à vítima aos superiores imediatos, encaminhando por meio do
formulários.
De acordo com a CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deverão ser
comunicados ainda, para fins estatísticos, todos os acidentes ou condições inseguras ocorridas
com a população perante as instalações elétricas, conforme Normativa I-134.0005 por meio
do formulário relatório de acidente com população. (CELESC 2018).
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2.3.2 NR-10 OS EFEITOS DA ELETRICIDADE NO CORPO HUMANO

A NR-10 tem como objetivo a implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que atuam em áreas
de eletricidade prevenindo acidentes de trabalho.
A norma dispõe no seu item 10.2: “medidas de controle” e no seu subitem 10.2.1:
“Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas
medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos
adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a
segurança e a saúde no trabalho (MTE, 2004)”.

Em medidas de controle são abortadas as ações estratégicas que devem ser adotadas a
fim de eliminar ou reduzir riscos em serviços com eletricidade.
A desconsideração das medidas de controle abrangem os sistemas de proteção
coletiva, as medidas de proteção coletiva e as medidas de proteção individual, esta última
sempre deve ser adotada principalmente quando não for possível a adoção das medidas
anteriores (LOURENÇO E LOBÃO, 2008)
Diante da exposição dos trabalhadores aos riscos elétricos é de fundamental
importância esclarecer o que são estes riscos. Dentre eles cabe destacar o choque elétrico, o
arco elétrico e o campo eletromagnético. É necessária a adoção de medidas preventivas como
desernergisação da rede elétrica quando necessário, uso correto de equipamentos de proteção
individuais e coletivos e treinamento dos colaboradores para evitar a exposição dos indivíduos
e suas consequências. (ABNT, 1978).
Figura 1 - Choque Elétrico

Fonte: Instituto SC (2017).
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Figura 2- Arco elétrico

Fonte: Instituto SC (2017).

Figura 3 - Campo eletromagnético

Fonte: Instituto SC (2017).

2.4 EQUIPAMENTOS DE TRABALHO E PROTEÇÃO

2.4.1 Equipamento de Proteção individual
De acordo com a Norma Regulamentadora N. 06 – Equipamento de Proteção
Individual (NR-06), “[...] considera-se Equipamento de Proteção Individual – EPI, todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”.
Os EPIs devem ser utilizados quando as medidas de proteção coletiva forem
insuficientes, não oferecendo completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho,
enquanto estiverem sendo implantadas ou em casos de emergência.
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Ainda de acordo com a NR-06, “a empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento
[...]”, cabendo ao empregador:
a) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
b) Exigir seu uso;
c) Fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente
em matéria de segurança e saúde no trabalho;
d) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
e) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
g) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade encontrada;
h) Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou
sistema eletrônico.
Por parte do trabalhador, é de sua responsabilidade:
a) Usar o EPI, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;
d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

2.4.2 Calça e camisa
De acordo com Rachadel e Catai (2013) são utilizados apenas para proteção de arcos
elétricos provocados por manobras acidentais, não são especiais para se trabalhar sobre a rede
energizada.
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Figura 4 - Calça e camisa para potencial elétrico

Fonte: CELESC (2018).

2.4.3Óculos
É usado para proteção facial, auxilia na proteção em dias ensolarados contra raios
solares, além disso, protege contra arcos elétricos que podem ocorrer por falhas durante as
atividades do setor. Devem ser fabricados conforme a NBR-9735, são disponíveis em diversas
opções de desenho, material e lentes, conforme o uso. Os materiais de confecção do corpo
podem ser nylon ou poliestireno. Para as lentes pode ser de acrílico, policarbonato, vidro
comum ou resistente ao impacto (BRASIL (a), 1978).

