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Resumo – O artigo apresenta uma ferramenta de testes completa capaz de automatizar os 

procedimentos de trabalho na área de comissionamento e manutenção em subestações, possibilitando a 

realização dos principais tipos de ensaios com um único equipamento. 

Essa ferramenta permite o teste em transformadores de corrente, transformadores de potencial, 

transformadores de força, disjuntores, seccionadoras, relés de proteção, qualímetros, transdutores e 

medidores. Visando comprovar tal versatilidade, serão mostrados no artigo alguns resultados dos 

principais ensaios feitos atualmente em equipamentos de subestações, utilizando esta ferramenta. Com 

isso, serão realizadas discussões sobre o ganho de tempo possibilitado durante os ensaios, além de 

aspectos relacionados à logística de transporte por se tratar de uma ferramenta com peso e volume 

bastante reduzidos. 

 

Palavras-chave: Manutenção – Comissionamento - Alta tensão – Multifuncional – Primário - 

Secundário. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em um mercado cada vez mais competitivo onde a disponibilidade de energia elétrica ao cliente é essencial 

para o faturamento das empresas distribuidoras, um acompanhamento periódico da operação de seus ativos 

se faz necessário. Toda vez que um equipamento entra no sistema deve-se realizar um comissionamento 

para garantir o seu perfeito funcionamento. 

De acordo com o CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia [1], o conceito de 

comissionamento é: “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”. Além do comissionamento no startup, ao longo da 

sua vida útil os equipamentos são submetidos a diversos tipos de intervenções (manutenções), sejam 

preventivas, preditivas ou corretivas.  

Para proceder ao comissionamento dos equipamentos, seja no startup ou durante as rotinas de manutenção, 

é necessário realizar vários ensaios específicos, sendo que a grande maioria destes demandam 

instrumentos/equipes especializados. Por esta razão é necessário utilizar uma grande variedade de 

instrumentos de teste dedicados, tais como: caixa de injeção de tensão e corrente de alta potência, hipot, 

medidor de relação de espiras ou “Transformer Turn Ratio” (TTR), microhmímetro, variac (levantamento 

da curva de excitação), oscilógrafo de disjuntor, mala de teste de relés, qualímetro, polarímetro, fasímetro, 

dentre outros. 

Com isso, é necessário também que as equipes sejam treinadas em diversas filosofias / métodos para 

utilização correta de todos estes instrumentos, além de sólidos conhecimentos sobre os equipamentos a 

serem testados. Visando otimizar os trabalhos de manutenção e comissionamento, foram desenvolvidos 

dois novos equipamentos capazes de substituir os vários instrumentos citados acima,  sendo estes: CE-7012 
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e CE-7024 (família CE-70XX) com capacidades de geração de 300 e 800 amperes RMS, respectivamente. 

Por agregarem diversas funcionalidades, tais equipamentos possibilitarão a redução da mão de obra e 

tempo para realização dos ensaios, mantendo um único padrão / filosofia para manuseio dos mesmos.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Por que realizar comissionamento, manutenção e testes? 

 

Em um sistema elétrico temos como principais componentes: geradores, linhas, alimentadores, 

transformadores, barramentos, disjuntores, seccionadores, cabos, relés e motores. Todos esses 

equipamentos devem ser submetidos a testes antes de entrarem em operação. No comissionamento é 

verificado se os equipamentos atendem aos requisitos de projeto, se estão instalados de maneira adequada e 

se houve algum tipo de dano nos mesmos durante o transporte. 

Uma vez que entram em operação esses componentes são submetidos a estresses mecânicos, pontos de 

temperatura elevada, ação do meio ambiente (óleo, sujeira, produtos químicos e umidade), estresses 

elétricos (efeito corona, surtos de tensão e descargas parciais), além de envelhecimento. 

A deterioração de um equipamento elétrico é um processo inevitável e começa a partir do momento em que 

este é inserido no sistema. Diante disso, é importante avaliar suas condições ao longo de sua vida útil, 

atuando para prevenir a ocorrência de eventuais problemas.  Caso não seja realizado tal acompanhamento 

podem ocorrer falhas elétricas, danos materiais e até mesmo danos físicos aos operadores. Adicionalmente, 

alterações de carga e topologia do circuito podem criar situações não previstas no projeto original, 

resultando na necessidade de substituição de alguns equipamentos e até mesmo de reajustes dos relés de 

proteção. 

Para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico um programa de manutenção deve ser implementado. 

Quando feito de maneira correta este programa minimiza acidentes, reduz o número de paradas não 

desejadas e aumenta o tempo médio entre falhas ou “Mean Time Between Failure” (MTBF) dos 

equipamentos elétricos. O uso de um plano de manutenção preventivo resulta em dois tipos de benefícios: 

direto e indireto. O benefício direto está na redução de custos e tempo de reparo, diminuição da inatividade 

de um equipamento, melhoria na segurança das pessoas e dos bens envolvidos. Indiretamente pode se 

descobrir deficiências no projeto original ou causadas por alterações posteriores no sistema. 

Em uma parada geral para realização de manutenção seja programada ou corretiva, cria-se uma situação de 

muito estresse e pressão aos profissionais da área, devido ao alto custo da indisponibilidade do sistema que 

conduz à necessidade de rapidez e eficiência durante o serviço. Por isso é importante que os responsáveis 

possuam um bom treinamento e que as ferramentas sejam de fácil manuseio reduzindo o tempo e os custos 

associados à manutenção.  

Os equipamentos utilizados para teste desenvolvidos no passado utilizam circuitos analógicos, possuem 

pouca ou nenhuma memória para armazenar dados e apresentam reduzido automatismo. Isso faz com que o 

usuário tenha que anotar os resultados manualmente e gastar tempo na elaboração do relatório, criando 

tabelas, plotando gráficos, calculando erros e avaliando os resultados. No estágio atual da tecnologia os 

dispositivos para testes contam com processadores e memórias de elevada capacidade para armazenamento 

de resultados e grande automatismo, além da possibilidade de comparação automática com as normas 

vigentes para cada equipamento. Pode-se obter todo o histórico de testes dos equipamentos e a geração 

automática de laudos/relatórios, aumentando a confiabilidade e rapidez na execução dos ensaios. 

 

2.2 Testes em Equipamentos Elétricos 

 

Os principais aspectos a serem avaliados para o perfeito funcionamento dos equipamentos elétricos são: 

 

 Testes de parâmetros elétricos; 

 Testes de parâmetros térmicos; 

 Testes de parâmetros físicos e químicos; 

 Testes de parâmetros eletromagnéticos; 

 Testes de parâmetros de tempo; 

 Testes de parâmetros de materiais; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_time_between_failures
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 Testes de parâmetros acústicos. 

A nova ferramenta desenvolvida atende os testes de parâmetros elétricos e de tempo, contemplando a 

realização dos seguintes testes: 

 

 Suportabilidade dielétrica; 

 Medição de relação de transformação (TTR mono ou trifásico); 

 Medição de baixas resistências elétricas; 

 Medição de resistência ôhmica; 

 Levantamento da curva de excitação de TCs (tensão de joelho); 

 Medição de tempo de abertura/fechamento do disjuntor e/ou seus polos; 

 Verificação da fiação;  

 Medição do burden no secundário de TCs e TPs; 

 Medição de valores de pick-up e tempos de operação das funções de proteção; 

 Entre outros. 