Figura 5 - Óculos de proteção solar e arco elétrico

Fonte: CELESC (2018).
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2.4.4 Capacete
O capacete de segurança deve ser fabricado segundo a NBR-8221 e tem a finalidade
de proteção da área da cabeça, protege quedas e arremessos de projéteis que podem vir de
cima, além claro de manuseio de outros instrumentos de trabalho e equipamentos, que
previnem ainda o impacto maior que pode provocar por eventual queda.
É composto pelo casco e pela suspensão. O casco é em polietileno de alta densidade
ou ABS. Existem modelos específicos para diferentes trabalhos, sendo que para pessoas que
trabalham com eletricidade devem ser de Classe B pois são submetidos aos ensaios de rigidez
dielétrica e tensão aplicada. Para atividades de menor risco pode possuir apenas aba frontal.
Para atividades de maior risco, deve possuir aba frontal e viseira (BRASIL (a), 1978).

Figura 6 - Capacete com jugular com aba e sem aba

Fonte: CELESC (2018).

2.4.5 Luvas
Conforme Rachadel e Catai (2013) as especificações mínimas exigidas pela NBR10622 determinam que as luvas isolantes devem ser usadas de maneira a isolar o trabalhador
contra choque elétrico quando este entrar em contato com condutores ou equipamentos
elétricos energizados. A escolha do tipo de luva a ser utilizada deve ser fundamentada na
tensão elétrica presente no ambiente de trabalho, e são compostas de borracha isolante.
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FIGURA 6 – Luvas Isolante de Borracha

Fonte: CELESC (2018).

2.4.6 Botina Isolada
O calçado fechado é fundamental em qualquer serviço, além do choque elétrico as
botinas são construídas com material de boa aderência evitando escorregar além de possuir
um solado macio para contribuir na postura e no trabalho do dia a dia, com um formato
robusto protege os membros inferiores (CELESC, 2018).
Figura 7- Botinas em PU Isoladas

Fonte: CELESC (2018).

2.4.7 Botas
As botas são construídas com mesmo material das botinas Poliuretano (PU), para
trabalho onde a presença de eletricidade em locais com condições adversas maiores, como por
exemplo, a proteção contra animais peçonhentos em trabalhos a meio de matas protegendo
membros inferiores contra espinhos e agentes perfuram entre outros (BRASIL (a), 1978).
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Figura 8 - Botas Isoladas cano longo

Fonte: CELESC (2018).

2.4.8 Equipamentos de Proteção Coletiva

Na execução de uma tarefa ou atividade, devem ser adotados, prioritariamente,
equipamentos de proteção coletiva. Um Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) é um
dispositivo ou sistema, fixo ou móvel, destinado a preservar a 24 integridade física e a saúde
dos trabalhadores, usuários e terceiros envolvidos na realização de uma atividade (BARROS,
2010).
Segundo Barros (2010), alguns exemplos de EPC’s adotados durante o trabalho em
eletricidade são: cone e fita de sinalização, utilizados para sinalizar, demarcar e isolar as áreas
de trabalho localizadas em vias públicas ou rodovias; e manta e cobertura isolantes, utilizadas
para isolar as partes energizadas da rede elétrica durante a execução de tarefas.
Os veículos são equipados de cesto Hidráulico, facilitando o trabalho em altura. Esses
veículos são utilizados para diversos serviços da rede elétrica, elevando apenas o eletricista
não podendo elevar materiais pesados como poste e transformador. Estes modelos de cestos
não são isolados permitindo apenas o trabalho em rede desenergizada. (CELESC, 2018).

2.5 TRANSFORMADORES

Segundo Filtzgerald (2006, pg 69) um transformador é um dispositivo que converte,
por meio da ação de um campo magnético, a energia elétrica CA (corrente alternada) de uma
dada frequência e nível de tensão em energia elétrica CA de mesma frequência, mas outro
nível de tensão. Ele consiste em duas ou mais bobinas de fio enroladas em torno de um núcleo
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ferromagnético comum. Essas bobinas (usualmente) não estão conectadas diretamente entre
si. A única conexão entre as bobinas é o fluxo magnético comum presente dentro do núcleo.
Um dos enrolamentos do transformador é ligado a uma fonte de energia elétrica CA e o
segundo (e possivelmente um terceiro) enrolamento do transformador fornece energia às
cargas.
O enrolamento do transformador ligado à fonte de energia é denominado enrolamento
primário ou enrolamento de entrada e o enrolamento conectado às cargas é denominado
enrolamento secundário ou enrolamento de saída. Se houver um terceiro enrolamento, ele será
denominado enrolamento terciário (FITZGERALD, 2006, pg 69).