Os novos equipamentos da família CE-70XX foram criados para atender a necessidade de que a 

manutenção deve ser feita de maneira rápida, segura e eficiente. Para cada um dos testes citados 

anteriormente, com a utilização destes equipamentos, há um ganho considerável de velocidade e 

confiabilidade nas tarefas em três momentos distintos:  

 

 No pré-teste: os arquivos podem ser ajustados sem o uso do equipamento (off-line). Nessa fase o 

usuário poderá inserir os dados nominais dos equipamentos juntamente com os erros associados. É 

permitido ainda que seja criado um check list com todos os procedimentos necessários para a 

execução do teste, esquemas de ligação, valores típicos esperados, etc. Neste caso, um especialista 

pode elaborar todos os arquivos de teste no escritório e disponibilizar em seguida para as equipes 

de campo, criando um padrão para todos os testes realizados, inclusive entre equipes diferentes.  

 No momento do teste: o usuário pode carregar os arquivos já preparados, realizar os procedimentos 

listados no check list e efetuar as ligações do cabeamento informadas no próprio software. Todos 

os canais da ferramenta de teste são autoprotegidos caso haja erro nas ligações. Canais de corrente 

em aberto, canais de tensão em curto ou qualquer tipo de sobrecarga levam à atuação da proteção 

interna do equipamento protegendo a ferramenta e minimizando possíveis problemas no 

equipamento sob teste. 

 No pós-teste: o usuário pode solicitar um relatório, gerado automaticamente, com todas as 

informações relevantes do procedimento executado. Por fim cria-se um banco de dados com todos 

os testes realizados construindo um histórico de cada dispositivo.  

Outro grande benefício de utilizar a ferramenta está no acompanhamento dos parâmetros de desgaste dos 

equipamentos, devido à padronização dos testes, uma vez que é muito fácil confrontar os resultados obtidos 

em duas intervenções subsequentes, orientando o trabalho de previsão de substituição e mitigação de 

falhas. Cabe ressaltar ainda que esta ferramenta possibilita a realização de testes com frequências diferentes 

da frequência da rede, evitando assim possíveis interferências externas. 

Todos os testes necessários em um equipamento podem ser agrupados em um único plano de testes 

automatizando ainda mais os ensaios e reduzindo o tempo total para execução dos mesmos. No plano de 

testes são disponibilizados alguns recursos como, por exemplo:  inserir imagens com o esquema de ligação, 

checklist, diferentes testes em sequência que utilizam a mesma conexão e pausas para mudança de 

conexão. 

A Figura 1 mostra  a tela principal da plataforma de testes Conprove Test Center (CTC) que gerencia os 26 

aplicativos do equipamento. Todos os softwares estão disponíveis nos idiomas: Português, Inglês ou 

Espanhol. Observe que o equipamento permite testes tanto em níveis de primário quanto secundário. 
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Fig. 1. Tela principal da plataforma Conprove Test Center (CTC) 

 

A Figura 2 ilustra um exemplo de relatório gerado automaticamente pelos softwares da plataforma CTC. 

Todas as informações relevantes do teste são incluídas, além de campos próprios para o usuário personalizar 

com dados, figuras, esquemas e logomarcas.  

 

 
Fig. 2. Exemplo de estrutura de relatório gerado automaticamente pelo aplicativo CTC. 

 

Nos próximos tópicos são fornecidos detalhes dos principais testes de componentes elétricos fazendo uma 

comparação entre os métodos / instrumentos tradicionais e o método / instrumento apresentado neste artigo. 

 

2.3 Suportabilidade dielétrica 

 

A importância no teste de suportabilidade dielétrica dos diversos equipamentos é a possibilidade de 

detectar o início da perda da isolação. Dessa maneira ações corretivas podem ser tomadas antes que ocorra 

uma perda total da isolação impedindo situações de explosões, arcos elétricos, danos materiais e físicos. 
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O aparelho para medição da suportabilidade dielétrica entre diferentes partes de equipamentos elétricos é 

conhecido como hipot. O dispositivo injeta valores de tensão AC e mede o valor de corrente. 

Em um hipot tradicional existe a necessidade de se ajustar manualmente a escala para realizar o teste, em 

seguida anotar o valor da tensão injetada e da corrente de fuga. Depois destas etapas é ainda necessário 

verificar se o valor encontrado está dentro da tolerância esperada para o equipamento em teste. Existe uma 

situação de risco ao realizar o teste que é quando a resistência de isolamento já está danificada, pois ao 

injetar a tensão de teste pode ocorrer circulação de altos valores de corrente pelo ponto de falha, agravando 

ainda mais o problema. 

Já nos instrumentos da família CE-70XX é possível definir uma corrente máxima de fuga permitida e ao 

realizar o teste, a injeção de tensão é gradual e é interrompida imediatamente caso o valor da corrente de 

fuga supere o valor permitido, protegendo o equipamento em teste de maiores danos. Além disso, os 

equipamentos da família CE-70XX possuem ajuste automático de escala. O valor da corrente medida é 

apresentada diretamente na tela do software e o seu valor é comparado com uma faixa de valores 

permitidos de modo a aprovar ou reprovar os testes. Todos esses resultados são mostrados em relatório 

elaborado de forma automática. 

 

2.4 Medição de relação de transformação (TTR mono ou trifásico) 

 

Os equipamentos de medição, proteção e controle utilizam os sinais secundários produzidos pelos 

transformadores de corrente e potencial (TC e TP). O uso desses transformadores tem como objetivo fazer 

a isolação galvânica dos equipamentos ligados no secundário com aqueles ligados no primário, além de 

condicionar os valores para níveis mais baixos. Caso o valor da relação de transformação do TC e TP seja 

diferente daquele determinado em projeto, os relés, os medidores e os controladores não responderão da 

maneira prevista. 

Portanto o uso de um TTR é essencial, visto que é um instrumento que permite a medição direta da relação 

de transformadores de força e de instrumentos (TC e TP) de medição e proteção.  A utilização desse 

equipamento fornece outros benefícios: 

 

 Determinação da polaridade dos enrolamentos; 

 Identificação dos terminais e derivações; 

 Detecção de curto circuito interno; 

 Detecção de circuitos internos abertos. 

O teste de relação de transformação consiste em injetar valores de tensão ou corrente no primário e medir o 

valor no secundário. Normalmente os TTR’s tradicionais possuem apenas o teste injetando um valor de 

tensão fixo (teste de um único ponto). Já os CE-70XX podem realizar os testes injetando tensão ou corrente 

em uma ampla faixa de valores (teste em vários pontos distintos) resultando em uma maior confiabilidade 

no teste. Permite ainda testar transformadores de instrumentos não convencionais, sejam do tipo que 

utilizam bobinas de Rogowski, eletrônicos ou que possuem saída de baixa tensão. Atende as normas IEC 

61850 e IEC 61869-9 para testar os transformadores de instrumentos não convencionais que possuem saída 

digital no formato Sampled Values (SV). 

Há uma funcionalidade na família CE-70XX que é única e que reduz significativamente o tempo do teste 

de relação em transformadores de força. O recurso consiste em realizar um teste de relação de 

transformação de forma trifásica e realizar a comutação dos TAP’s de forma automática sem a necessidade 

de módulos adicionais. 

Utilizando como exemplo um transformador com 17 taps, em um TTR monofásico deve-se realizar 51 

medições de relação de transformação e no mínimo 3 mudanças de fiações, entretanto com o uso do 

equipamento  apresentado neste artigo o número de medições seria 17 e a fiação seria feita uma única vez, 

o que daria ao usuário um ganho mínimo de velocidade da ordem de 5 vezes. A Figura 3 ilustra os 

resultados de teste de um transformador, realizado de maneira trifásica. Note que o modo de realizar as 

conexões e os resultados da relação de cada enrolamento é mostrado no software. Os valores da relação e 

de defasamento medidos são apresentados por fase, permitindo comparação direta dos resultados com os 

valores de placa do equipamento sob teste. 
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Fig. 3. Exemplo de teste de relação de transformação. 