Figura 9 - Enrolamento Transformador

Fonte: Brasil (2018)

2.5.1 Funcionamento dos Transformadores

De acordo com Martignoni (1987) a principal função de um transformador é a de
converter a potência elétrica CA de um nível de tensão em potência elétrica CA de mesma
frequência e outro nível de tensão. Os transformadores também são usados para outros
propósitos (por exemplo, amostragem de tensão, amostragem de corrente e transformação de
impedância).
Os transformadores de potência são construídos com um núcleo que pode ser de dois
tipos. Um deles consiste em um bloco retangular laminado simples de aço com os
enrolamentos do transformador envolvendo dois lados do retângulo. Esse tipo de construção é
conhecido como núcleo envolvido (MARTIGNONI, 1987).
O outro tipo consiste em um núcleo laminado de três pernas com os enrolamentos
envolvendo a perna central. Esse tipo de construção é conhecido como núcleo envolvente. Em
ambos os casos, o núcleo é construído com lâminas ou chapas delgadas, eletricamente
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isoladas entre si para minimizar as correntes parasitas. Em um transformador real, os
enrolamentos primário e secundário envolvem um ao outro, sendo o enrolamento de baixa
tensão o mais interno (CHAPMAN, 2017).

2.5.2 Manutenção preventiva e corretiva de transformadores de alta tensão.

Os transformadores estão sujeitos a várias anormalidades, levando-os à autodestruição.
Para evitar estas anormalidades, as manutenções preventiva e corretiva são necessárias em
todos os transformadores de potência (NUNES, 2011).
Para Arcelor (2014) a manutenção preventiva é programada, com a finalidade de
aumentar a eficiência dos processos de produção e das máquinas, fazendo com a quantidade
de retrabalhos diminua, garantindo a disponibilidade dos equipamentos, o que evita as
interrupções na produção. Além disso, permite a identificação precoce de problemas e
aumenta significativamente o ciclo de vida dos equipamentos.
A manutenção corretiva corrige os problemas conforme as falhas surgem. Toda vez
que uma máquina ou equipamento apresenta um problema de funcionamento, quebra ou
queda de desempenho, a manutenção corretiva é utilizada para fazer o funcionamento retornar
ao normal. (ARCELOR, 2014).
Ainda de acordo com Arcelor (2014) as manutenções podem ser de urgência ou
programadas de acordo com gravidade do problema

2.5.3 Manutenção de emergência
Algumas ocorrências, verificadas pela manutenção nas visitas de rotina ou pelo
próprio pessoal da operação, exigem desligamento imediato. É preciso haja negociação prévia
e acordo entre manutenção e operação para que a atuação seja imediata (CELESC, 2016)
De acordo com a Celesc (2016) pode-se enumerar algumas situações como:
Ruído Interno Anormal: Numa máquina estática, estes ruídos significam
normalmente a ocorrência de arcos elétricos de partes em tensão para as partes metálicas
ligadas à terra ou entre partes de tensão. Numa fase inicial, um arco deste tipo, sendo um
evento grave, pode manter-se localizado e correspondendo a danos limitados. A reparação
pode ser parcial (refazer ou substituir uma bobina, refazer um isolamento, alterar uma
distância, tratar o óleo) e demorar relativamente pouco tempo. Porém, qualquer demora no
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desligamento do transformador pode significar uma extensão do defeito e conduzir a
danos gravíssimos, com desligamento, evidentemente, das proteções de máxima e
diferenciais. Nestes casos o defeito pode ir até o nível de destruição do transformador.
Vazamento forte de óleo: Também neste caso não é possível aguardar pois corre-se
o risco de o nível baixar a valores inferiores ao mínimo admissível e de se estabelecerem
disrupções do ar das partes superiores em tensão
Dispositivo de pressão atuado: Não se deve tentar o religamento antes de se ter
verificado e corrigido a causa da sobre pressão. A causa é, normalmente, um arco interno
que pode não ser audível.
Relé de gás atuado: O relé de gás tem habitualmente dois níveis de atuação: alarme
e disparo. A atuação do alarme corresponde a pequenas liberações de gás. É necessário
verificar por testes simples, a natureza deste gás. Se a natureza dos gases for indicativa de
possível arco, então, o transformador deve ser desligado o mais rapidamente possível
mesmo que apenas tenhas ocorrido alarme. Se houver atuação do flutuador e contatos de
disparo do relé de gás, então o transformador, desligado por disparo do disjuntor, não
pode ser novamente religado. É necessário investigar, qual foi a causa da ocorrência e
proceder aos reparos necessários.
Sobreaquecimento excessivo nos conectores: Este aquecimento pode significar um
mau contato franco e de um arco com destruição do conector. O transformador tem que
ser retirado de serviço.

2.5.4 Desligamentos programados
Podem ser consideradas todas interrupções realizadas, de forma programada para
proceder serviços de manutenção e melhoramento na rede de distribuição de energia elétrica.
Sem aviso prévio, além disso podem sofrer atrasos ou mesmo cancelamento pelas condições
adversas e mau tempo, impossibilitando o desenvolvimento do serviço técnicos afim de
preservar a segurança dos trabalhadores. (CELESC 2018).
De acordo com as orientações da Celesc, informa de maneira geral aos seus
consumidores, para todos os efeitos, considerar sempre a rede energizada tomando todos os
cuidados para evitar qualquer tipo de acidente. (CELESC 2018).
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“Vazamentos de óleo pequenos ou moderados, não oferecendo o risco de
abaixamento perigoso do nível. Aquecimento pequeno nos conectores
(indicado pelos critérios de termovisor). Anormalidades no ensaio de óleo,
ou valores considerados anormais por comparação com medições anteriores.
Anomalias na atuação do comutador de derivação em carga. Bloquear a
atuação do comutador, de acordo com a operação e aguardar para
desligamento em ocasião mais propícia” (CELESC 2018).

2.5.5 Desligamento Acidental
São provocados por interrupções inesperadas no funcionamento normal da rede de
energia elétrica, esses episódios normalmente são ocasionados por temporais, vendavais,
quedas de vegetação a rede, descargas atmosféricas ou colisão com postes da rede de energia
elétrica. (CELESC 2018).
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3.0 METODOLOGIA

3.1 APLICAÇÕES DA METODOLOGIA

O método de pesquisa será uma pesquisa descritiva que será desenvolvida sob
orientação da Engenheira Eletricista Nathielle Waldrigues Branco, onde esse projeto irá
descrever o processo de segurança dos empregados na troca e manutenção de transformadores
presente na rede de distribuição, bem como orientar o leitor e consumidor leigo, dos riscos
existentes na rede de distribuição de energia elétrica.
Assim se faz necessário esclarecer esta pesquisa, produzindo conhecimento sobre
todo o cuidado com relação a energia elétrica, no processo de manutenção e operação de
transformadores e o os cuidados com a população em geral, perante energia elétrica.
A elaboração deste projeto está baseada na Norma Regulamentadora – 10, a aplicação
da metodologia está dividida em 2 etapas descritas abaixo:


Na primeira etapa será realizado um estudo de outras pesquisas, que abordam o tema
do projeto, e que descreve as normas de segurança do trabalho e os seus riscos
presentes, decorrentes da força da energia elétrica.



Na segunda etapa baseado em referências bibliográficas, será explanado o processo de
manutenção e operação dos transformadores, determinando os pontos fortes e pontos a
ser melhorados no ramo de segurança e prevenção contra acidentes. Usando a Celesc
como empresa modelo, será importante no processo de análise servindo como base no
estudo de materiais, normas e instruções da empresa. A Celesc possui seus sistemas
como (SAP), é um sistema interligado de operação e manutenção (SIMO) e o
Gerência Integrada dos Sistemas de Distribuição (GeneSis) que serão fontes de
informações sobre a rede elétrica.