 

2.5 Medição de baixas resistências elétricas 

 

A medição da resistência ôhmica entre contatos (resistência de contato de disjuntores, chaves secionadoras 

e comutadores), permite a determinação do estado da camada de metalização (prata) dos contatos fixos e 

móveis, bem como visualizar o valor de resistência existente entre as conexões do equipamento até o 

barramento de alimentação. Nestes casos os valores devem estar compreendidos na faixa de micro ohms.  

Valores altos de resistência de contato provocam o surgimento de pontos quentes e, consequentemente, 

ocorre a aceleração da deterioração da camada de metalização, gerando um efeito cascata até danificar o 

equipamento. O instrumento comumente utilizado para medição de baixas resistências é o “DUCTER” ou 

Microhmímetro.  O teste consiste em injetar corrente e medir o valor de tensão. 

Os equipamentos da família CE-70XX possuem uma ampla faixa de medição sendo que o CE-7012 possui 

um intervalo de medição de 333nΩ a 100MΩ e o equipamento CE-7024 possui um intervalo entre 125nΩ a 

100MΩ. A metodologia aplicada é a 4 fios (método de Kelvin) para impedir que a própria fiação ou 

resistência de contato dos cabos de teste interfiram no resultado. 

 

2.6 Medição de resistência ôhmica 

 

Para medições de resistência, os equipamentos tradicionalmente utilizados são: a Ponte de Wheatstone 

indicada para valores de 1Ω a 100kΩ e a Ponte de Kelvin indicada para valores de 1mΩ a 10Ω.  

Para usar essas pontes normalmente o usuário deve realizar um pré-aquecimento, ajustar diversas escalas e 

o valor “zero”. Para esses equipamentos dependendo da escala utilizada existem posições dos seletores que 

são proibidas e que caso sejam utilizadas podem danificar o dispositivo de teste. Por fim o usuário deve 

realizar manualmente a compensação do valor de resistência para a temperatura adotada como referência. 

No CE-70XX não há necessidade de ajuste de escalas e não há configurações proibitivas que possam 

danificar o equipamento. Os valores de resistência podem ser compensados de maneira automática para 

temperaturas adotadas como referências. A Figura 4 mostra os resultados de uma medição de resistência de 

enrolamento de um TC. 
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Fig. 4 – Exemplo de medição de resistência de enrolamento de um TC. 

 

2.7 Levantamento da curva de excitação de transformadores de corrente 
 

O conhecimento adequado da curva de excitação de um TC é importante para garantir a não saturação do 

mesmo para a condição nominal de burden, evitando possíveis interferências no sistema de proteção que 

possam resultar em situações de atuação indevida ou não atuação.  

O teste consiste em injetar tensão no secundário e medir sua corrente até certo momento onde um pequeno 

aumento de tensão gera um grande aumento na corrente.  A maneira tradicional de realizar esse teste é com 

o auxílio de um variador de tensão (variac), um amperímetro, um voltímetro e uma resistência de 

estabilização. O problema nessa metodologia de teste é que todos os processos são feitos de maneira 

manual, desde a variação de tensão, a captura dos pontos de tensão e corrente, a elaboração do relatório até 

o cálculo do joelho da curva de saturação de acordo com a norma definida.  

Os equipamentos da família CE-70XX levantam a curva de excitação de um transformador de corrente de 

forma totalmente automática criando o gráfico corrente x tensão e destacando o valor de tensão de joelho e 

sua respectiva corrente, conforme mostrado na Figura 5. Pode-se optar por várias normas distintas para 

determinar o joelho da curva de excitação do TC. Ao final do teste é feita a desmagnetização do TC de 

modo a deixá-lo apto para ser conectado ao sistema sem prejudicar os sistemas de proteção, medição e 

controle.  

 
Fig. 5. Teste de levantamento de curva de excitação de um TC. 
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2.8 Medição de tempo de abertura/fechamento do disjuntor e/ou seus polos 

 

A verificação dos tempos associados ao funcionamento de um disjuntor é de vital importância. A 

discrepância no tempo de fechamento dos três polos dos disjuntores pode gerar situações de perda de 

sincronismo para o sistema elétrico ou condições prejudiciais a motores trifásicos devido à criação de 

correntes de sequência negativa. Já o atraso na abertura do disjuntor pode resultar em danos permanentes 

nos equipamentos sob falta. 