3.2 PLANO DE ANÁLISE DE DADOS

Será necessário uma conclusão da ideia e dos assuntos discutidos ao longo do trabalho,
nesta parte do projeto será discutido a análise de procedimentos de manutenção e a segurança
que vêm sendo tomada pelas empresas de energia.
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4.0 ANALISE E DISCUSÃO

Os riscos elétricos podem receber uma classificação baseada em sua fonte, seja ela o
choque, o arco elétrico ou o campo eletromagnético, que podem ocorrer de forma isolada ou
até mesmo combinados. Sendo assim, o profissional que atua em instalações elétricas deve
conhecer os riscos à que está exposto, bem como os procedimentos e medidas para evitá-los.
O choque elétrico é uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta
no corpo humano durante a circulação de uma corrente elétrica pelo organismo. O arco
elétrico é um fenômeno de curta duração e consiste na transformação da energia elétrica em
calor, energia acústica, onda de pressão e energia luminosa que ocorre por um meio não
condutor devido ao rompimento de suas características isolantes. O campo eletromagnético é
o resultado do fluxo da corrente elétrica e se constitui de linhas de força invisíveis que
envolvem qualquer dispositivo elétrico, material ou ser vivo.
A maioria das atividades do corpo humano são controladas por impulsos de corrente
elétrica. Caso essa corrente fisiológica seja interferida por outra corrente externa, proveniente
de contato elétrico, o organismo humano terá suas funções vitais alteradas, e, dependendo da
intensidade e da duração da exposição, pode levar o indivíduo à morte. Dentre os efeitos
provocados por correntes elétricas externas no corpo humano pode-se citar a parada
respiratória, queimadura e fibrilação ventricular.
As grandes fontes geradoras de energia elétrica são capazes de provocar graves lesões
aos profissionais que atuam nesses locais quando em casos de falhas podem provocar o arco
elétrico onde esta energia é transformada em outras formas de energia como altíssima
radiação térmica, alto nível de ruído, explosões e vaporização de materiais que compõem a
rede elétrica.
Visando controlar os riscos elétricos devem ser desenvolvidas uma série de medidas
preventivas. Com elas as chances de que um trabalhador seja submetido a um campo
eletromagnético, arco ou choque elétrico devem ser reduzidas.
Para que se inicia uma tarefa em uma instalação elétrica, a NR-10 estabelece uma série
de ações que devem ser adotadas. A primeira medida de proteção coletiva para troca de
transformadores, seja ele monofásico ou trifásicos, é a desenergização da instalação, que é
realizada a partir de uma sequência de atividades descrita no item 10.5.1 da referida NR, são
elas: o seccionamento, o impedimento da reenergização, a instalação de um aterramento
temporário, a proteção dos elementos energizados existentes nas zonas controladas e a
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instalação da sinalização de impedimento de reenergização, que pode ser considerado como
um bloqueio realizado por chaves no quadro elétrico. Após o bloqueio do sistema são
iniciados os testes de tensão, que devem ser realizados com um multímetro, ou um detector de
tensão, e deve estar devidamente calibrado para uma eficiente medição e certificação de que
não há mais tensão elétrica no equipamento, a fim de que se possa passar para a etapa do
aterramento temporário.
Um transformador é um dispositivo destinado a transmitir energia elétrica por indução
magnética através das espiras e enrolamentos dentro, induzindo as tensões, de um circuito
elétrico, são classificados pela potência e o enrolamento do tape, sendo monofásico bifásico e
trifásico. Os transformadores são essenciais para elevar ou baixar a tensão, de uma rede
elétrica além do mais ele regula a tensão pelos tapes ajustados, como qualquer outro
equipamento eletrônico o mesmo pode queimar ou apresentar outros defeitos, e para
continuidade do funcionamento do circuito e energização das unidades consumidoras muitas
vezes o mesmo deve ser substituído.
Esses equipamentos são encaminhados para reparo e regulagem do mesmo quando
queimados, pois há conserto, mas observa-se que boa parcela das causas pelo qual queimou é
o mau aterramento considerada uma das proteções do equipamento e fundamental para
proteção dos trabalhadores, este fio sai do para-raio ligando ao neutro comum do Trafo
descendo pelo próprio poste e aterrando conforme as normas de aterramento.
O que podemos notar, é que ainda existem muitos postes que não tem eletroduto que
proteja o contato de pessoas animais entre outros, pois quando há alguma descarga
atmosférica muito comum em nossa região, como também uma sobrecarga do próprio
equipamento há uma fuga de energia para a terra, vale ainda salientar que é necessário ter um
cuidado importante com o aterramento procedendo corretamente não apenas proteger pessoas
num processo de trabalho ou condições adversas com também a todos os equipamentos que
estão ligados na rede. Esses equipamentos podem interpretar uma fuga ou um pequeno curto
como carga e não atuar as proteções de segurança fazendo com que a rede desligue.
Muitos processos e equipamentos as empresas de energia elétrica vem se
aperfeiçoando no decorrer do tempo, como na utilização do cesto hidráulico instalado em
caminhões e caminhonetas da frota de viaturas da empresa, esses equipamentos antes eram
utilizados apenas em escadas giratórias nas caminhonetas ou escadas manuais. Com base
nesse processo de trabalho observa-se outra necessidade que pode ser melhorada futuramente,
como podemos citar nas áreas rurais os transformadores são muitas vezes elevados do solo

26

por talhas, que dificultam no posicionamento de fixação do mesmo, além da presença de
outras estruturas e a rede de baixa tensão que fica abaixo da posição do Trafo.

4.1 Sugestões de melhorias



Fazer um bom aterramento de para-raios e transformador com cabos adequados, em
condições e locais que se encontram fora do padrão.



Colocar eletrodutos isolados em fios de aterramento em locais que não possui,
protegendo a uma altura mínima o contato de pessoas e animais.



Em locais de muitas incidências de raios para proteção do equipamento poderia ser
implantado mais para-raios na rede protegendo o transformador e a rede de descargas
atmosféricas de maiores incidências.



Implantação de um guincho (talha elétrica) para melhorar o carregamento dos
equipamentos, pois muitas vezes é feita de forma manual exigindo esforço físico com
equipamento para carregar nas caminhonetes.

4.2 CHECK-LIST

Conforme orientação da professora Nathielle foi elaborado um check-list de segurança
do trabalho na manutenção de transformadores elétricos para auxiliar na identificação de itens
que estão fora de conformidade ou que estão gerando riscos de acidentes de trabalho.
Uma checklist é uma ferramenta de controle, onde deve conter nomes, itens ou tarefas que
devem ser seguidas. Será utilizado o S para Sim, N para Não e NA de não conforme.
CHECK-LIST
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Nome da empresa:
Endereço:
Data:
Horário:
S N NA
Certificação dos EPI’s
A empresa fornece aos trabalhadores, gratuitamente, EPI
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e
funcionamento?
Possui EPI’s em quantidade suficiente para atender todos os
funcionários.
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Uso de óculos de proteção solar e arco elétrico.
Uso de luvas Isolante de Borracha
Uso de capacete com jugular com aba e sem aba
Uso de vestimentas protetoras adequadas ao trabalho
Uso de botinas em PU Isoladas
Uso de botas Isoladas cano longo
Possui equipamentos para isolamento e sinalização da área
Os equipamentos atendem as quantidades e tipos de acordo
às necessidades?
Os equipamentos estão em bom estado de conservação?
Treinamento específico sobre riscos de serviços elétricos
Ordens de serviço com conteúdo especificado
Documentação de qualificação e capacitação dos
trabalhadores
Certificações de equipamentos e materiais usados
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5.0 CONCLUSÃO