Os testes de abertura e fechamento avaliam se os mecanismos do disjuntor estão funcionando de maneira 

adequada. Este teste é normalmente aplicado em disjuntores de média e alta tensão e descreve os contatos 

do disjuntor com relação ao tempo. Esta medição avalia o tempo transcorrido entre o comando de abertura 

e a efetiva abertura, o tempo entre o comando de fechamento e o efetivo fechamento, além da 

simultaneidade de abertura e fechamento entre os polos do disjuntor. 

 Os dados de tempo de operação do disjuntor podem ser utilizados para avaliar as condições de suas peças 

mecânicas, tais como mecanismo de fechamento / abertura, molas, amortecedores e circuito de carga da 

mola. A não abertura do disjuntor, seja devido à falha elétrica ou mecânica, pode resultar em graves 

consequências ao sistema elétrico. De forma análoga ao teste de disjuntor podem ser realizados testes em 

religadores. 

A família CE-70XX permite ao usuário realizar todos os ciclos de teste sejam abertura-fechamento, 

fechamento-abertura e abertura-fechamento-abertura e ciclos de religamento salvando o teste em um único 

arquivo. A Figura 6 mostra os resultados de uma oscilografia de contato do disjuntor. 

 

 
Fig. 6. Testes de abertura e fechamento de disjuntor. 

 

2.9 Verificação da fiação 

 

Em todo comissionamento é essencial a correta verificação dos cabos que monitoram os sinais do sistema 

de potência levando a informação aos sistemas de proteção, medição e controle. Ocorrências de conexões 

mal feitas, inversão de polaridades ou ligações equivocadas interferem diretamente na proteção, na 

medição e no controle do sistema de potência. 

Atualmente para realizar o teste de fiação utilizam-se fontes de tensão e corrente com alta potência. Os 

equipamentos clássicos são, em sua grande maioria, monofásicos e trabalham nas condições da rede, 

gerando problemas relacionados à frequência e variações de amplitude, além de possuírem elevados 

volume e peso. A família CE-70XX permite injeções de corrente e tensão com elevada potência inclusive 

de modo trifásico, detectando problemas mais rapidamente do que um equipamento monofásico, reduzindo 

o tempo de teste e facilitando as medições de polaridade da fiação. 
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2.10 Medição do burden no secundário de TCs e TPs 

 

Uma medição também importante é a do burden (carga) no secundário dos transformadores de instrumento, 

uma vez que elevados valores de burden podem levar à saturação de um TC ou à sobrecarga térmica de um 

TP. Elevadas cargas no secundário de transformadores de instrumento podem resultar em: maiores erros 

nos valores refletidos pelos transformadores, má operação das proteções (podem ocorrer operações 

indevidas ou a não operação da proteção), redução da vida útil do transformador, dentre outros problemas. 

Sempre que há uma intervenção que inclua um novo dispositivo (qualímetro, oscilógrafo, relé de proteção, 

medidores, etc) é recomendado realizar a medição do burden e confrontar com os valores definidos em 

placa dos transformadores de instrumento associados. 

Para a realização destes testes é necessário o uso de fontes de tensão e corrente com potência suficiente 

para injetar o valor de secundário do TC ou TP e medir a tensão ou corrente associada e o defasamento. De 

posse destes valores é possível calcular a impedância de burden. Os equipamentos da família CE-70XX 

realizam estes testes medindo o burden automaticamente, de forma direta e rápida. 

  

2.11 Medição de valores de pick-up e tempos de operação das funções de proteção. 

 

A parametrização de relés e controles de religadores em desacordo com o estudo de seletividade podem 

gerar situações de atuação indevida ou não atuação dos sistemas de proteção. Fatores como conexões de 

fiação equivocadas, com fases e ou polaridades invertidas também prejudicam a operação do sistema de 

proteção. A verificação do correto funcionamento das diversas funções de proteção deixam o sistema mais 

seguro e estável.  

A família CE-70XX permite o teste automático de diversas funções de proteção como, por exemplo: 

sobrecorrente, direcional de sobrecorrente, sub e sobretensão, sub e sobrefrequência, diferencial, restrição 

harmônica, distância, sincronismo, sobre excitação, entre outros. O equipamento possui compatibilidade 

total com a norma IEC 61850 permitindo testes que envolvam mensagens GOOSE e SV além de 

sincronismo temporal via GPS, IEEE1588 e IRIG-B. 
 

2.12 Comparações entre a família CE-70XX e os equipamentos tradicionais 

 

A Tabela I mostra uma comparação de peso e volume entre o CE-7012 e o conjunto de equipamentos 

necessários para se atingir a mesma funcionalidade, desconsiderando o peso dos cabos. Devido à grande 

variedade de equipamentos tradicionais disponíveis no mercado foram escolhidos aqueles que apresentam 

as maiores proximidades em termos de faixa de valores para injeção e medição de tensões e correntes. 

De acordo com a Tabela I verifica-se que o CE-7012 é equivalente a pelo menos 10 equipamentos de teste 

disponíveis atualmente no mercado, apresentando aproximadamente 14% do peso total e 7% do volume 

desses dispositivos. Salienta-se que tais relações percentuais calculadas poderiam ser ainda menores caso 

fossem consideradas as embalagens de cada equipamento. Devido recursos de pré-teste e pós-teste o usuário 

do CE-7012 poderá efetuar os testes em média de 3 a 5 vezes mais rápido do que utilizando os equipamentos 

tradicionais.  

 
TABELA I. COMPARAÇÃO ENTRE O CE-7012 E UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

SE ATINGIR A MESMA FUNCIONALIDADE. 

Equipamento Peso (Kg) Volume (litros) Equipamento Peso (Kg) Volume (litros) 

CE-7012 19,50 30,24 

Caixa de Injeção de Corrente 33,0 63,00 

Hipot 3,50 5,852 

TTR 8,70 8,769 

Microhmímetro 11,0 25,712 

Curva de Excitação do TC 50,0 252,0 

Oscilógrafo de disjuntor 6,50 16,500 

Mala de teste de relés 17,0 25,448 

Qualímetro 5,70 7,500 

Polarímetro 0,55 0,717 

Fasímetro 0,20 0,120 

Peso / Volume Total 19,5 30,24 Peso / Volume Total 136,15 405,618 
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3 CONCLUSÕES 

Este artigo apresentou uma ferramenta multifuncional compacta que eleva os padrões de comissionamento 

em subestações, tanto em nível primário quanto secundário, oferecendo automatismo e elevado ganho de 

tempo em todas as etapas dos testes. O fato de ser um dispositivo multifuncional facilita o atendimento a 

situações de emergências onde vários testes devem ser realizados em um curto período de tempo.  

Diante dos ensaios realizados neste artigo, pode-se concluir que os equipamentos apresentados (CE-7012 e 

CE-7024) inovam na maneira de testar dispositivos utilizando um ambiente de software totalmente 

intuitivo e amigável. Tal inovação facilita e automatiza as principais rotinas de testes, resultando em uma 

maior confiabilidade e rapidez na execução dos ensaios, além da redução de custos para a empresa em 

diversos aspectos. 

É válido ressaltar ainda que o uso extensivo da instrumentação virtual nos equipamentos da família         

CE-70XX, permite que novas funcionalidades possam ser agregadas através de novos softwares, tais como 

a inclusão de novas normas, novos tipos e metodologias de testes, dentre outros recursos, mantendo o 

equipamento sempre atualizado e com os melhores procedimentos para realização dos ensaios. 
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