Com base nos estudos sobre a segurança do trabalho na manutenção de
transformadores elétricos realizados sob orientação da Engenheira Eletricista Nathielle
Waldrigues Branco pode-se concluir que apesar do setor elétrico ser um dos ramos que mais
apresentam riscos, não sendo apenas o choque elétrico ou arco elétrico em manobras e
serviços, mas por estar em diversas situações adversas como trabalho em altura, animais
peçonhentos e insetos, vem se aperfeiçoando no decorrer do tempo.
Muitas empresas, dentre elas a Celesc como estudado acima, vem de um histórico bom
com relação ao funcionário, garantindo bons materiais que sempre são aferidos em testes de
qualidade, os Equipamentos individuais de Proteção e Equipamentos Coletivos de Proteção,
assegurando a integridade da saúde dos funcionários e a segurança da sociedade, precavendo
de acidentes que podem ser fatais.
No estágio foi estudado sobre o processo de manutenção de transformadores elétricos
com ênfase em segurança do trabalho para áreas de risco, onde visando controlar estes riscos
devem ser desenvolvidas uma série de medidas preventivas que poderão ser inspecionadas
através do check-list para acompanhar o cumprimento dos itens relacionados a segurança do
funcionário.
Portando não menos importante que outros procedimentos de segurança foram
apontados sugestões de melhorias, a partir de uma análise crítica construtiva, para melhorar
ainda mais todo o processo que compreende a segurança do trabalho na manutenção de
transformadores.

29

REFERÊNCIAS

ARCELOR, Cst (Org.). Técnicas de Inspeção e Procedimentos de Testes. 2005.
Disponível em: <http://www.abraman.org.br/arquivos/50/50.pdf>. Acesso em: 06 set. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NR10: Segurança em
Instalações e serviços em eletricidade, 1978.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14280:
Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e classificação. Rio de Janeiro, fev. 2001.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NR 10:
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 14280:
Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e classificação. Rio de Janeiro, fev. 2001.
BRASIL (a), Ministério do Trabalho e do Emprego. NR-06 – Equipamentos de
Proteção Individual. Brasília 2011.
BRASIL, Ministério do Trabalho e do Emprego. NR-10 – Segurança em Instalações
e Serviços em Eletricidade. Aprovada pela portaria n° 598, de 07 de dezembro de 2004,
publicada no D.O.U. em 8 de dezembro de 2004. Brasil, 2004.

BARROS, Benjamim Ferreira de, et all. NR-10 Norma Regulamentadora de
Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade: Guia Prático de Análise e
Aplicação. 1ª Edição. São Paulo: Erica, 2010.
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. EPI e EPC’s. Disponível em: <celnet3/portal/>.
Acesso em: 04 set. 2018.

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. I-432.0006: Proteção e Automação de Redes de
Distribuição Aéreas. Florianópolis: Celesc Distribuição S.A., 2015. 81 p.

30

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. N-321.0002: Fornecimento de Energia Elétrica em
Tensão Primária de Distribuição. Florianópolis: Celesc Distribuição S.A., 2016. 160 p.

CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.

Segurança do trabalho. Disponível em:

<http://celgeoweb.celesc.com.br/>. Acesso em: 04 set. 2018

CHAPMAN, Stephen J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto Alegre:
AMGH, 2013. 671 p. Tradução: Anatólio Laschuk Mestre em Ciência da Computação pela
UFRGS.

Disponível

em:

<http://www.elt2014.com.br/materiais/2-

2016/EEL04737/Caderno/Fundamentos%20de%20Maquinas%20Eletricas%20Chapman.pdf
>. Acesso em: 06 set. 2018.
CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE. Disponível
em: <http://revistacipa.com.br/category/artigo-2>. Acesso em: 06 set. 2018.

FITZGERALD, A.E; JUNIOR, C.K; UMANS, S.D. Máquinas Elétricas: 6 eds. Porto
Alegre: Editora Bookman, 2006.

LOURENÇO, Heliton; LOBÃO, Elidio de C.. Análise da Segurança do Trabalho
em Serviços com Eletricidade sob a Ótica da Nova NR–10. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 6., 2016, Ponta Grossa. Anais... . Ponta
Grossa: Conbrepo, 2016. p. 1 - 10.

NUNES, E. N; VALLADARES, A. Gestão da Manutenção com Estratégia na
Instalação

de

unidades

Geradoras

de

Energia

Elétrica.

Disponível

www.fae.edu/publicacoes/pdf/art_cie/art_20.pdf. Acesso em: 06 set. 2018.

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MARTIGNONI, Alfonso. Transformadores. Ed. 7, Rio de Janeiro: Globo, 1987.

em:

