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Resumo 

Os Conjuntos de Manobra e Controle de Média Tensão são partes essenciais em uma 

instalação elétrica, pois eles são os responsáveis pela proteção, seccionamento e controle 

dos circuitos elétricos. Este trabalho se baseia na leitura e análise das normas que 

padronizam os CMC para que se apresentem, ao longo do texto, instruções objetivas 

acerca da classificação de um CMC. As classificações tem um papel fundamental na 

concepção de um CMC, pois elas interferem diretamente na construção e operação de um 

CMC. 

Além das classificações, o trabalho aborda o detalhamento de um possível processo de 

aquisição de CMC, ao produzir documentos que podem ser preenchidos e adequados às 

instalações de Média Tensão. Os documentos disponibilizados são Especificações Gerais 

e Folha de Dados, que se mostram peças essenciais em uma aquisição. A aplicabilidade 

desses documentos é exemplificada e comprovada em um Estudo de Caso destinado a 

adquirir um CMC numa instalação já existente. 

O Estudo de Caso tem como objetivo exemplificar um processo de aquisição de um CMC 

por meio de adaptações das documentações produzidas. Elas servem como base para o 

estudo realizado que se apresenta como um guia prático com análises relevantes acerca 

dos pontos chaves da aquisição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Abstract 

The Medium Voltage Switchgears (known in Brazil as as Controling and Switching 

Assembly, also known as CMC (Conjunto de Manobra e Controle)) are an essential piece 

in any electrical services for those are responsables for protection, switching and control 

of electrical facilities. This monograph is based on analysis of the Standards which state 

about CMC classifications. The classifications have a great impact on conception of a CMC, 

for they interfeer in the construction and operation of it. 

Besides the classifications, this dissertation addresses the details of a possible 

process of acquisition of a CMC. The documents can be filled and adapted to any 

installation served by Mediun Voltage. The available documents are General 

Specifications and a Data Sheet which are essential in a purchase process. The 

functionality of those documents are proved in a Case Study in order to aquire a CMC. 

This particular case exemplifies a process of acquisition of a CMC by adapting the 

documents. The Case Study presents itself as a guide containing the analysis of some very 

important points of the acquisition. 

Another important factor that is discussed is the matter of personal safety during 

the operation procedures of CMC. Shall be stated that the CMC must be made seeing the 

instruction of people who will operate it and also looking after the safety and funcionality. 
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Introdução 

As especificações para se determinar um cubículo são de grande importância na 

atualidade pois estes são utilizados em diversos setores da economia, tais como a 

indústria, comércio e residencial. O presente trabalho utiliza-se dos cubículos como 

objeto de estudo assim como suas instalações e classificações. 

1.1 Contextualização 

Os Conjuntos de Manobra e Controle (CMC) de Média Tensão são compostos por 

módulos padronizados de metal que comportam os equipamentos de manobra e proteção 

da instalação de Média Tensão. São aplicáveis em diversas localidades, principalmente em 

indústrias, ambientes comerciais e em grandes instalações prediais, ou em qualquer 

instalação que necessite ser energizada com Média Tensão. Isso torna a aquisição dos CMC 

de Média Tensão de grande importância, pois os mesmos compõem operações essenciais 

nos diversos setores de produção existentes. 

Existem Normas Nacionais que regem o processo de dimensionamento dos CMC e 

que devem ser utilizadas no momento da aquisição dos mesmos. As normas possuem uma 

característica técnica e informativa, e por isso citam ao longo do texto, definições 

científicas essenciais para o entendimento do documento e as explicam ao longo do seu 

texto. É admitido que os leitores e interessados no documento, já possuem conhecimentos 

técnicos bem fundamentados e suficientes para entender as suas instruções e aplicar suas 

recomendações. 

Atualmente, os fabricantes dos Conjuntos de Manobra e Controle voltados para a 

Média Tensão, seguem as diretrizes e classificações especificadas na norma ABNT NBR 

IEC 62271-200. A norma é uma tradução idêntica da IEC 62271-200:2003 que foi 

elaborada pelo Comitê Técnico High-voltage switchgear and controlgear, responsável pela 

redação da norma na Europa. No Brasil, a norma em questão foi elaborada no Comitê 
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Brasileiro de Eletricidade pela Comissão de Estudo de Conjuntos de Manobra e Controle 

de Alta Tensão.  

1.2 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é gerar uma sequência de procedimentos a fim de 

detalhar o processo de aquisição de invólucros para as instalações de Média Tensão. O 

correto dimensionamento de um invólucro assegura a correta operação do sistema e 

garante a segurança em relação à vida humana, ao patrimônio material e ao próprio 

sistema elétrico. 

Para se produzir especificações, é necessário que se tenha atenção aos 

equipamentos vendidos comercialmente, para que os procedimentos aqui desenvolvidos 

possam ser utilizados na indústria, comércio ou em qualquer instalação residencial que 

se encaixe na definição de Média Tensão. Por isso, este trabalho também se baseará em 

manuais de fabricantes de equipamentos elétricos de Média Tensão. 

1.3 Metodologia 

Para se gerar as especificações para aquisição de CMC de Média Tensão, faz-se 

necessária a leitura e análise das normas NBR IEC 62271-200 de 2007, cujo título é 

“Conjunto de manobra e controle de Alta-Tensão em invólucro metálico para tensões 

acima de 1 kV até e inclusive 52 kV” que ditará todo o processo para se projetar, ensaiar, 

especificar, e instalar um CMC para a Média Tensão. O enfoque da leitura são as seções da 

norma que dissertam sobre a especificação e instalação dos invólucros.  

Como esperado, ao longo da norma NBR IEC 62271-200, outras normas são usadas 

como referência para construí-la. A principal delas é a ABNT NBR IEC 60694 intitulada 

como “Especificações comuns para normas de equipamentos de manobra de Alta-Tensão 

e mecanismos de comando” que dita algumas especificações utilizadas também para a 

Média Tensão. Além desse norma, outra também são chamadas e anunciadas ao longo do 

texto. 

É muito importante que também seja feita a análise de manuais e catálogos de 

fabricantes e montadores de quadros/invólucros de Média Tensão.  Esta atenção que é 
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dada aos fabricantes, visa exemplificar e demonstrar a aplicação prática das normas 

comercialmente visando o aumento da funcionalidade e confiabilidade do bloco. Ao longo 

do texto também faz-se necessária a explicação e definição de fenômenos elétricos, o que 

requere a utilização de fontes de cunho científico. O foco dessas referências e definições é 

complementar as informações vindas das normas em estudo. 

Depois de realizar os estudos, os documentos necessários para se adquirir os CMC 

já podem ser escritos. Logo após, é feito um Estudo de Caso a fim de aplicar os referidos 

documentos visando a obtenção de propostas técnicas de empresas fabricantes de CMC. 

1.4  Organização do Texto 

O presente trabalho tem a estrutura do texto composta por sete capítulos, inclusive 

este introdutório e o Estudo de Caso, cinco Apêndices e um Anexo. 
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Capítulo 2 

 Conjunto de Manobra e Controle 

A norma ABNT NBR IEC 62271-200/2007 especifica requisitos para o ‘Conjunto 

de manobra e controle de alta-tensão em invólucro metálico para tensões acima de 1 kV 

até e inclusive 52 kV’ para corrente alternada e para serviços de até 60 Hz, inclusive.  Os 

invólucros tratados por esta norma podem incluir componentes fixos e removíveis e 

podem ser preenchidos com fluido (líquido ou gás) para prover a isolação. 

A Norma pode ser aplicada para sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos. Para o 

Conjunto de Manobra e Controle em invólucro metálico contendo gás em sua estrutura, a 

pressão de projeto é limitada a 300 kPa (pressão relativa). Para uso especial, requisitos 

adicionais podem ser adicionados. (1) 

2.1 Definições de acordo com a Norma NBR 62271/200 

 Conjunto de Manobra e Controle 

De acordo com a seção 3.101 da norma em estudo, o termo Conjunto de Manobra 

e Controle (CMC) contempla os dispositivos de manobra e suas combinações com 

equipamentos associados de controle, medição, proteção e regulação, incluindo a 

respectiva montagem destes dispositivos e equipamentos com interligações associadas, 

acessórios, invólucros e estruturas-suporte. A definição para Conjunto de Manobra e 

Controle em Invólucro Metálico, é aplicada onde o invólucro metálico é externo e há 

previsão dele ser aterrado e já vir completamente montado, com exceção das suas 

conexões externas. Na Figura 2.1 encontra-se exemplos de CMC instalados. 
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 Unidade funcional (de uma montagem): parte do conjunto de manobra e controle em 

invólucro metálico que inclui todos os componentes dos circuitos principais e dos 

circuitos auxiliares que contribuem para a realização de uma única função. 

 

 Invólucro: parte do Conjunto de Manobra e Controle em invólucro metálico, que 

proporciona um determinado grau de proteção do equipamento, contra influências 

externas e um determinado grau de proteção contra a aproximação ou contato com as 

partes vivas ou com as partes móveis. 

 

 Compartimento: parte do Conjunto de Manobra e Controle em invólucro metálico, 

exceto para aberturas necessárias para interconexão, controle ou ventilação. 

 

 Circuito de aterramento: conexão de todos os dispositivos de aterramento ou pontos 

destinados ao aterramento, previstos para serem conectados à barra de terra do Conjunto 

de Manobra e Controle em invólucro metálico, que é conectada ao sistema de aterramento 

de instalação 

 

  Tensão de impulso atmosférico (Up): Essas sobretensões podem ser classificadas como 

de origem externa, pois resultam de um movimento de cargas entre as nuvens e o sistema 

elétrico e essas incidências podem ser chamadas também de sobretensões com frente de 

onda rápidas. 

Impulso Atmosférico é um sinal de tensão que atinge um valor de pico (da ordem 

de kilovolts), após um tempo de subida, geralmente na ordem de microssegundos, e que 

cai pela metade do valor de pico após certo tempo de descida, relativamente maior do que 

o tempo de subida. A Figura 2.2.(a) mostra o típico comportamento da sobretensão 

Figura 2.1 - Exemplos comerciais de Conjuntos de Manobra e Controle 
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Atmosférica, enquanto a Figura 2.2.(b) mostra uma descarga atmosférica com disrupção 

por isoladores em uma rede, pois a forma dessa onda também irá variar dependendo das 

disrupções ocorridas nas estruturas.  Além disso, a forma varia dependendo, entre outros 

fatores, do valor do módulo da corrente de sobrecarga, impedância de aterramento. (2) 

(3) 

 

 

Figura 2.2(a) - -Onda de um Impulso Atmosférico. Retirado de ZANETTA JUNIOR, Luiz Cera; Transitórios 
Eletromagnéticos em Sistemas de Potência, Ed. USP, Cap.12,Pág.444. 

 

 

Figura 3.2(b) - Forma de Onda de uma descarga atmosférica com disrupção pelos isoladores. Retirado de 
MAMEDE FILHO, João; Manuais Equipamentos Elétricos, Ed. LTC, Cap.1,Pág.18. 

 

A Figura 2.2.(a) mostra o comportamento de um impulso atmosférico onde Tf é o 

tempo chamado de Frente de onda entre 30% e 90% do valor de pico. Td é o tempo desde 

o ponto zero até quando a tensão atinge 50 % após passar pelo pico. Pode-se ver também 

pela Figura 2.2.(a) que 𝑇𝑑 é  maior que 𝑇𝑓.  

 

 Tensão de Impulso de Manobra : As sobretensões de manobra surgem com alterações 

na rede, vindas da operação de chaves seccionadoras, disjuntores ou faltas no sistema. 

Portanto, as sobretensões são conhecidas por serem originadas por atuações internas no 
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sistema e tem a característica de possuir as frentes de onda mais lentas em comparação 

com as frentes de onda do impulso atmosférico.  

A seguir está a Figura 2.3, que mostra as ondas de sobretensão de manobra e 

impulso atmosféricas típicas sendo comparadas. Pode-se ver que além da amplitude do 

Impulso Atmosférico ser menor, a frente da onda é mais lenta (podendo atingir valores 

da ordem de dezenas a centenas de microssegundos), como o exposto no parágrafo 

anterior. (2) 

 

 

Figura 4.3 - Sobretensões de manobra e impulso atmosférico típicos. Retirado de ZANETTA JUNIOR, Luiz 
Cera;Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas de Potência, Ed. USP, Cap.11,Pág.412. 

 

  Tensão à frequência industrial (Ud): Valor especificado eficaz à frequência industrial, 

que um equipamento deve suportar em condições de ensaio durante um período de 

tempo, geralmente não superior a 1 minuto, e para ensaiar essa condição é utilizada uma 

fonte senoidal com frequência de 60 Hz. (4) 

 

 Ensaio de arco interno: Ensaio aplicável ao Conjunto de Manobra e Controle em 

invólucro metálico, previsto para ser classificado como classe IAC com respeito à pessoas 

no caso de um arco interno 

2.2  Características nominais 

Segundo as normas vigentes NBR IEC 62271-200:2007 e NBR IEC 60694, a 

especificação de um Conjunto de Manobra e Controle de Média Tensão é feita, 

inicialmente, baseando-se nas características nominais requisitadas pelo equipamento, 

sendo que elas devem ser informadas pelos fabricantes nos manuais de seus produtos. As 

características estão listadas a seguir : 
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a) Tensão nominal (Ur) e número de fases: 

 

A tensão nominal corresponde ao limite superior da tensão máxima do sistema 

onde o equipamento de manobra e mecanismo de comando é previsto ser utilizado. 

Valores nominais padronizados de tensões são apresentados abaixo: 

Série I     3,6 kV – 7,2 kV – 12 kV – 17,5 kV – 24 kV – 36 kV – 52 kV  

 

b) Nível de isolamento nominal;  

 

Na Tabela 2.1 mostrada a seguir, os valores de tensão suportável são válidos para 

as condições atmosféricas (temperatura, pressão e umidade) de referência normalizadas 

especificado na Norma IEC 60071-1. Os valores de tensão nominal suportável de impulso 

atmosférico (Up), tensão de impulso de manobra (Us) (quando aplicável) e tensão à 

freqüência industrial (Ud) devem ser escolhidos sem o cruzamento de linhas horizontais. 

O nível de isolamento nominal é especificado pela tensão nominal suportável de impulso 

atmosférico entre fase e terra. (5) 
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Tabela 2.1 Tensões nominais suportáveis 

Tensão 

nominal-Ur 

kV (eficaz) 

Tensão suportável 

nominal de curta duração à 

frequência industrial 

Ud (kV) – eficaz 

Tensão suportável 

nominal de impulso atmosférico 

Up (kV) - crista 

Valor Comum 

Entre a 

distância de 

seccionamento 

Valor comum 

Entre a 

distância de 

seccionamento 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3,6 10 12 
20 46 

40 46 

7,2 20 23 
40 46 

50 70 

12 28 32 
60 70 

75 85 

17,5 38 45 
75 85 

95 110 

24 50 60 
95 110 

125 145 

36 70 80 
145 165 

170 195 

52 95 110 250 290 

Fonte: ABNT NBR IEC 60694, pág. 25 (adaptado) 

 

Os “valores comuns” utilizados na tabela acima são válidos para fase e terra, entre 

fases e entre os contatos abertos do dispositivo de manobra, se não especificado ao 

contrário nesta Norma. Os valores de tensões suportáveis “entre a distância de 

seccionamento” são válidos somente para os dispositivos de manobra onde as distâncias 

entre contatos abertos são projetadas para satisfazer as condições de segurança 

especificadas para seccionadores. (5) 
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c) Frequência nominal (fr); 

O valor nominal da frequência utilizado no Brasil é de 60 Hz, mesmo existindo 

países onde a frequência tem valor de 50 Hz. 

 

d) Corrente nominal de regime contínuo (Ir)  

A corrente nominal de regime contínuo do equipamento de manobra e mecanismo 

de comando é o valor eficaz da corrente que este deve ser capaz de conduzir 

continuamente sob as condições especificadas de uso e funcionamento. É conveniente que 

os valores das correntes nominais de regime contínuo sejam escolhidos da série R 10, 

especificada na IEC 60059.   

 

e) Corrente suportável nominal de curta duração (Ik) (para circuitos principais e 

de aterramento); (subseção 4.5 NBR IEC 60694) 

É o valor eficaz da corrente que o equipamento de manobra e mecanismo de 

comando pode conduzir na posição fechada durante um curto período de tempo 

especificado, conforme condições de uso e comportamento prescritas.   

 

f) Valor de crista da corrente suportável nominal, se aplicável (para circuitos 

principais e de aterramento);  

O pico da corrente associado com a primeira maior alternância da corrente 

suportável nominal de curta duração que o equipamento de manobra e mecanismo de 

comando pode conduzir na posição fechada sob condições prescritas de uso e 

comportamento.   

 

g) Duração de curto-circuito nominal 

É o intervalo de tempo no qual o equipamento de manobra e mecanismo de 

comando pode conduzir, na posição fechada, uma corrente igual à sua corrente suportável 

nominal de curta duração e a duração padronizada desse intervalo de curto-circuito é de 

1 s. (2) (6) 
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2.3  Considerações sobre o Capítulo 

Com base na leitura das definições de grandezas físicas e dos valores apresentados 

nas tabelas das Normas, pode-se concluir que as definições são baseadas em conceitos 

científicos e todos os valores retirados das tabelas são normalizados para os 

equipamentos elétricos. 
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Capítulo 3  

Classificações do Conjunto de Manobra e Controle 

Este capítulo têm por objetivo apresentar as fontes e métodos utilizados para 

classificar o Conjunto de Comando e Manobra de acordo com as Normas vigentes NBR 

ABNT 60529 e NBR ABNT 62271-200. As indústrias e grandes consumidores em geral e 

que precisam de um CMC de Média Tensão, precisam se atentar a essa classificação, pois 

ela será um reflexo das condições ambientais e funcionais dos CMCs.  

3.1 Graus de proteção 

Os Graus de Proteção são importantes para definir qual tipo de quadro elétrico 

será mais indicado para realizar a tarefa com segurança. A classificação a seguir é feita de 

acordo com a norma internacional NBR ABNT 60529 que classifica qual o nível de 

proteção do equipamento. São especificadas na forma de duas letras invariáveis IP 

(International Protection, Proteção Internacional em tradução livre).  

O primeiro dígito vai de 0 a 6 e especifica o grau de proteção contra contato e 

corpos sólidos estranhos. O grau de proteção assegura as pessoas contra contato com 

partes ativas durante operação ou que não se aproximem destas peças. Está embutido 

nesta classificação, a proteção dos mesmos equipamentos contra o ingresso de corpos 

sólidos estranhos. A Tabela 3.1 a seguir lista os números para a classificação dos graus de 

proteção citados. (7) (8) 
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Tabela 3.1 - Primeiro Dígito do Grau de Proteção 

Primeiro Dígito Proteção contra ingresso de corpos 

estranhos 

Proteção contra contato 

0 Sem proteção particular  

1 Proteção contra ingresso de partículas 

sólidas estranhas com diâmetro > 50mm 

(corpos grandes). 

Sem proteção para acesso 

deliberado, isto é, inserção de 

mão, apesar das áreas grandes 

do corpo estarem protegidas. 

2 Proteção contra ingresso de objetos 

estranhos com diâmetro > 12mm. 

Dedos ou objetos similares não 

podem ser inseridos. 

3 Proteção contra ingresso de objetos sólidos 

estranhos com diâmetro > 2,5mm (corpos 

estranhos pequenos). 

Ferramentas, arames ou 

similares com espessura  

> 2,5mm não podem ser 

inseridos. 

4 Proteção contra ingresso de partículas 

sólidas estranhas com diâmetro > 1mm 

(partículas granuladas estranhas). 

Ferramentas, arames ou 

similares com espessura  

> 1mm não podem ser inseridos. 

5 Proteção contra o depósito de poeira 

perigosa. O ingresso de poeira não é 

prevenido completamente, entretanto, não 

é permitida a entrada de poeira em 

quantidade que impeça o funcionamento do 

aparelho (proteção contra poeira). 

Completa proteção contra o 

contato. 

6 Proteção contra ingresso de poeira (à prova 

de poeira). 

Completa proteção contra o 

contato. 

Fonte: ABNT NBR IEC 60529 

 

Já o segundo dígito vai de 0 a 8 e informa sobre o grau de proteção contra entrada 

perigosa de água. Com esta proteção, é possível saber se o CMC será resistente se atingido 

por uma chuva forte ou mesmo se for submergido. Ele também será avaliado quanto à 

capacidade de suportar água em geral, inclusive para sua limpeza. A Tabela 3.2 a seguir 

mostra os dígitos que fazem parte da classificação de um equipamento. 
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Tabela 3.2 - Segundo Dígito do Grau de Proteção 

Primeiro Dígito Proteção contra ingresso 

de ingresso de água 

 

0 Sem proteção particular.  

1 Proteção contra o gotejamento 

de água caindo perpendicular. 

Não deve haver efeitos 

prejudiciais (gotejamento de 

água). 

2 Proteção contra gotas d'água 

caindo perpendicular de 

qualquer ângulo até 15°. 

O aparelho (invólucro) inclinado 

até 15° de sua posição normal, 

não deve sofrer qualquer efeito 

prejudicial (gota d'água incidindo 

obliquamente). 

3 Proteção contra gotas d'água 

caindo perpendicular de 

qualquer ângulo até 60°. 

Não deve haver nenhum efeito 

prejudicial (respingos de água). 

4 Proteção contra jato de água 

dirigido direto para o aparelho 

(invólucro) de todas as direções. 

Não deve haver nenhum efeito 

prejudicial (jato de água). 

5 Proteção contra jato de água de 

um bico dirigido diretamente 

para o aparelho (invólucro) de 

todas as direções. 

Não deve haver nenhum efeito 

prejudicial (jato de água). 

6 Proteção contra maresia intensa 

ou jato d'água com pressão. 

A água não deve penetrar dentro 

do aparelho (invólucro) em 

quantidades perigosas 

(enchente). 

7 Proteção contra entrada de água 

quando o aparelho estiver 

imerso sob condições 

especificadas de pressão e 

tempo. 

A água não deve penetrar em 

quantidades perigosas 

(enchente). 

8 O aparelho é adequado para 

imersão permanente em água 

sob condições descritas pelo 

fabricante (imersão). 

 

Fonte: ABNT NBR IEC 60529 

  

Para ocasiões onde a proteção não é pertinente ou aplicável, a letra “X” é utilizada. 

Como exemplo, se um invólucro tem de ficar em uma sala e isolado de qualquer 

possibilidade de penetração de água, o invólucro é classificado com o grau IP 4X, se ele 

possuir proteção contra ingresso de partículas com > 1 mm de diâmetro. 
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A letra adicional indica o grau de proteção de pessoas contra o acesso às partes 

perigosas.  

As letras adicionais são usadas nos seguintes casos:  

―  se a proteção real contra o acesso às partes perigosas for superior à indicada 

pelo primeiro numeral característico;   

―  ou se somente a proteção contra o acesso às partes perigosas for indicada, o 

primeiro numeral característico é então substituído por um X.  

A Tabela 3.3 fornece os calibradores de acesso, considerados, por convenção, 

representativos das partes do corpo humano, ou de objetos segurados por uma pessoa e 

as definições para os graus de proteção contra o acesso às partes perigosas, indicados 

pelas letras adicionais. 

 

Tabela 3.3 Graus de proteção contra o acesso às partes perigosas, indicados pela letra adicional 
(Modificado) 

 Graus de proteção 

Letra  Descrição sucinta Definição 

A Protege  contra o acesso com o 

dorso da mão 

A esfera de 50mm (diâmetro) deve ter 

uma distância de isolamento 

apropriada das partes perigosas 

B Protege contra o acesso com um 

dedo 

O dedo-de-prova normalizado de 12 

mm (diâmetro) e comprimento de 100 

mm deve manter uma distância de 

isolamento apropriada das partes 

perigosas 

C Protege contra o acesso com 

uma ferramenta 

A haste de 2,5 mm (diâmetro) e 

comprimento de 100 mm deve manter 

uma distância de isolamento 

apropriada das partes perigosas 

D Protege contra o acesso com um 

fio 

O fio de 1,0 mm (diâmetro) e 

comprimento de 100 mm deve manter 

uma distância de isolamento 

apropriada das partes perigosas 
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Na norma pertinente ao produto, podem ser indicadas as informações 

suplementares por uma letra suplementar, após o segundo numeral característico ou letra 

adicional. O significado das Letras Suplementares são mostrados na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 Graus de proteção contra o acesso às partes perigosas, indicados pela letra adicional 
(Modificado) 

Letra  Significado 

H Equipamento de Alta tensão 

M Ensaiado para efeitos prejudiciais devido à penetração de água 

quando as partes perigosas móveis do equipamento (por 

exemplo, o rotor de uma máquina rotativa) estão em movimento. 

S Ensaiado para efeitos prejudiciais devido à penetração de água 

quando as partes perigosas móveis do equipamento (por 

exemplo, o rotor de uma máquina rotativa) estão estacionárias. 

W Apropriado para uso sob condições ambientais especificadas e 

fornecido com características ou processos de proteção 

adicionais. 

 

 

Um exemplo de classificação fictício pode ser visto a seguir. Necessita-se colocar 

um invólucro em uma fábrica de cimento, ao ar livre apenas com um telhado protegendo 

o equipamento. A limpeza do invólucro, inevitavelmente, será feita com a utilização de 

uma mangueira de jato d’água pressurizado. Com as informações dadas, pode-se dizer que 

o invólucro terá de ter proteção contra o ingresso de poeira, e ao mesmo tempo terá de 

haver proteção não apenas contra a chuva, mas sim contra jatos d’água programados para 

o momento de sua limpeza. Neste caso, o Grau de Proteção do invólucro adequado é IP 66. 

3.2 Classificação de Acessibilidade ao Conjunto 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. a Acessibilidade é 

definida como "a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte 

e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por uma pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida". No presente caso, o acesso ao Conjunto de 
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Manobra e Controle será classificado de acordo com a qualificação das pessoas que o 

manipularão. A distinção feita entre dois tipos de acessibilidade ao CMC em invólucro 

metálico possíveis no local de instalação é vista na Figura 3.1 a seguir. (1) 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Esquema dos Tipos de Acessibilidade mais utilizados 

 

 

 

Como visto na Figura 3.1, a Acessibilidade Tipo A é relativo ao equipamento que 

será utilizado apenas por pessoas autorizadas e treinadas para tal, e que geralmente são 

trabalhadores com perfil técnico que tem conhecimento dos riscos envolvidos na 

operação de um Conjunto de Manobra e Controle. No caso do tipo B, é um equipamento 

que será acessado pelo público em geral, pessoas que não possuem conhecimento técnico 

e que podem não entender completamente os riscos envolvidos na manipulação destes 

dispositivos. Também existe o Tipo C que classifica como ‘Acessibilidade Restrita’ por 

instalação fora de alcance, que seria exemplificada pelos CMCs instalados em postes, ou 

em localidades que não estão acessíveis de maneira direta às pessoas. 

O Conjunto de Manobra e Controle em invólucro metálico pode ter tipos diferentes 

de acessibilidade nas suas várias faces, portanto faz-se necessário a classificação de cada 

lado em relação ao tipo de pessoal autorizado a manipulá-lo. A identificação dos lados do 

invólucro obedece ao código das três letras F, L e R as quais indicam, respectivamente, as 

faces Frontal, Lateral e Posterior. O esquema a seguir indicado na Figura 3.2 indica cada 

face com sua respectiva indicação. 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Acessibilidade 

A: Restrito somente ao pessoal autorizado. 

B: Irrestrita, inclusive público em geral. 

Figura 3.5-  Esquema dos Tipos de Acessibilidade mais utilizados 

C: Inacessível 
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A classificação de um invólucro é feita combinando-se os tipos de acessibilidade 

com a posição que ela se encontra. E caso o lado não seja acessível, não há necessidade de 

especificação deste lado. Então se, por exemplo, um invólucro tiver acesso irrestrito na 

parte frontal, tiver um acesso restrito ao pessoal autorizado na parte posterior e for 

inacessível nas laterais, o invólucro é classificado como IAC BF-AR. A designação de 

acessibilidade descrita neste subcapítulo deve ser incluída na placa de identificação do 

CMC juntamente com a classificação internacional IAC (Internal Arc Classified – Arco 

Interno Classificado) e com os valores de ensaio da corrente em quiloampères (kA) e a 

duração em segundos (s). (1) 

3.3 Instalação dos invólucros  

Para aplicações internas, existem medidas mínimas de espaço livre ao redor dos 

invólucros que devem ser respeitadas, de acordo com a norma NBR IEC 62271-200. Este 

subtítulo apresenta as medidas mínimas da instalação para a colocação de um Conjunto 

de Manobra e Controle de acordo com cada face do invólucro. (1) 

 

 

 

 

Face Frontal F 

Face 

Lateral 

L 

Face 

Posterior 

R 

Figura 3.6 – Esquema de um Conjunto de Manobra e Controle (CMC) 
posicionado em uma sala com suas faces indicadas. 
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 Face superior 

O teto deve ser colocado a uma distância de, no mínimo, 60 ± 10 cm da parte 

superior do invólucro. Sendo que o teto deve ser colocado a uma distância mínima de 2 

metros do piso. Esta regra vale para invólucros com altura de até 1,50 metros. A norma 

ainda estipula a possibilidade de o fabricante declarar um espaço livre mínimo, e caso seja 

feito, a indicação do fabricante deve ser respeitada. 

 

 Faces laterais 

A parede lateral deve ser colocada a, no mínimo, 10 ± 3 cm do invólucro. A norma 

diz ainda que o espaço livre pode ser menor contanto que possa ser demonstrado que 

qualquer deformação permanente da lateral do invólucro não é influenciada pela parede. 

 

 Face posterior 

A parede posterior deve ser colocada de acordo com o tipo de acessibilidade. Caso 

a face posterior não seja acessível, a parede deve permitir um espaço livre de, no mínimo, 

10 ± 3 cm. Como no caso das faces laterais, o espaço livre pode ser menor contanto que 

possa ser demonstrado que qualquer deformação permanente do lado posterior do 

invólucro não é influenciada pela parede. Essa permissão para o equipamento ser 

montado mais próximo à parede pode ser concedida desde que a deformação 

permanente, se houver, seja menor que a distância pretendida à parede e que os gases de 

exaustão não sejam dirigidos para a parte posterior. Se a face posterior for acessível, é 

necessário que exista um espaço livre padrão de, no mínimo, 80 ± 10 cm entre a parede e 

a face posterior do invólucro. Deve-se também realizar testes para verificar a 

funcionalidade do conjunto em uma instalação de dimensões menores quando uma sala 

menor estiver disponível.  
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pela parte posterior.  

 

Para aplicações externas, não são requisitados nem teto, nem paredes, se for 

declarada acessibilidade por todos os lados (F, L, R). Do ponto de vista de arco interno, 

um conjunto metálico que passa no ensaio para aplicação interna está aprovado para uso 

externo com os mesmos requisitos de acessibilidade. Em casos onde o invólucro é 

colocado debaixo de um abrigo que está a menos de 1,5 metros do conjunto, as medidas 

expostas anteriormente devem ser respeitadas. Porém, do ponto de vista do Grau de 

Proteção, o invólucro não será o mesmo, pois deverão ser consideradas as condições 

ambientais do local, como presença de poeira, partículas, chuvas e tempestades.  (1) (7) 

 

 

 

Figura 3.7 - Medidas mínimas para a instalação de um Conjunto de Manobra de 
Controle acessível pelas partes Posterior, Lateral e Frontal 
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3.4 Considerações sobre o Capítulo 

As classificações apresentadas nas Normas Técnicas citadas no início deste 

capítulo, puderam ser compreendidas facilmente pois apresentam-se de maneira direta e 

em forma de tabela, para que não ocorram dúvidas no momento da classificação do CMC. 

As classificações tratadas neste capítulo interferem diretamente na construção física do 

CMC, já que analisa o ambiente que ele está ou será inserido. 
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Capítulo 4  

Classificações relacionada à segurança da operação 

No capítulo anterior foi possível estabelecer, de acordo com a norma vigente, 

características físicas da sala que vai abrigar o Conjunto de Manobra e Controle de Média 

Tensão. Foi visto também sobre a classificação do CMC quanto à proteção contra 

partículas sólidas e líquidos em contato com o invólucro. Diferentemente do anterior, o 

foco deste capítulo será a segurança geral, principalmente para as pessoas que 

manipularão o Conjunto ou que adentrarão o recinto onde o mesmo está instalado, 

oferecida pelo mesmo na ocorrência de um arco interno, e por consequência em como o 

CMC será classificado. (1) 

4.1 Classificação relacionada à acessibilidade ao operador 

Existe uma classificação relacionada à acessibilidade do CMC a qual pode ser 

caracterizada como acessível ao operador, acessível especial ou não acessível sendo essa 

classificação referenciada no que foi exposto na Seção 3.2 no presente trabalho.  

Segundo a Norma Regulamentadora-10, na seção 10.8.1, é considerado 

trabalhador qualificado “aquele que comprovar conclusão de curso específico na área 

elétrica reconhecido pelo sistema Oficial de Ensino”. Ainda na seção 10.8.2 da mesma 

norma, é considerado trabalhador legalmente habilitado “o trabalhador previamente 

qualificado e com registro no competente conselho de classe.” No que diz respeito, 

portanto, à classificação dos compartimentos acessíveis ao operador, deve-se entender 

que o operador é um profissional legalmente habilitado. (8) 

Quando o compartimento for acessível ao operador, é permitido que ele seja aberto 

durante a operação normal de inspeção e manutenção e sem a utilização de ferramentas. 

A acessibilidade do compartimento pode ser baseada em intertravamento, que possui 

meios de bloqueios que permitem o acesso somente quando as partes de alta-tensão  
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desenergizadas. Ela também pode ser baseada em procedimento que realiza o travamento 

vinculado apenas a procedimentos de inspeção. 

Quando o compartimento for classificado como acesso especial, é referenciado à 

Acessibilidade Irrestrita, onde não é necessário que o manipulador do compartimento 

seja habilitado legalmente, ou seja, existe a possibilidade do CMC ser aberto pelo usuário 

desde que o mesmo seja desligado  primeiro. Por isso, o compartimento não poderá ser 

aberto durante a operação normal de inspeção e manutenção, e para abri-lo, é necessário 

o auxílio de ferramentas. Já para quando o compartimento for classificado como não 

acessível, este quadro não possui previsão para ser aberto pelo usuário, e sua abertura 

pode danificar o compartimento. (1) 
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Tabela 4.1 - Classificação relacionada à acessibilidade 

Tipos de 

compartimentos 

relativos à 

acessibilidade 

Definição Características Abertura 

Compartimento 

acessível ao operador 

Compartimento 

acessível baseado em 

intertravamento 

O intertravamento 

permite o acesso 

somente quando as 

partes de alta-tensão 

são automaticamente 

isoladas, 

desenergizadas e 

aterradas. 

Previsto  para 

ser aberto 

durante 

operação 

normal de 

inspeção e 

manutenção Compartimento 

acessível baseado em 

proteção. 

Travamento vinculado 

a procedimentos de 

inspeção, que permite o 

acesso somente quando 

as partes de alta-tensão 

são isoladas, 

desenergizadas e 

aterradas 

Compartimento 

acessível especial 

Compartimento 

acessível baseado em 

ferramenta 

Necessita de 

ferramenta para 

abertura do 

compartimento 

Não previsto 

para ser aberto 

durante 

operação 

normal de 

inspeção e 

manutenção 

Compartimento não 

acessível 

Impossível de ser 

aberto 

A abertura danifica o 

Conjunto  

Não é previsto 

para ser aberto 

Fonte: ABNT NBR IEC 62271-200-2007, pág. 76 (adaptado) 
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4.2 Classificação relacionada à continuidade da operação 

O Conjunto de Manobra e Controle é classificado em relação à perda de 

continuidade quando ocorre a abertura do compartimento acessível. Essa classificação 

diz sobre a possibilidade de algumas partes do invólucro permanecerem energizadas caso 

a porta do compartimento seja aberta. A escolha das categorias de invólucro é feita de 

acordo com a necessidade e a importância dos circuitos contidos no interior do CMC, e, 

sobretudo com o tipo, formato e quantidade de divisórias necessárias para abrigar os 

componentes.  

Para saber sobre essa classificação deve ser informado quantas unidades 

funcionais devem ser desconectadas e quantas devem permanecer energizadas, daí o CMC 

pode ser classificado pelo Nível de Perda de Continuidade de Serviço (LSC), quando há um 

compartimento de circuito principal aberto. No caso isso significaria ter um barramento 

energizado porém sem, necessariamente, haver circulação de corrente no mesmo.   

Classificar como LSC1 implica que existem outras unidades funcionais (ou algumas 

delas) que devem ser desconectadas e o número 1 significa que não há continuidade de 

serviço em pelo menos uma unidade funcional (com exceção da que contém o 

compartimento de circuito principal aberto). Por outro lado, classificar como LSC2 

implica que outras unidades funcionais podem continuar energizadas e que há 

continuidade de serviço de todas as unidades, ou seja, não há interrupção dos serviços de 

eletricidade. Dentro da classificação LSC2 existem ainda duas categorias: LSC2A a qual 

não há continuidade de serviço na unidade funcional quando o circuito principal está 

aberto, e LSC2B, a qual há serviço na unidade funcional, quando a parte principal está 

aberta. A seguir, a Tabela 4.2 demonstra a classificação do CMC relativo à continuidade da 

operação quando aberto. (1) 
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Tabela 4.2 - Classificação quanto à continuidade da operação quando da abertura 

Categoria do conjunto de 

manobra relativo à 

continuidade da operação 

Características Definição 

LSC1 

Outras unidades funcionais ou 

algumas delas devem ser 

desconectadas 

O 1 denota que não há 

continuidade de serviço 

pelo menos para uma 

unidade funcional 

diferente da que contém 

o circuito principal 

aberto 

LSC2 

LSC2A 
Outras unidades funcionais 

podem ser energizadas 

Não há continuidade de 

serviço da unidade 

funcional que contém o 

circuito principal aberto 

LSC2B 

Outras unidades funcionais e 

todos os compartimentos de 

cabos podem permanecer 

energizadas 

Há continuidade de 

serviço da unidade 

funcional que contém o 

circuito principal aberto 

Fonte: ABNT NBR IEC 62271-200-2007, pág. 76 (adaptado) 

 

A outra classificação necessária para um CMC é em relação ao tipo da barreira 

entre as partes vivas e o compartimento acessível aberto. Com base nisso, ele pode ser 

classificado como PM no caso das divisões internas entre as partes vivas e o 

compartimento aberto serem metálicas, ou PI se forem isolantes cobertos descontínuos 

em divisórias/obturadores metálicos. Então, se um CMC for classificado como LSC1-PM, 

por exemplo, significa que o Conjunto não admite continuidade de serviço quando aberto 

e suas divisórias e obturadores são metálicos. Caso a classificação seja LSC2B-PM, é dito 

que as divisórias e os obturadores são metálicos e que há continuidade de serviço do CMC 

quando o circuito é aberto.  
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4.3 Designação de classificação IAC 

As iniciais IAC significam, em inglês, Internal Arc Classified ou em tradução livre 

Arco Interno Classificado e a classificação acompanha as letras A, B ou C de acordo com o 

exposto no item 3.2 deste Trabalho, juntamente com os valores da corrente de ensaio em 

quiloamperes (kA) e a duração do teste em segundos(s). O ensaio  que testa a 

suportabilidade do Conjunto de Manobra e Controle com indicadores pode ser vista no 

Apêndice A. Assim como a classificação relativa à Continuidade da Operação, esta também 

deve ser indicada na placa de identificação. (1) 

Como um exemplo de classificação de um Conjunto de Manobra e Controle em 

invólucro metálico ensaiado para uma corrente de falta de 16 kA durante 1 s, previsto 

para ser acessado publicamente na parte frontal, restrita na parte posterior e não 

acessível na parte lateral. Este CMC será classificado como : 

 

 IAC BF – AR 

 Arco interno: 16 kA – 1s 

 

Um exemplo de equipamento disponível para a aquisição é mostrado na Figura 4.1. 

O modelo de CMC é fabricado pela Siemens e apresenta classificação de arco interno IAC 

A FLR, ≤ 40 kA, 1 s, que significa que o Conjunto tem acesso restrito à pessoal autorizado 

nas faces Frontal, Lateral e Posterior, sua capacidade de interrupção de corrente de falta 

é de 40 kA suportável por 1 segundo. Quanto à perda de continuidade de serviço e 

divisórias, o CMC é classificado como LSC 2B – PM, o que quer dizer que o invólucro 

apresenta divisórias metálicas e que o circuito principal (barramentos principais) não 

precisa ser interrompido quando da manutenção ou inspeção. Como limitação, este 

modelo utiliza o intertravamento para fechar a porta de alta tensão toda vez que a porta 

do CMC é aberta, para que todas as operações sejam efetuadas com a porta de alta tensão 

fechada, sendo a posição desta sempre indicada de maneira visual. (6) 
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Figura 4.8 - Modelo NXAIR – Cubículo de Média Tensão isolado a ar. Retirado do “Guia Prático de 
produtos de Média Tensão”, disponibilizado pela Siemens Ltda. 

4.4 Considerações sobre o Capítulo 

Diferente do exposto no capítulo anterior, o presente capítulo discorre sobre as 

classificações dos CMC que dizem respeito à segurança daqueles envolvidos na sua 

operação ou manutenção. Essas classificações fazem referências diretas ao 

funcionamento e construção do CMC quando elas expõe se o mesmo poderá ser acessado 

em operação ou se haverá algum método de interrupção automática de energia caso 

ocorra a abertura. Outra referência direta à segurança na operação é a classificação que 

cita a continuidade da operação quando o CMC é aberto. Por fim, é analisado o nível de 

arco interno que o CMC pode suportar por um determinado período de tempo, um dos 

parâmetros mais importantes para se classificar um CMC. 
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Capítulo 5 

Documentos produzidos 

5.1. Especificações Gerais 

As Especificações Gerais (EG) relativo à aquisição dos CMC são documentos que 

apresentam, ao longo do seu texto, as características padrões de cada componente que 

poderá compor o CMC. Usualmente, cada empresa tem sua própria EG contendo os 

critérios que devem ser observados e que, combinados com a Folha de Dados (FD), fazem 

parte do processo de compra do CMC. Nas EG, as orientações que lá se encontram são 

gerais e devem servir de base para que os fornecedores produzam ou instalem no interior 

do CMC, componentes que sigam o padrão das Normas Técnicas vigentes e das Normas 

Internas da empresa. Vale ressaltar também que as características dos equipamento 

devem satisfazer às exigências de Segurança relativo aos operadores/manutentores de 

Média Tensão. 

As EG produzidas estão divididas em tópicos salientando a construção e 

normalização dos CMC a serem adquiridos. O primeiro tópico das EG consta a relação das 

Normas Técnicas vigentes que embasaram a produção do documento, acompanhado 

também do objetivo de sua criação. É importante também especificar sobre o Sistema de 

Unidades que será utilizado ao longo do projeto, sendo este tópico principal. A 

importância de se informar o Sistema de Unidades é que, existindo empresas com 

procedimentos de medição diferentes, estas podem se envolver no processo comercial 

baseado na referência de unidades métricas que o cliente se utiliza. Apresentadas as 

informações básicas necessárias à concepção do CMC, faz-se necessário apontar as 

Características Gerais dos equipamentos que o comporão. 

O tópico principal do documento em questão é o titulado “Características Gerais” o 

qual ditará os requisitos mínimos para que o CMC seja fornecido, e nele também estarão 

contidas, além disso, as informações sobre o ambiente o qual se instalará o CMC, sobre o 

Tipo de Acessibilidade (pessoal autorizado, lados acessíveis), Continuidade da Operação 
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e Grau de Proteção do Invólucro. O documento proposto também conterá as 

especificações sobre Unidades Extraíveis, Barramentos e as Características do Sistema de 

Controle e Sinalização. Os componentes dos CMC a serem especificados serão aqueles que 

usualmente aparecem nas Especificações Gerais de Instalações Elétricas de médio porte. 

São eles: Disjuntores, Chaves Seccionadoras, Fusíveis, Transformadores de 

Instrumentação, Instrumentos de Medição e Relés de Proteção, Chaves de Aterramento 

de Segurança, Dispositivos de Comando e Sinalização, e Fiação.  

Os Serviços e Componentes Auxiliares do CMC serão incluídos para contribuírem 

para o funcionamento seguro do CMC. Neste, estão incluídos os Aterramento Geral do 

Quadro e de seus componentes, Proteção de Superfície, Pintura interna e externa, Placas 

de Identificação do Quadro com as informações regulamentadas de acordo com as 

Normas Nacionais vigentes e Aquecedores internos (para evitar umidade no interior do 

Conjunto). Em relação aos Itens de Segurança relativo à operação do CMC é necessário 

adicionar ao documento os critérios para Detecção de Sobreaquecimento e de Arco 

Elétrico no interior do CMC. Ao escrever as Especificações Gerais procurou-se exemplos 

de documentações de empresas/instalações para basear a organização do texto e sua 

escrita final. As Especificações Gerais produzidas se encontram no Apêndice B do 

presente documento. 

5.2. Folha de Dados 

A Folha de Dados (FD) é um documento em forma de lista que apresenta, de 

maneira direta, todos os componentes que estarão presentes na operação do Conjunto de 

Manobra e Controle. A importância da FD, no processo de aquisição de um CMC, é 

informar ao fornecedor todas as características técnicas do sistema para que ele possa 

projetar os equipamentos elétricos adequados à situação. É na FD que se informa a 

necessidade ou não de sistemas auxiliares que não impactam diretamente no 

funcionamento do Conjunto ou na segurança de seus operadores.  

Com o exposto anteriormente, os objetivos das Folhas de Dados podem ser 

definidos por: informar ao fornecedor quais são as especificidades de cada componente e 

a sua quantidade, informar em quais condições ambientais o CMC será instalado, 

apresentar qualquer demanda especial em relação à serviços e/ou componentes 
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adicionais que devem estar contidos no CMC e informar o fornecedor sobre as dimensões 

físicas do local. Sabendo disso, as FD devem conter, além das características ambientais e 

físicas do local e do sistema elétrico, o modo de entrada e saída da energia elétrica, 

incluindo o número de saídas do CMC, os equipamentos que devem estar contidos no CMC 

e qualquer outra informação relevante no que diz respeito à aquisição. A documentação 

produzida se encontra no Apêndice C do presente documento. 
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Capítulo 6 

Estudo de Caso 

O Estudo de Caso a ser realizado neste Trabalho tem como objetivo aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo de seu desenvolvimento. A proposta para o Estudo de 

Caso é que as Especificações Gerais e Folha de Dados produzidas nos Capítulos 5 e 6, 

respectivamente, sejam aplicadas em uma instalação industrial ou predial que possua a 

alimentação realizada em Média Tensão (de 1 kV até e inclusive 52 kV). Assim, será 

possível enviar às empresas fabricantes, os documentos adaptados ao Caso em estudo 

para se obter propostas técnicas comerciais. A seguir, será realizada uma análise técnica 

do CMC proposto pelas empresas, a fim de verificar os desvios, adaptações e viabilidades 

técnica e econômica das propostas. 

6.1. Caracterização da Instalação 

A estrutura escolhida para realizar o Estudo de Caso é a Subestação 2 do CEFET-

MG Campus II. A energia elétrica da concessionária entra no CEFET-MG pela Subestação 

1. Depois da Subestação 1, cabos aéreos levam a energia até a Subestação 2. A partir da 

Subestação 2, a energia é distribuída aos Prédios adjacentes.  De acordo com o esquema 

indicado na Figura 7.1 a seguir, a alimentação entra na Subestação 2 de maneira 

subterrânea e é separada em dois conjuntos trifásicos de barramento de cobre e, por meio 

de conexões, a energia é distribuída em 6 saídas sendo que uma delas está conectada ao 

transformador  de 225 kVA  13800 – 220/127 que envia a energia de Baixa Tensão ao 

Refeitório/DCE, Biblioteca, Lanchonete, Prédio do Departamento e Laboratório de 

Mecânica .  A Subestação 2 pode ser vista no Relatório Fotográfico no Apêndice D. 
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Figura 9 - - Planta Baixa da Subestação do CEFET-MG Campus II 

 

Para efeito do Estudo de Caso, o Sistema Elétrico da Subestação 2 será resumido 

em um Conjunto de Manobra e Controle. Dessa forma, as funções da Subestação 2 

permanecerão inalteradas. Portanto, busca-se um CMC que possa ser colocado em 

funcionamento no lugar da Subestação 2 sem prejuízo à distribuição de energia no 

Campus II. 
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6.2. Documentos enviados  

Os documentos produzidos a serem enviados às empresas fabricantes de CMC 

foram essenciais para o desenvolvimento das propostas técnicas. São eles: 

 Folha de Dados (FD 01) da Subestação 2; 

 Especificações Técnicas (ETC 01) da Subestação 2 e; 

 Diagrama Unifilar (DU – 01) do CMC a ser instalado. 

 

Todos os documentos listados anteriormente estão disponíveis para visualização 

no Apêndice E.  

6.3. Empresas participantes 

Após a produção dos documentos, envolvidos no processo de especificação do CMC 

a ser instalado, eles foram enviados via e-mail para duas empresas a fim de que elas 

pudessem apresentar as propostas técnicas do Estudo de Caso. As empresas participantes 

foram a SEMPEL Painéis Elétricos e CGR Equipamentos, que gentilmente apresentaram 

sua contribuição para o Estudo de Caso deste Trabalho. 

A sede da CGR Equipamentos está localizada à Rua Visconde de Itaboraí, 87, no 

bairro Jardim Industrial na cidade de Contagem/MG. A SEMPEL Painéis Elétricos está 

situada à Rua Rio Comprido, 2370, bairro Riacho das Pedras na cidade de Contagem/MG. 

6.4. Resultados Obtidos 

As empresas fabricantes enviaram suas propostas técnicas que podem ser 

visualizadas no Anexo A deste Trabalho. Estabelece-se para fins de análise que a empresa 

CGR Equipamentos também será chamada de Proponente 1, enquanto a SEMPEL também 

será chamada de Proponente 2. 
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6.5. Análise das propostas técnicas 

Como mencionado anteriormente, as empresas participantes apresentaram suas 

propostas técnicas com base nos documentos enviados à elas. As duas propostas foram 

analisadas e os pontos principais delas estão descritas na Tabela 7.1 a seguir. A análise 

tem como objetivo verificar a aplicabilidade técnica das propostas, os desvios em relação 

ao requisitado pela Folha de Dados e as diferenças mais relevantes entre as propostas. 

 

Tabela 7.1 - Tabela Comparativa das Propostas Técnicas 

Requerido pelo licitante 

Proponente 1 Proponente 2 

Empresa: CGR 
Equipamentos 

 Empresa: 
SEMPEL 

STATUS 

VALOR INCIAL DA PROPOSTA R$ 550.000,00  R$ 1.081.218,00  

CMC 

Grau de Proteção IP-4X IP -4X ACEITÁVEL IP – 42 ACEITÁVEL 

Cor de pintura 
Cinza 
Munsell N6.5 

Cinza RAL 7032 
ACEITÁVEL Cinza  Munsell 

N6.5 

ACEITÁVEL 

Tipo do Quadro LSC2B - PM LSC2B – PM ACEITÁVEL LSC2B – PM ACEITÁVEL 

Classificação IAC 
A FLR 31,5kA 
- 1 s 

A FLR 31,5 kA - 
1 s 

ACEITÁVEL A FLR 31,5 kA - 
1s 

ACEITÁVEL 

Fabricante   EVOTECH ACEITÁVEL EVOTECH ACEITÁVEL 

 
Peso aproximado 
(kg) 

 9600 
ACEITÁVEL NÃO 

INFORMADO 
ACEITÁVEL 

       

Dimensões do 
CMC 

Altura (mm)  2300 ACEITÁVEL 2300 ACEITÁVEL 

Profundidade (mm)  1900 ACEITÁVEL 1720 ACEITÁVEL 

Largura (mm)  5120 ACEITÁVEL 5600 ACEITÁVEL 

Número de colunas  8 ACEITÁVEL 7 ACEITÁVEL 

       

  Tensão Nominal 13,8 kV 13,8 Kv ACEITÁVEL 13,8 kV ACEITÁVEL 

  
Nível de 
Isolamento 

Corrente de curto 
circuito trifásico 
permanente 
simétricos 

12,5 kA 

25 kA 
(Baseado na 
potência do 
disjuntor 
ofertado) 

ACEITÁVEL  25 kA 
(Baseado na 
potência do 
disjuntor 
ofertado) 

ACEITÁVEL 

Classe de Tensão 
do equipamento 

15 kV 17,5 kV 
ACEITÁVEL 

17,5 kV 
ACEITÁVEL 

Tensão suportável 
de Impulso 
Atmosférico 

95 kV 95 kV 

ACEITÁVEL 

95 kV 

ACEITÁVEL 

Tensão suportável 
à frequencia 
industrial 

34 kV 38 kV 

ACEITÁVEL 

38 kV 

ACEITÁVEL 
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Barramento 
entrada - 
Cobre(Cu) 

Corrente nominal 600 A 1250 A  

ACEITÁVEL 

1071 A 

ACEITÁVEL 

Barramento 
neutro 

Corrente nominal 
Nâo 
especificado 

 
 

  
 

Barramento 
Terra 

Corrente nominal 
Não 
especificado 

690 A 
(Capacidade de 

condução 
máxima) 

ACEITÁVEL 

539 A 

ACEITÁVEL 

Disjuntor de 
Entrada 

Tipo 
À Vácuo ou 
SF6 

À Vácuo 
ACEITÁVEL 

À Vácuo 
ACEITÁVEL 

Classe de Tensão 15 kV 17,5 kV ACEITÁVEL 7,2 a 17,5 kV ACEITÁVEL 

Capacidade de 
Interrupção 

12,5 kA 31,5 kA 
ACEITÁVEL 

25 kA 
ACEITÁVEL 

Fabricante SCHNEIDER SCHNEIDER ACEITÁVEL SCHNEIDER ACEITÁVEL 

Disjuntores  de 
Saída 

Tipo 
À Vácuo ou 
SF6 

À Vacuo 
ACEITÁVEL 

À Vácuo 
ACEITÁVEL 

Classe de Tensão 15 kV 17,5 kV ACEITÁVEL 7,2 a 17,5 kV ACEITÁVEL 

Capacidade de 
Interrupção 

12,5 kA 31,5 kA 
ACEITÁVEL 

25 kA 
ACEITÁVEL 

Fabricante   SCHNEIDER ACEITÁVEL SCHNEIDER ACEITÁVEL 

           

Tranformadores 
de Proteção e 

Medição 
(Entrada) 

Transformador de 
Potencial 

13,8/√3 – 

0,115/√3 kV 

13,8/√3 – 

0,115/√3 kV 

ACEITÁVEL 
13,8/√3 – 

0,115/√3 kV 

ACEITÁVEL 

Precisão 0,6P25 0,3P75  0,3P75  

Isolamento EPOXI EPOXI ACEITÁVEL EPOXI ACEITÁVEL 

          

Transformador de 
Corrente Núcleo 
Duplo 

200 - 5 - 5 A 
600-300A/5 - 

5A 

ACEITÁVEL 

200 - 5 -5 A 

ACEITÁVEL 

Proteção (Precisão) 10B100 10B100 
ACEITÁVEL 

10B100 
ACEITÁVEL 

Medição (Precisão) 0,6C25 0,3C25 
ACEITÁVEL 

0,6C25 
ACEITÁVEL 

Isolamento EPOXI EPOXI ACEITÁVEL EPOXI ACEITÁVEL 

Tranformadores 
de Proteção e 

Medição 
(Saídas) 

Transformador de 
Corrente Núcleo 
Duplo 

200 - 5 - 5 A 
600-300A/5 - 

5A 

ACEITÁVEL 
200 - 5 - 5ª 

ACEITÁVEL 

Proteção (Precisão) 10B100 10B100 
ACEITÁVEL 

10B100 
ACEITÁVEL 

Medição (Precisão) 0,6C25 0,3C25 
ACEITÁVEL 

0,6C25 
ACEITÁVEL 

Isolamento EPOXI    EPOXI ACEITÁVEL 
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Transformador 
auxiliar 

Relação de 
Transformação 

13,8 /√3- 

0,115/√3 kV 

13,8 /√3- 

0,115/√3 kV 

FABRICANTE PROPÕE 
UM TRANSFORMADOR 
DE POTENCIAL PARA 
MEDIÇÃO NO LUGAR 
DE UM AUXILIAR. 
PENDENTE 
AGUARDANDO 
REVISÃO 

13,8 - 0,220 kV 

ACEITÁVEL 

Potência sugerida 2000 VA   
 

1000 VA 
ACEITÁVEL 

 Circuitos Auxiliares 
115 V 
(Interna) 

220 V (Externa) 
ACEITÁVEL 

220 V 
ACEITÁVEL 

Isolamento EPOXI   ACEITÁVEL EPOXI ACEITÁVEL 

Relés de 
Proteção 

Tipo pedido: 50/51  
50/51N 

 50/51 e outras 
ACEITÁVEL 

50/51 e outras 
ACEITÁVEL 

       

Detecção de 
Arco  

Detecção ótica  
NÃO 

APRESENTADO 
VERIFICAR COM O 
FABRICANTE 

REA 101-AAA 
ACEITÁVEL 

       

Medidor 
Multifunção 
 

  
INCLUSO NO 

RELÉ DE 
PROTEÇÃO 

ACEITÁVEL INCLUSO NO 
RELÉ DE 
PROTEÇÃO 

ACEITÁVEL 

       

Dimensões   
INCLUSO NO 

RELÉ DE 
PROTEÇÃO 

ACEITÁVEL INCLUSO NO 
RELÉ DE 
PROTEÇÃO 

ACEITÁVEL 

       

No-break   
NÃO 

APRESENTADO 

VERIFICAR COM O 
FABRICANTE 

COMPACTA 
SEM 1000C – 
LINHA 
ENGETRON 

ACEITÁVEL 

 

Algumas considerações podem ser feitas em relação à proposta da CGR Equipamentos 

 O CMC será portanto acessível apenas às pessoas autorizadas pelas partes Frontal, 

Lateral e Posterior.  Porém, foi especificado pelo fabricante que o acesso para 

manutenção é frontal e traseiro, com o fechamento traseiro feito por tampa 

removível e não acessível pelas laterais (uma adaptação sobre a Folha de Dados 

que pediu acesso pelas laterais também).  

 Na proposta técnica, o Transformador Auxiliar não foi identificado. No seu lugar, 

foi sugerido a colocação de dois Transformadores de Potencial para medição 

fornecendo a tensão de 115/√3 𝑉 . Uma das diferenças entre as duas propostas 

consiste justamente nesse ponto, já que na proposta da Sempel, o Transformador 

Auxiliar foi incluído. 
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Outras considerações podem ser feitas em relação à proposta da Sempel Equipamentos 

 A forma construtiva do CMC proposto, com base na norma ABNT NBR 62271-200, 

é LSC2B – PM e a sua resistência a arco interno IAC AFLR – 31,5 kA / 1s. O CMC 

será portanto acessível apenas às pessoas autorizadas pelas partes Frontal, Lateral 

e Posterior, não havendo qualquer consideração a ser feita sobre a classificação. 

 Na proposta, foi identificada a instalação de um Transformador Auxiliar, 

identificado como Transformador de Comando com tensão secundária de 220 V. 

 O Proponente 2, em sua proposta técnica, apresenta um método de diagnóstico 

térmico do painel. A SEMPEL apresenta a função por meio do Relé VZX/B1/U da 

fabricante VARIX. Por não ter sido requisitado, o diagnóstico térmico pode vir a 

agregar mais ao valor de aquisição dos CMC e portanto, ele pode ser retirado da 

proposta técnica. 

É possível visualizar na Tabela 7.2 a seguir os serviços opcionais oferecidos pelas 

empresas colaboradoras. Os serviços opcionais podem ser diferenciais e determinar 

qual das propostas é a mais adequada.  

Tabela 7.2 - Serviços Opcionais 

Serviços 
Opcionais 

Descrição do Serviço  
Proponente 1 

CGR 
Equipamentos 

Proponente 2  
SEMPEL 

Comissionamento 
Eletromecânico 

Verificação da fiação inclusive das 
provenientes do campo, e de apertos 
de parafusos dos condutores. 

Disponível Disponível 

Acompanhamento 
de Start-up 

Acompanhamento durante a 
energização e colocação em operação 
dos equipamentos. 

Disponível Disponível 

Supervisão de 
Montagem 

Acompanhamento da Interligação de 
cabos entre as colunas e campo, entre 
as colunas e barramentos, colocação 
na base e movimentação horizontal e 
vertical dos painéis. 

Disponível Disponível 

Treinamento 
Apresentação do funcionamento, da 
operação dos painéis e da 
manutenção preventiva dos painéis. 

Não 
disponível 

Disponível 

 

Como pôde ser visto na Tabela 7.2, os serviços opcionais servem para que os 

Proponentes atestem que a instalação do CMC foi correta, e portanto é recomendado que 

esses serviços também sejam adquiridos. Vale ressaltar que nenhum dos Proponentes 

realiza a parametrização ou programação de equipamentos como relés, inversores, soft-

starters, entre outros.  
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6.6. Considerações Gerais sobre as propostas  

Em relação à questão da segurança, as propostas vão ao encontro da Norma 

Regulamentadora número 10 no que diz respeito aos trabalhos envolvendo Alta Tensão. 

Em sua seção 10.7.7 estabelece-se que “A intervenção em instalações elétricas energizadas 

em AT [...], somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecida como 

bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou 

equipamento.” O cumprimento dessa Norma é constatado quando se observa o arranjo 

físico e intertravamentos presentes nos equipamentos, que impedem o acesso à partes 

energizadas. 

A questão da segurança deve sempre ser observada ao se realizar qualquer tipo de 

intervenção em instalações energizadas. A atual Subestação 2 apresenta alguns 

problemas no que diz respeito aos procedimentos para desenergização. Durante o 

processo, não há impedimento de acesso aos equipamentos energizados com Alta Tensão, 

não há terminal para realizar o aterramento temporário e há também um problema na 

disposição física entre as grades de proteção e a alavanca de abertura da chave  

seccionadora.  O Relatório Fotográfico do Apêndice D mostra as condições descritas neste 

parágrafo. A aquisição de um CMC eliminaria estes problemas pois ele é construído 

levando em consideração todas as normas de segurança. 

Em relação à aplicabilidade do CMC no local, as empresas estabelecem a previsão para 

entrega do Equipamento. A SEMPEL prevê que a entrega aconteça em até noventa 90 dias 

após aprovação dos desenhos por parte do cliente; e a CGR Equipamentos prevê a 

expedição em fábrica em até 80 dias após a confirmação do pedido.  

É importante salientar algumas informações sobre a garantia dos equipamentos: A 

proposta da CGR disponibiliza um seguro de doze meses após a entrega. A SEMPEL 

apresenta dezoito meses de garantia após a emissão da nota fiscal ou pelo prazo de doze 

meses da data de entrada de operação, após a entrega ao cliente. 
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6.7. Conclusão sobre o Estudo de Caso 

O Estudo de Caso que foi realizado possibilitou a aplicação dos documentos 

desenvolvidos ao longo deste Trabalho. Além disso, este Estudo proporciona uma 

parceria entre o autor e as empresas fabricantes, que por intermédio de suas propostas 

contribuíram para o desenvolvimento deste Estudo. A aquisição das propostas técnicas 

comerciais engrandecem este Trabalho já que agregam conhecimento econômico e 

técnico ao desenvolvimento teórico. 

A obtenção das propostas técnicas sinaliza que os documentos desenvolvidos ao 

longo deste Trabalho apresentam informações suficientes e completas. Documentos 

esses, que apresentados nos Capítulos 5 e 6. Os CMC que são fornecidos pelas empresas 

apresentam-se em conformidade com as Normas vigentes técnicas e de segurança, o que 

torna a sua implantação indicada.  

É válido ressaltar, que a aquisição de um CMC de Média Tensão leva um certo 

tempo desde a confirmação do pedido até sua instalação. O desenvolvimento deste Estudo 

de Casos se estendeu por cerca de três meses desde o início da escrita das Especificações 

Gerais e Folha de Dados até o recebimento das propostas técnicas. Caso o processo fosse 

realizado com a verdadeira intenção de adquirir um CMC, as propostas passariam por 

inúmeras revisões até serem adequados ao local de instalação. As revisões feitas não 

foram enviadas aos fabricantes por se tratar de um Estudo de Caso de aquisição fictícia. 
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Conclusão 

 

Este Trabalho apresenta, a partir dos Estudos das Normas Técnicas, um resumo 

das classificações dos CMC quanto aos seus aspectos construtivos representados pelo 

Grau de Proteção e pelo Tipo de Acessibilidade. O Estudo das Normas também possibilita 

a escrita dos parâmetros relativos à segurança dos envolvidos na operação dos CMC, 

classificando-os quanto à Acessibilidade do Operador, à Continuidade da Operação e ao 

Nível de Arco Interno. Este Trabalho apresenta o descrito nas Normas Técnicas de 

maneira a orientar os eventuais interessados nas aquisições de CMC. 

Compõe este trabalho também documentos chamados de Especificações Gerais e 

Folha de Dados. As Especificações Gerais são compostas por componentes que podem 

fazer parte de um CMC. Logo, a importância deste documento é que ele apresenta noções 

gerais para que os fabricantes saibam quais são as características dos tais componentes. 

Junto das Especificações Gerais, a Folha de Dados já apresenta os componentes que devem 

fazer parte do CMC. Dito isso, os documentos produzidos podem ser utilizados como guias 

para qualquer instalação predial ou industrial que venha necessitar da aquisição de um 

CMC.  

O Estudo de Caso é a parte prática que possibilita a aplicação dos documentos 

produzidos no Trabalho, dando ao mesmo uma característica mais técnica e objetiva que 

é demandada em um processo de aquisição real de um CMC. O Estudo de Caso também 

demonstra como uma análise comparativa de propostas técnicas deve ser feita, prezando 

pela objetividade e tecnicidade. Vale ressaltar também, que as propostas técnicas das 

empresas fabricantes agregam ao Trabalho informações comerciais para a aquisição dos 

CMC, envolvendo custo financeiro, prazo de entrega, formas de pagamento e garantias, ou 

seja envolvendo os fatores que podem ser determinantes para um processo de compra. 

Portanto, a realização do Estudo de Caso exemplifica uma aquisição real de um CMC, o que 

faz com que este Trabalho possa servir também como um exemplo a ser seguido num 

momento de aquisição real de um Conjunto. 

 Propõe-se para Trabalhos Futuros que os Estudos de Normas e a produção das 

Especificações Gerais e Folha de Dados sejam feitos visando a aquisição de Conjuntos de 

Manobra e Controle para outros tipos de instalações. Sugere-se a execução dos estudos 

para Quadros de Baixa Tensão, Centros de Comando de Motores, Bancos de Capacitores 
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ou Indutores, Transformadores, Máquinas Rotativas e outros. A esses Trabalhos Futuros, 

interessa-se a continuação da filosofia desta dissertação, produzindo os mesmos 

documentos gerados neste trabalho e, se possível, aplicando-os em um Estudo de Caso 

para praticar tanto o conhecimento adquirido quanto o material produzido. 
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Apêndice A 

Indicadores para avaliar os efeitos térmicos dos 
gases 

Os indicadores são utilizados nos ensaios para verificar a suportabilidade de um 

Conjunto de Manobra e Comando no casa de um arco elétrico. Esses indicadores são  

pedaços de tecido de algodão preto, de modo a simular a pele humana, dispostos de tal 

maneira que as suas extremidades cortadas não apontem na direção da amostra de 

ensaio. O material a ser utilizado pode ser cretone preto (tecido de algodão) ou 

cambraia de linho preto com entretela de algodão deve ser usado para indicadores, 

dependendo do tipo de  acessibilidade. 

 

 Para acessibilidade tipo A 

 

Os indicadores devem ser de linho preto com entretela de algodão de densidade 

de aproximadamente 40g/m³. Esses indicadores devem ser instalados verticalmente 

por todos os lados acessíveis do invólucro metálico, até a altura de 2 metros 

distribuídos uniformemente, organizados em um padrão quadriculado. A distância dos 

indicadores ao cubículo deve ser de 30 ± 1,5 cm. 

Os indicadores também devem ser organizados horizontalmente a uma altura de 

2 metros acima do piso, e cobrindo toda a área entre 30 e 80 cm do invólucro metálico. 

Os indicadores (horizontais e verticais) devem ser  distribuídos de forma uniforme a 

fim de ocupar de 40 a 50 % da área . Quando o teto é colocado a 2 metros acima do 

invólucro, não há necessidade de indicadores horizontais. 

 

Um exemplo retirado diretamente do Anexo A.3 da Norma ABNT NBR IEC 

62271-200 de colocação destes indicadores pode ser visto na Figura 3.1(a) a seguir, 

caso de uma sala que contém 3 invólucros metálicos com alturas menores do que 2 

metros, posicionados ao longo do centro do comprimento da sala, distantes das paredes 

em 80 centímetros e 60 cm do teto. A acessibilidade é frontal, lateral e posterior. 
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Neste caso, os indicadores verticais são posicionados a 30 cm do invólucro, em 

todos os lados os quais existe o acesso ao invólucro, como indicado na Figura 3.1(b). (1) 

Os indicadores horizontais não são necessários já que o teto está a uma altura maior do 

que 2 metros do chão. 

 

 

 

Figura 10 - Simulação da sala e da posição dos indicadores verticais. (Adaptado) 

 

 

 

 

Figura 11 - Vista da parte lateral inacessível ilustrando a localização dos indicadores.(Adaptado) 
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 Para Acessibilidade tipo B 

  

Os indicadores devem ser de cambraia de linho preto com entretela de algodão 

de densidade de aproximadamente 40g/m³. 

Os indicadores devem ser instalados verticalmente por todos os lados acessíveis 

do invólucro metálico, até a altura de 2 metros do chão distribuídos uniformemente, 

organizados em um padrão quadriculado. A distância dos indicadores ao cubículo deve 

ser de 10 ± 0,5 cm. Se o invólucro tiver uma altura real de menos de 1,90 metros, os 

indicadores devem ser colocados até uma altura de 10 cm superior à do invólucro. 

Os indicadores também devem ser organizados horizontalmente a uma altura de 

2 metros acima do piso, e cobrindo toda a área entre 10 e 80 cm do invólucro metálico. 

Quando o invólucro é menor do que 2 metros, os indicadores devem ser colocados 

diretamente no topo das coberturas como para os lados acessíveis, a uma distância de 

10 ± 0,5 cm. Os indicadores (horizontais e verticais) devem ser distribuídos de forma 

uniforme a fim de ocupar de 40 a 50 % da área. 

 Um exemplo de colocação destes indicadores pode ser visto na Figura 3.2(a) a 

seguir. O caso a ser ilustrado a seguir é de uma sala que contém 3 invólucros metálicos 

com alturas maiores do que 2 metros, posicionados ao longo do centro do comprimento 

da sala, distantes das paredes em 80 centímetros e 60 cm do teto. A acessibilidade é 

frontal, lateral e posterior. 

Neste caso, os indicadores verticais são posicionados a 10 cm do invólucro, em 

todos os lados que possuem acesso ao invólucro, como indicado na Figura 3.2(a). Já os 

horizontais ficarão a uma distância de 2 metros do chão ocupando a área até 80 cm do 

invólucro. O posicionamento dos indicadores horizontais é mostrado na Figura 3.2(b) a 

seguir.  
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Figura 12 - - Simulação da sala e da posição dos indicadores assinalada 

 

 

Figura 13 - Simulação da sala e da posição dos indicadores horizontais assinalada 

 

Se no exemplo da Figura 3.2(b), o invólucro tivesse menos de 2 metros de altura, 

os indicadores verticais seriam posicionados exatamente como no exemplo 2, como na 

Figura 2(a). Já os indicadores horizontais seriam colocados com uma distância de 10 cm 

acima do invólucro, como mostrado na Figura 3.3(a). 
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Figura 14 - Os indicadores verticais e horizontais indicados. 

 

 Para Acessibilidade tipo C 

Para o invólucro montado em poste, o indicador deve ser feito de cambraia de 

linho preto com entretela de algodão de densidade aproximada igual a 40 g/m³. 

Os indicadores devem posicionados horizontalmente a uma altura de 2 

metros, cobrindo toda área de 3 x 3 m², e centrados ao redor do poste. Devem ser 

distribuídos uniformemente em um padrão quadriculado a fim de ocupar de 40 a 50 % 

da área. 

  

 

Figura 15 - Esquema do posicionamento dos indicadores no caso de invólucros instalados em poste. 
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Apêndice B 

Especificações Gerais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E 

CONTROLE DE MÉDIA TENSÃO 

 

1. OBJETIVO 

 

Esta Especificação Técnica estabelece os requisitos mínimos para o 

Fornecimento de Conjuntos de Manobra e Controle (CMC) de Média Tensão a 

serem adquiridos nas instalações prediais, industriais, vias públicas ou 

quaisquer outras, salvo aquelas que possuem normalização específica. Para se 

adquirir um CMC, é necessário que se possua um documento, que no presente 

trabalho será chamado de “Folha de Dados”, onde os valores nominais serão 

publicados e requeridos pelos responsáveis pela instalação. A Folha de Dados 

será utilizada para realizar o Estudo de Caso para a aquisição do CMC em uma 

instalação. 

As Normas aplicáveis para se especificar um CMC e que serão tomadas como 

base são as seguintes:  

 ABNT NBR IEC 62271-200/2007: Conjunto de manobra e controle de alta-

tensão. Parte 200: Conjunto de manobra e controle de Alta Tensão em 

invólucro metálico para tensões acima de 1 kV até e inclusive 52 kV de 02 de 

Abril de 2007. 

 ABNT NBR IEC 60694/2006: Especificações comuns para normas de 

equipamentos de manobra de alta-tensão e mecanismos de comando de 04 

de Janeiro de 2007. 

 ABNT NBR IEC 60529: Graus de proteção para invólucros de equipamentos 

elétricos (Código IP) de 2005. 
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 ABNT NBR – 14039 Instalações Elétrica de Média Tensão de 1,0 a 36,2 kV 

 CEMIG – ND 5.3 -Manual de Distribuição – Fornecimento de Energia Elétrica 

em Média Tensão Rede de Distribuição Aérea ou Subterrânea – 

Dezembro/2009 

 NR-10 – Segurança das Instalações e Serviços de Eletricidade (Ministério do 

Trabalho e Emprego) 

Outras observações: ____________________________________________. 

 

2. SISTEMAS DE UNIDADES 

 

Todas as grandezas serão indicadas em unidades do sistema métrico decimal. 

Qualquer grandeza que, por conveniência, for indicada em outro sistema de 

unidades, deverá ser também indicada no sistema métrico decimal. 

 

3. ESCOPO 

Como dito na Seção 1 deste documento, as Especificações Gerais apresentam 

os requisitos mínimos necessários para haver a instalação apropriada do CMC 

nas instalações. Portanto, os itens que serão instalados no interior do CMC, 

também serão contemplados pela presente Especificação Geral e, na Folha de 

Dados, serão apresentados os valores específicos para cada item que virá ao 

longo do presente documento. A seguir estão a lista de itens que serão incluídos 

e tidos como o objeto de interesse a serem especificados. 

 

 Conjunto de Manobra e Controle, com as características especificadas nas 

Folhas de Dados (FD) individuais de cada equipamento. 

 Inspeção e Testes. 

 Embalagem e armazenamento  

 Documentação Técnica completa 

 Outros: _______________________________________________________________. 
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4. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

4.1.Aplicação 

 

Esta especificação se aplica aos Quadros de Manobra e Controle, referidos nesta 

especificação técnica como CMC, com barramentos trifásicos, destinados à 

distribuição de energia elétrica em que a tensão nominal esteja compreendida 

entre 1,0 e 36,2 kV.  

Outras observações: ____________________________________________.. 

 

4.2.Geral 

 

Os CMC devem ser constituídos de cubículos com divisórias 

internas______________ (metálicas/isolantes) correspondentes ao Tipo de 

Acessibilidade ___ (A,B ou C) que diz que o acesso ao CMC será feito por 

____________________________________________  para os lados 

__________________________________________ ( (Frontal (F), Lateral (L) e Posterior 

(R),exceto em casos onde a Acessibilidade seja igual a “C”). 

Quanto à continuidade de operação os CMC ______________ (devem/não devem) 

prever a continuidade de serviço da unidade funcional que contém o circuito 

principal aberto, ou seja, serão classificados como _________ (LSC 2A/2B). 

Portanto, o CMC deverá ser classificado como ____________________ baseado na 

norma NBR IEC 62271-200 divididos nos seguintes compartimentos distintos:  

 Compartimento para os barramentos (os barramentos principais devem 

ser segregados por cubículo); 

 Compartimento para o disjuntor; 

 Compartimento de entrada e saída de cabos e instalação de TP e TC; 

 Compartimento de baixa tensão. 

Outras observações: ____________________________________________..  
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4.3.Certificação de Resistência a Arcos Internos 

 

Os Conjuntos de Manobra e Controle devem possuir certificação de 

resistência ao arco interno de todas as unidades funcionais, como definido na 

NBR IEC 62271-200 para o nível de curto circuito (IAC) indicado nas Folhas de 

Dados ou superior a este. O certificado deve ser expedido por laboratório 

reconhecido. 

Outras observações: ____________________________________________________________. 

 

4.4.Operações à Distância  

 

Para proporcionar maior segurança e flexibilidade operacional, os CMC, 

quando solicitado nas Folhas de Dados, devem ter a possibilidade de comando e 

monitoramento total à distância, inclusive operação de disjuntores. 

 Outras observações: __________________________________________________________. 

 

4.5.Invólucro  

 

Para uso interno, será considerado que o CMC não precisará ser protegido 

contra o ingresso de água, pois estará no interior de uma sala. Já o seu Grau de 

Proteção contra o ingresso de corpos estranhos deve ser contrário à 

________________________ , sendo seu Grau de Proteção mínimo de  IP____ .  

Quanto ao Grau de Proteção para CMC para uso externo, deve-se adotar proteção 

contra o ingresso de água ______________________________________ e corpos estranhos 

________________________  e por isso, o Grau de Proteção deve ser de, no mínimo, IP____. 

A estrutura do CMC é formada por unidades acopláveis entre si, que 

possibilitem remanejo e ampliações futuras. As unidades que formam o CMC são 

fornecidas montadas sobre rodapé de viga de formato tipo _______ (I/U/outros), 

bitola mínima ___________________________. 

O acesso ao CMC (Frontal, Lateral e Posterior) deve ser especificado de 

acordo com as especificações da instalação que receberá o Conjunto e das 

necessidades das manobras, ligações e manutenção. Ao retirar a tampa, os 
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barramentos não podem ter acesso imediato, devendo existir uma barreira 

metálica removível  do tipo ______________________ (chapa perfurada ou grade). Essa 

barreira deve ser feita de maneira a atender à Norma Regulamentadora 10, 

relativa à segurança para trabalhos realizados com energia elétrica, e por isso, a 

barreira deve ser perfurada para que a análise térmica possa ser feita com os 

circuitos energizados. 

Os CMC devem ser separados entre si por barreiras metálicas e fechados na 

parte inferior por chapa metálica; para o acesso de cabos, deve ser prevista 

abertura com tampa aparafusada. Cada cubículo deve ser equipado com 

dispositivo que permita de forma segura, o alívio de sobre pressões internas 

sendo que as portas devem permanecer fechadas durante a expansão de gases 

provenientes de um eventual arco interno, a fim de garantir a segurança pessoal. 

A atuação deste dispositivo de alívio deve comandar a abertura do disjuntor que 

alimenta este compartimento.  

Outras observações: ____________________________________________.. 

 

4.6.Unidades Extraíveis  

 

Os disjuntores de intertravamento devem permitir as manobras de extração 

e inserção dos disjuntores somente com a porta fechada. Os disjuntores também 

devem permitir a colocação de cadeados de bloqueio, que não permita seu 

religamento acidental, quando houver a necessidade de realizar alguma 

manutenção e o mesmo estiver na posição “Desligado”. 

Outras observações: ____________________________________________.. 

 

4.7.Barramentos 

 

O invólucro que contém os barramentos deve prever a extensão futura dos 

mesmos assim como a conexão com outros barramentos caso seja necessário. Os 

barramentos principais devem ser revestidos por um tubo/manta 

termocontrátil isolante a fim de resistir a intempéries, agentes químicos assim 

como proteger contra curto-circuitos acidentais provocados por ingresso de 
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animais ou pela queda de ferramentas no circuito. O tubo/manta não deve poder 

liberar gases tóxicos e/ou corrosivos em caso de sobreaquecimento, e deve 

suportar a tensão nominal indicada na Folha de Dados. 

Os barramentos devem ser dimensionados para os esforços eletromecânicos, 

decorrentes de curto-circuito. Os dispositivos e parafusos de fixação das barras 

deverão ser de aço de alta resistência. As junções do barramento principal 

(emendas e derivações) deverão ser prateadas ou estanhadas. Os pontos de 

emendas devem ser revestidos com material isolante específico, que possibilite 

sua eventual retirada (coberturas isolantes removíveis). Os barramentos fase 

devem ser pintados ou identificados com fitas nas cores 

______________________________________________, o barramento Neutro deve ser 

identificado com a cor__________________________________________ e o barramento de 

Aterramento, com a cor ________________________________________.    

O material isolante deve permitir a inspeção utilizando-se equipamento de 

termovisão. Os valores de pressão para aperto dos parafusos de conexão dos 

barramentos devem constar nos manuais de manutenção do QDMT. 

Outras observações: ____________________________________________.. 

 

4.8.Características do Sistema de Controle, Sinalização e Circuitos  

 

Os circuitos que controlam a operação de disjuntores, sinalização, medidores 

digitais e relés auxiliares deverão ser alimentados de acordo com o definido na 

Folha de Dados ou o especificado pelos fabricantes dos componentes  

Cada cubículo deve possuir dispositivo que sinalize a falta de tensão auxiliar 

(ou de comando), disponibilizando contatos para alarme local e remoto. As 

placas indicativas ou outros meios adequados de identificação devem permitir 

identificar a finalidade dos dispositivos de comando e proteção, a menos que não 

exista qualquer possibilidade de confusão. E se o funcionamento de um 

dispositivo de comando e proteção não puder ser observado pelo operador e 

disso puder ressaltar perigo, uma placa indicativa, ou um dispositivo de 

sinalização, deve ser colocada em visível o operador. 

As posições de “fechado” e “aberto” dos equipamentos de manobra não 

visíveis devem ser indicadas por meio de letras e cores seguindo a convenção 
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estabelecida pela _______________________________ (ABNT NBR 14039 item 6.1.5 / 

local). 

A alimentação e comando dos motores de carregamento de molas devem ser 

independentes dos circuitos de comando de abertura e fechamento dos 

disjuntores e da sinalização local. 

Para os circuitos auxiliares alimentados externamente devem ser previstos 

bornes e disjuntores termomagnéticos de entrada para os mesmo. Os disjuntores 

devem ser fornecidos com contatos auxiliares para sinalização local e remota 

Outras observações: ____________________________________________.. 

 

4.9.Componentes dos CMC - MT 

 

4.9.1. Disjuntores 

 

Os disjuntores devem ser tripolares _____________________ (SF6/ À vácuo / Ar 

Comprimido/ Outros ) para instalação interna e devem ser removíveis. O 

mecanismo de operação deve ser do tipo de energia armazenada, por mola. A 

mola de fechamento deve ser carregada ______________ 

(eletricamente/manualmente;). O mecanismo deve ser montado na placa de 

montagem, incluindo o motor, disparadores, indicadores e dispositivos de 

atuação. As bobinas de abertura e fechamento devem ter controle 

________________________  (local/remoto). Os disjuntores de mesmas características 

nominais devem ser idênticos e intercambiáveis. 

O equipamento deve operar satisfatoriamente com qualquer tensão de 

partida compreendida na faixa __________________ do valor indicado nas FD. O 

comando local dos disjuntores deve ser feito por meio de chave de comando de 

disjuntor e sinalizado por indicadores luminosos.  

Os modelos dos disjuntores a serem adquiridos devem ser equipados com os 

seguintes dispositivos, acessórios e sinalizações: 

 Sinalização de presença de tensão. 

 Tomada tipo "plug", para alimentação dos circuitos de controle nas 

posições "operação" e "teste" do disjuntor. 
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 Contatos auxiliares livres (no mínimo quatro NA e quatro NF), para 

sinalização e intertravamento, com possibilidade de acréscimo posterior 

de contatos adicionais. 

 Dispositivo de carregamento manual da mola, com alavanca removível. 

 Intertravamentos entre o dispositivo de carregamento manual e o motor 

elétrico, de tal modo que durante a operação de um deles o outro não 

possa ser acionado. 

 Contador de operações. 

 Dispositivo para abertura e fechamento manual. 

 Dispositivo de bloqueio de inserção ou extração com disjuntor 

energizado. 

 Indicadores mecânicos das posições do disjuntor, no interior de cada 

unidade, "operação" e "teste", além dos necessários à indicação da posição 

dos contatos principais, "aberto" e "fechado". 

 Dispositivo para monitoramento das câmaras de vácuo. 

 Inserção / Extração motorizado do disjuntor com comando local e 

remoto; 

 Outros : ____________________________________________________ 

 

Obs.: Disjuntores destinados a manobrar bancos de capacitores e sistemas de 

correção de reativos devem atender às exigências da norma NBR 62271-100, em 

especial ao item 4.10.7 “Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de 

energização transitória de banco de capacitores”. 

Outras observações: ____________________________________________..  

 

4.9.2. Chaves Seccionadoras 

 

As especificações das chaves seccionadoras estarão disponíveis na Folha 

de Dados do projeto em questão. As chaves devem ser tripolares, de fechamento 

e abertura rápidos sob carga. 

As chaves seccionadoras devem possuir os itens e recursos abaixo listados: 
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 Indicadores de posição dos contatos (ON-OFF); 

 Intertravamento com a porta do CMC na posição ON, que impede a 

abertura da porta com  a chave fechada, ou o fechamento da chave com a 

porta aberta; 

 Mecanismo de bloqueio mecânico para impedir religamento acidental com 

até três cadeados; 

 Eixo prolongador para operação na parte de fora do CMC 

 Contatos auxiliares para sinalização e intertravamento (contatos de 

posição e/ou teste) 

 Outros : ____________________________________________________ 

 

Na porta frontal de cada cubículo, devem ser instaladas lâmpadas de 

sinalização para indicação das posições “abertas” e “fechada”. 

Outras observações: ____________________________________________.. 

 

4.9.3. Fusíveis  

 

Os fusíveis devem ser do tipo limitador de corrente, montados em bases 

apropriadas que permitam a sua fácil substituição. As suas características como 

corrente nominal e capacidade de interrupção são indicados nas FD. 

Os fusíveis devem possuir pinos propulsores indicador de fusão, atuando 

sobre um micro-switch auxiliar para alarme e lâmpada de sinalização de baixo 

consumo (feixe de "leds") amarela, na porta do cubículo. Os contatos do micro-

switch devem ser multiplicados por relé auxiliar e levados à régua de bornes para 

sinalização remota. 

Outras observações: ____________________________________________. 

 

4.9.4. Transformador de Instrumentação 

 

Devem ser do tipo seco, com isolamento em ___________, adequados para 

instalação interna, com níveis de isolamento compatíveis com os níveis de 

isolamento do painel, projetados e construídos conforme requisitos das normas 
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NBR 6855 e NBR 6856. Sobre a classificação do material isolante sobre a 

temperatura máxima, a Classe de Isolamento deve ser _____ (A/B/Outros), 

proteção para _____ºC. Os terminais devem ser devidamente identificados para 

facilitar a sua ligação. As ligações dos instrumentos devem ser adaptadas, para 

que numa eventual retirada dos mesmos:  

 Os terminais dos Transformadores de Corrente sejam colocados em 

curto-circuito e;  

 Os terminais dos Transformadores de Potencial sejam postos em 

circuito aberto. 

Os transformadores de potencial deverão apenas ter disjuntores 

termomagnéticos para proteção secundária. A conexão dos transformadores de 

potencial deverá ser ______________  (Tipo de Ligação),___________ (aterrada/não 

aterrada).  

Outras observações: ____________________________________________..  

 

4.9.5. Instrumentos de Medição e Relés de Proteção  

 

Os instrumentos de medição e os relés de proteção devem ser próprios 

para montagem semi-embutida, em invólucros adequados para o ambiente 

descrito na Folha de Dados. Os relés de proteção devem ser digitais 

microprocessados. Todos os instrumentos de medição e relés de proteção devem 

ser apropriados para ligação a transformadores de corrente com corrente 

secundária de _______ (1 A/5 A). 

Outras observações: ____________________________________________.  

4.9.6. Instrumentos de Medição 

 

Os voltímetros e amperímetros, quando aplicáveis, devem ser do tipo 

__________________ (Ferro móvel / Bobina móvel). O Multimedidor a ser posicionado 

na parte externa do painel, de modo a ser visível para todos os operadores, deve 

ser capaz de apresentar e registrar medições sobre a Corrente, Tensão, Potências 

Ativa e Reativa, Fator de Potência, Frequência e Harmônicos, __________________ 

(Outros), além de registrar as horas de serviço. 
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Deve também permitir o ajuste dos parâmetros de entrada da medição, 

do tempo de média do valor médio, do ciclo de carga, entradas e saídas digitais e 

comunicação (conforma indicado na Folha de Dados). Os ajustes podem ser feitos 

de maneira local ou remota. Devem ser previstos módulos para expansão.  

Outras observações: ____________________________________________. 

 

4.9.7. Relés de Proteção 

 

Os relés de proteção devem ser digitais microprocessados, multifunção sendo 

que suas funções principais por tipo de relé serão as indicadas nas Folhas de 

Dados, fornecidos em caixa de proteção de montagem semi-embutida. Os relés 

de proteção devemi possuir: 

 Proteção Diferencial  

 Localizador de Falta 

 Display para exibir dados operacionais (valores médio, máximo, eficazes, 

etc.), eventos e ajustes, e interfaces de comunicação com o sistema de 

controle local e com terminal de programação.  

 Seletividade lógica que deverá ser implementada via rede com os 

protocolos baseados na norma IEC-61850 (Goose, MMS, etc.). 

 Função de detecção e proteção de arco interno através de luz 

 Contatos com disponibilidade para alarme e desligamento. 

 O cancelamento da sinalização deve ser feito via frontal (sem necessidade 

de remoção da tampa do relé) 

 Todos os elementos de um relé devem ter seus terminais acessíveis. 

 Os relés auxiliares, quando necessários, devem ter alta velocidade, 

operação elétrica e restabelecimento automático.  

Quando solicitados nas FD, os relés auxiliares de bloqueio com 

restabelecimento manual devem ter alta velocidade e operação elétrica, além de 

que os cabos de interligação das entradas digitais dos relés devem ser fornecidos 

com blindagem. 

 

Outras observações: ____________________________________________. 
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4.9.7.1.Relés de Múltipla Função para Proteção de 

Motores de Indução MT 

 

Os motores de indução alimentados por disjuntores deverão possuir, no 

mínimo, proteção contra __________________________________________. Devem ter as  

funções de medição de ____________________________________________. Todas estas 

funções deverão ser preenchidas por um relé do tipo “múltiplas função”, digital, 

com unidades montadas em uma única caixa. 

As unidades de desbalanço de corrente deverão ser sensíveis às correntes 

de sequência negativa, surgidas devido ao desequilíbrio de cerca de 5% de tensão 

nas fases e deverão ser temporizadas, com ajustes na faixa de 0,5 a 5 s. 

As unidades de proteção contra defeitos a terra serão conectadas a TC tipo 

___________________ (Janela/Barra). As unidades de corrente receberão alimentação 

de transformadores de corrente secundária nominal igual a ____ (1A/5A)  e 

quando for de tensão através de transformadores de potencial com secundário 

______  V. 

Outras observações: ____________________________________________. 

 

4.9.8. Chaves de Aterramento de Segurança 

 

O sistema de chave de aterramento deve ser incluídas no painel para que seja 

possível realizar o aterramento de segurança quando o CMC estiver passando por uma 

manutenção. A chave de Aterramento do Barramento deve ter acionamento frontal e 

possuir possibilidade de colocação de cadeados nas posições “ligadas” e “desligada”. 

Deve ser incluído um dispositivo à prova de operação reversa, ou seja, que o CMC não 

passe a operar com o sistema de aterramento acionado. A Chave de Aterramento do 

Circuito de Saída deve ser operada na parte frontal do painel, ser de fechamento rápido, 

independente do operador, e deve possuir um dispositivo de intertravamento que não 

feche com o disjuntor ligado. 

 

Outras observações: ____________________________________________. 
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4.9.9. Dispositivos de Comando e Sinalização 

 

Deve ser possível realizar leitura das tensões entre duas das três fases por meio de 

chaves comutadoras para voltímetros/multímetros. 

As lâmpadas indicadoras devem sem próprias para embutir na parte frontal do 

CMC, nas cores: Verde, significando “Desligado”; Vermelho significando “Ligado” e 

Amarelo, significando “Defeito”. 

 

Outras observações: ____________________________________________. 

 

4.9.10. Fiação  

 

A fiação deve ser constituída de condutores  ______________ (Extra-

flexíveis/Flexíveis/Rígido/Outros), isolados com materiais que possuam 

características específicas quanto a não propagação e auto-extinção do fogo. 

 Os terminais devem ser de tipo garfo para circuitos de tensão e tipo olhal 

para circuitos de corrente; 

 Os blocos terminais e a fiação devem ter fácil acesso pela parte frontal de 

cada CMC;; 

 Todo condutor deve ser claramente identificado por etiquetas ou luvas de 

material plástico em cada extremidade, sendo que essa identificação deve 

ser feita de modo a facilitar tanto sua localização mas também sua finalidade 

(controle, alimentação CA ou CC, corrente, entre outros)  

  

Outras observações: ___________________________________________.. 

 

4.10.Serviços e Componentes Auxiliares do CMC 

4.10.1. Aterramento 

 

A barra de aterramento deve ser instalada na parte inferior traseira do CMC 

parafusada firmemente à estrutura metálica dos mesmos. As barras dos aterramentos 

dos CMCs devem ser conectados entre si a fim de constituir um único barramento. Deve 
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possuir também em cada extremidade um conector para cabo de cobre de____________ 

mm² e, no seu centro, um conector para cabo de cobre de seção de ____________ mm², para 

recebimento do cabo terra do resistor de aterramento.  

 

4.10.2. Proteção de Superfície e Pintura 

 

As superfícies internas e externas dos CMCs devem ser pintados com a cor 

____________________________ A espessura da tinta deve ser de _______________________. 

 

Outras observações: _________________________________________________________________. 

 

4.10.3. Placas de Identificação 

 

Cada CMC deve possuir placas de identificação localizadas em um local visível 

nas partes Frontal e Posterior, e as informações contidas devem ser as especificadas no 

item  5.10 da norma ABNT IEC NBR 62271-200 e IEC ABNT NBR 60694.  

 

Outras observações: ___________________________________________________________________.  

 

4.10.4. Equipamentos de Baixa Tensão  

Cada CMC deverá possuir aquecedores internos, posicionados na parte inferior 

do CMC, a fim de evitar condensação de água nas paredes internas e umidade excessiva 

no seu interior. Os resistores devem ser apropriados para a tensão de operação em 

__________ V. Cada CMC também deverá ser iluminado internamente nas partes frontal e 

posterior por lâmpadas ____________ (Tipo de lâmpada) de  ______V (Tensão mais 

apropriada) e deverá ser acionado por meio de um interruptor. Cada CMC deverá ser 

provido de duas tomada blindadas com pino de terra ______V – 60 Hz, -  ____ A. 

 

Outras observações: ___________________________________________________________________ 
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4.10.5. Medidor Multifunção 

Deve ser colocado na porta Frontal do CMC, um equipamento que deverá ser 

capaz de mostrar, digitalmente, as seguintes grandezas : 

 Tensão (fase-fase, fase-neutro e trifásica) 

 Freqüência 

 Corrente (por fase e trifásica) 

 Potência ativa (por fase e trifásica) 

 Potência reativa (por fase e trifásica) 

 Potência aparente (por fase e trifásica) 

 Fator de Potência (por fase e trifásico) 

 

Outras observações:____________________________________________________________ 

 

4.11.Itens de Segurança  

  

4.11.1. Diagnóstico Térmico 

O fornecedor deverá fornecer e especificar o sistema de diagnóstico térmico, 

caso não esteja disponível na Folha de Dados. Preferencialmente, o diagnóstico térmico 

deverá ser composto pelas funções “Alarme” e “Desligamento”.  

Outras observações: __________________________________________________________________ 

 

4.11.2. Detecção de Arco Elétrico  

 

Assim como especificado no item anterior, o fornecedor deve especificar o 

sistema de detecção de arco elétrico interno para os CMC, caso não esteja 

especificado na Folha de Dados. Mas mesmo assim, o sistema de detecção de arco 

deve ser feito somente por luz, composto por um conjunto de sensores óticos (ou 

tecnologia similar) associados a uma unidade de detecção de corrente para 

identificar o arco elétrico. 

 

Outras observações: 

_____________________________________________________________________ 
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5. GARANTIA DE DESEMPENHO 

 

O fornecedor é responsável pelo projeto de fabricação e de montagem, pela 

qualidade de fabricação e desempenho do QDMT como um todo, bem como de 

cada material ou componente individualmente considerado, mesmo daqueles 

materiais e componentes que não sejam de sua fabricação, garantindo o 

desempenho dentro da capacidade e características indicadas nos documentos 

integrantes desta especificação. 

 

Outras observações: _____________________________________________________________________ 

 

 

6. INSPEÇÃO E TESTES 

 

Os ensaios compreendem os ensaios de rotina e, quando contratados, os ensaios 

de tipo. Os Ensaios de Rotina devem seguir a Norma NBR IEC 62271-200. Os Ensaios de 

Tipo e de Rotina não são requisitados no presente caso  

 

Outras observações: _________________________________________________________________ 
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Apêndice C 

Folha de Dados 

1. OBJETIVO: 

 

Esta Folha de Dados (FD 01) apresenta os parâmetros dos componentes que devem 

estar contidos no interior do Conjunto de Manobra e Controle de Média Tensão (CMC-

MT) 

 

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO: 

 

O escopo consiste no fornecimento de XX Conjunto(os) de Manobra e Controle de Média 

Tensão de Tensão de operação de ________ kV que será instalado na localização 

________________, cuja função é ________________________. 

 

 

3. FOLHA DE DADOS 

CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE –  

Local: _____________________________ 

 

Tabela 3 - Folha de Dados 

 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS:   
1.1 Identificação:   

1.2 Quantidade:   

    

2 REFERÊNCIAS:   

2.1 Diagrama unifilar de referência:   

2.2 Especificação Técnica   

2.2 Normas :   

3 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:   

3.1 Ambiente:   

3.2      Temperatura ambiente máxima ( º C):   

3.3      Umidade relativa (%):   

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

3.4      Proximidade do mar ( sim ou não):   
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3.5      Altitude (m):   

    

4 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ELÉTRICO:   

4.1 Tensão (V):   

4.2 Frequência (Hz):   

4.3’ N.º de fases:   

4.4 Corrente de curto circuito trifásico permanente        

(kA simétricos): 

  

    

5 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:   

5.1 Parte externa ao CMC:   

5.1.1             Grau de proteção (ABNT):   

5.1.2             Dimensões do local a ser posicionado:    

5.1.2.1               Largura (mm):   

5.1.2.2               Profundidade (mm):   

5.1.2.3               Altura (mm):   

5.2 Dimensões máximas do CMC   

5.2.1 Largura (mm):   

5.2.2 Profundidade (mm):   

5.2.3 Altura (mm):   

5.3 Espaço livre a ser previsto em torno do equipamento:   

5.3.1               Frente (mm): A ser informado  

5.3.2              Traseira (mm): A ser informado  

5.3.3              Laterais (mm): A ser informado  

5.4     Tipo de montagem:    

5.5     Cor de pintura:   

5.6 Peso aproximado (Kg):   

5.7 Nível de isolamento:   

5.7.1              Tensão máxima do equipamento (kV):   

5.7.2              Tensão suportável de impulso atmosférico (kV):   

5.7.3              Tensão suportável nominal à freqüência industrial 

(kV): 

  

5.8 Tipo do Quadro: (NBR- IEC-62271-200)   

5.9 Instalação ( interna ou externa):   

    

6 BARRAMENTOS:   

6.1 Barramento principal:    

6.1.1                  Corrente nominal (A):   

6.1.2                  Material:   

6.1.3                  Forma de seção: A ser informado  

6.1.4                  Dimensões (mm): A ser informado  

6.2 Barramento neutro ( sim ou não):   

6.2.1                   Corrente nominal (A): A ser informado  

6.2.2                    Material: A ser informado  

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

6.2.3                    Forma de seção: A ser informado  

6.2.4                    Dimensões (mm): A ser informado  

6.3 Barramentos verticais:    

6.3.1                    Corrente Nominal (A):   

6.3.2                    Material:   

6.3.3                    Forma de seção: A ser informado  

6.3.4               Dimensões (mm): A ser informado  

6.4 Barramento terra ( sim ou não):   

6.4.1               Corrente nominal (A): A ser informado  

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

6.4.2               Material: A ser informado  
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6.4.3               Forma de seção: A ser informado  

6.4.4               Dimensões (mm): A ser informado  

6

.5 

Os barramentos acima deverão ser 

dimensionados para suportar os efeitos mecânicos de 

uma corrente de curto circuito Subtransitório 

assimétrico:  

IEC NBR 

60694, item 4.6 

 

6.6 Barramento de controle ( sim ou não):   

6.6.1                Corrente nominal (A): A ser informado  

6.6.2                Material: A ser informado  

6.6.3                Forma de seção: A ser informado  

6.6.4                Dimensões (mm): A ser informado  

6.7 Isolação Termocontrátil (Sim ou Não):   

6.8 Conexões Prateadas (Sim ou Não):   

    

7 ALIMENTAÇÃO/SAÍDA DO QUADRO: Ver 

Diagrama Unifilar 

anexado 

 

7.1 Tipo:   

7.1.1                Duto de barras (sim ou não):   

7.1.2                Cabos (sim ou não):   

7.2 Descrição:    

7.2.1                 Bitola:   

7.2.1.1                 Tipo:   

7.2.1.2                 Material:   

                    

7.3 Entrada dos cabos:   

7.4 Saída dos circuitos:   

7.4.1 Quantidade:   

7.4.2                Duto de barras (sim ou não):   

7.4.3                Cabos (sim ou não):   

8 DADOS COMPLEMENTARES:   

8.1 Resistências de Aquecimento:    

8.1.1               Potência (W): A ser informado  

8.1.2               Tensão (V)  A ser informado  

8.1.3               Fonte: A ser informado  

8.1.4 Controle A ser informado  

8.2 Sistema de Proteção contra surtos (Sim ou Não):   

8.2.1 Para raio tipo estação:   

8.2.1.1             Quantidade:   

8.2.1.2             Tensão Nominal (kV):   

8.2.1.3             Corrente Nominal descarga (kA):   

8.2.1.4              Invólucro:   

  

 

  

 

 

9 

 

ESPECIFICAÇÃO GERAL DO DISJUNTOR: 

 

Quantidade :   

 

9.1 Tipo:   

9.2 Fabricante: A ser informado  

9.3 Modelo: A ser informado  

9.4 Tensão nominal (kV): A ser informado  

9.5 Níveis de isolamento:   

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

9.5.1               Frequência industrial ( 1 minuto ) kV:   
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9.5.2               Tensão suportável de impulso ( TSI ) kV:   

    

9.6 Correntes nominais:   

9.6.1               Regime permanente (A):   

9.6.2               Curta duração, momentânea (A): A ser informado  

9.6.3               Curta duração, 04 segundos (A): A ser informado  

9.7 Valores de interrupção de curto-circuito:   

9.7.1             Potência de ruptura trifásica mínima para a tensão de  

13,8 kV (MVA): 

 

  

9.7.2             Corrente (kA)/Tensão (kV):   

9.7.3            Tensão mínima para potência de interrupção (kV): A ser informado  

9.8 Sistema de controle:   

9.8.1             Corrente contínua/alternada – Tensão (V):   

9.8.2             Barramento ( sim ou não):   

9.8.3             Blocos terminais ( sim ou não):   

9.8.4             Transformadores Internos ( sim ou não):   

9.9 Mecanismo de fechamento:   

9.9.1 Manual ( sim ou não):   

9.9.2 Elétrico com mola pré-carregada por motor elétrico 

( sim ou não): 

  

9.9.2.1          Consumo (A): A ser informado  

9.9.2.2          Tempo de carregamento ( seg.): A ser informado  

9.9.2.3              Tempo de Fechamento ( ciclos): A ser informado  

9.10 Mecanismo de Abertura:   

9.10.1              Manual ( sim ou não):   

9.10.2              Bobina de desligamento ( sim ou não):   

9.10.3         No Break p/ circuito de abertura (Sim ou Não) do 

disjuntor: 

  

9.10.4              Ação direta de disparadores ( sim ou não):   

9.10.5              Tempo de abertura ( ciclos):   

9.10.6              Sistema anti-pumping:   

9.11 Intertravamentos:   

9.12 Execução do disjuntor tipo extraível, com três posições 

definidas: 

Inserido 

Semi-Inserido 

Extraído 

Essas posições deverão ser todas executadas com a porta 

do cubículo, respectivamente, fechada e intertravada. 

  

1

1 

TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E 

MEDIÇÃO: 

  

11.1 Tipo ( TP ):   

11.1.1 Quantidade:    

11.1.2 Tipo:   

11.1.3 Relação de transformação:   

11.1.4 Potência Térmica (VA): A ser informado  

11.1.5 Precisão:   

11.1.6 Carga no secundário ( descrição):   

11.1.7 Fabricante: A ser informado  

11.1.8 Tipo, modelo ou n.º cat.: A ser informado  

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 
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11.1.9 Disjuntor no primário (A):   

11.1.10 Disjuntor (D) ou Fusível (F) no secundário (A):   

11.2 Tipo ( TC ):   

11.2.1  Quantidade:   

11.2.2 Tipo:   

11.2.3                Relação de transformação:   

11.2.4                Fator térmico (FT):   

11.2.5                Corrente Térmica (kA – 1s):   

11.2.6                Precisão:   

11.2.7 Carga no secundário ( descrição):   

11.2.8 Fabricante: Informar  

11.2.9  Tipo, modelo ou n.º cat.: Informar  

11.2.10 Função   

11.2.11 Corrente no secundário   

    

12 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO:   

12.2 Instrumento:    

12.2.1                  Função:   

12.2.2                  Quantidade:   

12.2.3                  Escala:   

12.2.6                  Fabricante: Informar  

12.2.7                  Tipo, Modelo ou N.º de catálogo:   

12.2.8                  Chave Seletora (sim ou não):   

12.2.9                  Chave Aferição (sim ou não):   

12.3 Medidor Multi Função Digital   

12.3.1 Funções   

12.3.2 Quantidade   

12.3.3 Modelo/Fabricante Informar  

12.3.4 Tipo Informar  

12.3.5 Protocolo de Comunicação   

12.3.6 Porta de Comunicação   

    

13 RELÉS DE PROTEÇÃO:   

13.1 Relé:   

13.1.1               Função:   

13.1.2               Quantidade:   

13.1.3               Protocolo de comunicação de Rede:   

13.1.5               Fabricante:  A ser informado  

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 
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13.1.6               Tipo, Modelo ou N.º de catálogo: A ser informado  

13.2 Relé:   

13.2.1               Função:   

13.2.2               Quantidade:   

13.2.3               Fabricante:  A ser informado  

13.2.4               Tipo, Modelo ou N.º de catálogo: A ser informado  

    

14 TRANSFORMADOR AUXILIAR   

14.1 Quantidade:    

14.2 Tipo:   

14.3 Relação de transformação:   

14.4 Potência:   

14.5 Tipo do Transformador:   

14.6 Classe de Isolamento    

14.7 Proteção do primário:   

14.8 Proteção no secundário   

14.9    

14.10 Carga no secundário ( descrição):   

14.11 Fabricante: A ser informado  

14.12 Tipo, modelo ou n.º cat.: A ser informado  

14.13 Disjuntor no primário (A): Não  

14.14 Disjuntor (D) ou Fusível (F) no secundário (A):   

    

15 SHORT – BREAK   

15.1 Tensão de alimentação (V) :   

15.2 Potência   

15.3 Tempo para atuação:   

15.4 Tempo de autonomia: A ser definido  

15.5 Função:   

 

16.OBSERVAÇÕES: 
 

Neste espaço deve-se informar qualquer observação relevante ao CMC. 

Local:_________________________________        Data:___/____/___        

________________________________________________ 

Nome / assinatura do fornecedor 
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Apêndice D 

Relatório fotográfico da Subestação 2 

A seguir encontram-se as fotografias tiradas da Subestação 2 do CEFET-MG Campus II, 

objeto do Estudo de Caso. 

 

 

 

 

Figura 17 - - Baia da Subestação 2 que recebe a energia da Subestação 1. 

 

 

 

 

Figura 16 - Vista do exterior da Subestação 2 
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Figura 18 - Baias de saída para a Subestação 1 e 4 respectivamente. 

          

 

Figura 19 - Baias de saída para as Subestações 2 e 3. 

. 

    

 

Figura 20 - Transformador 225 kVA 13800- 220/127 V 
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Figura 21 - -Placa de Identificação do Transformador 

 

 

Figura 22 - Baia de saída. A baia é trancada por um cadeado que pode ser aberto sem a desenergização do 
disjuntor, impedimento de reenergização e aterramento temporário, contrariando a NR 10. 

 

 

 

Figura 23-Baia de saída aberta. O detalhe da foto mostra o defeito funcional da abertura da baia que 
encosta na alavanca usada na abertura da chave seccionadora. 
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Apêndice E 

Documentos enviados às empresas colaboradores 

A seguir são apresentados os documentos produzidos para a realização do 

Estudo de Caso apresentado no Capítulo 7 deste Trabalho. São eles as Especificações 

Gerais ETC 01, o Diagrama Unifilar DU 01 e a Folha de Dados FD 01. 

 

 ESPECIFICAÇÕES GERAIS ETC 01 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS CONJUNTOS DE MANOBRA E 

CONTROLE (CMC) DE MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO 2 DO CEFET-

MG Campus II 
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1. Objetivo 

Esta Especificação Técnica (ETC 01) estabelece os requisitos mínimos para o 

Fornecimento de Conjuntos de Manobra e Controle (CMC) de Média Tensão a serem 

adquiridos nas instalações prediais, industriais, vias públicas ou quaisquer outras, salvo 

aquelas que possuem normalização específica. Para se adquirir um CMC, é necessário 

que se possua um documento, que no presente trabalho será chamado de “Folha de 

Dados”, onde os valores nominais serão publicados e requeridos pelos responsáveis 

pela instalação.  

As Normas aplicáveis para se especificar um CMC e que serão tomadas como 

base são as seguintes: 

 

 ABNT NBR IEC 62271-200/2007: Conjunto de manobra e controle de 

alta-tensão. Parte 200: Conjunto de manobra e controle de Alta Tensão 

em invólucro metálico para tensões acima de 1 kV até e inclusive 52 kV 

de 02 de Abril de 2007. 

 ABNT NBR IEC 60694/2006: Especificações comuns para normas de 

equipamentos de manobra de alta-tensão e mecanismos de comando de 

04 de Janeiro de 2007. 

 ABNT NBR IEC 60529: Graus de proteção para invólucros de 

equipamentos elétricos (Código IP) de 2005. 

 ABNT NBR – 14039 Instalações Elétrica de Média Tensão de 1,0 a 36,2 kV 

 CEMIG – ND 5.3 -Manual de Distribuição – Fornecimento de Energia 

Elétrica em Média Tensão Rede de Distribuição Aérea ou Subterrânea – 

Dezembro/2009 

 NR-10 – Segurança das Instalações e Serviços de Eletricidade (Ministério 

do Trabalho e Emprego) 

 

2. Sistemas de Unidades 

Todas as grandezas serão indicadas em unidades do sistema métrico decimal. 

Qualquer grandeza que, por conveniência, for indicada em outro sistema de unidades, 

deverá ser também indicada no sistema métrico decimal. 
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3. Escopo 

Como dito na Seção 1 deste documento, as Especificações Gerais apresentam os 

requisitos mínimos necessários para haver a instalação apropriada do CMC nas 

instalações. Portanto, os itens que serão instalados no interior do CMC, também serão 

contemplados pela presente Especificação Geral e, na Folha de Dados, serão 

apresentados os valores específicos para cada item que virá ao longo do presente 

documento. A seguir estão a lista de itens que serão incluídos e tidos como o objeto de 

interesse a serem especificados. 

 Conjunto de Manobra e Controle, com as características especificadas nas 

Folhas de Dados (FD) individuais de cada equipamento. 

 Inspeção e Testes. 

 Embalagem e armazenamento  

 Documentação Técnica completa, como detalhado na Folha de Dados 

 Ferramentas especiais para operação e manutenção, quando aplicáveis. 

 Montagem de CMC e componentes que tenham sido transportados 

desmontados. 

 

4. Características Gerais 

4.1. Aplicação 

Esta especificação se aplica aos Quadros de Manobra e Controle, referidos nesta 

especificação técnica como CMC, com barramentos trifásicos, destinados à distribuição 

de energia elétrica em que a tensão nominal esteja compreendida entre 1,0 e 36,2 kV.  

 

4.2. Visão Geral 

Os CMC devem ser constituídos de cubículos com divisórias internas metálicas 

correspondentes ao Tipo de Acessibilidade “A” que diz que o acesso ao CMC será feito 

apenas por pessoal autorizado para tal, para todos os lados do Conjunto (Frontal (F), 

Lateral (L) e Posterior (R)). Quanto à continuidade de operação no caso de abertura por 

profissional legalmente habilitado, os CMC devem prever a continuidade de serviço da 

unidade funcional que contém o circuito principal aberto, ou seja, terão classificados 

como LSC 2B. Portanto, o CMC deverá ser classificado como LSC2B-PM-AFLR da norma 

NBR IEC 62271-200 divididos nos seguintes compartimentos distintos: 
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 Compartimento para os barramentos (os barramentos principais devem 

ser segregados por cubículo); 

 Compartimento para o disjuntor; 

 Compartimento de entrada e saída de cabos e instalação de TP e TC; 

 Compartimento de baixa tensão.  

 O fornecedor deve informar as dimensões do CMC e o espaço livre 

mínimo em torno do mesmo. 

 

4.3. Certificação de Resistência a Arcos Internos 

Os Conjuntos de Manobra e Controle devem possuir certificação de resistência 

ao arco interno de todas as unidades funcionais, como definido na NBR IEC 62271-200 

para o nível de curto circuito (IAC) indicado nas Folhas de Dados ou superior a este. O 

certificado deve ser expedido por laboratório reconhecido. 

 

4.4. Operações à Distância  

Para proporcionar maior segurança e flexibilidade operacional, os CMC, 

quando solicitado nas Folhas de Dados, devem ter a possibilidade de comando e 

monitoramento total à distância, inclusive operação de disjuntores. 

 

4.5. Invólucro 

  

Como o invólucro será construído no interior de uma sala, o CMC não precisará 

ser protegido contra o ingresso de água. Já o seu Grau de Proteção contra o ingresso de 

corpos estranhos, deve-se ater à presença de poeira no ambiente, oriundo do ambiente 

externo, e por isso o grau de proteção deve ser classificado como, no mínimo, IP-4X, 

constituindo também uma proteção contra inserção de ferramentas ou similares com 

espessura maior que 1 mm.  

A estrutura do CMC deve ser formada por unidades acopláveis entre si, que 

possibilitem remanejo e ampliações futuras. As unidades que formam o CMC são 

fornecidas montadas sobre rodapé de viga de formato tipo “U”, bitola mínima 3” x 1½” 

x 3/16” (76,2 mm x 38,1 mm x 4,76 mm), provido de furações para sua fixação no piso, 

através de chumbadores. A estrutura, base do CMC, divisórias, base da gaveta, portas e 
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tampas devem ser feitas em chapas metálicas com pintura eletrostática na cor Munsel 

N6.5 com até 120 micrometros de espessura. 

 O acesso ao CMC deverá ser feito nas partes Frontal, Lateral e Posterior. Ao 

retirar a tampa, os barramentos não podem ter acesso imediato, devendo existir uma 

barreira metálica removível (chapa perfurada ou grade). Essa barreira deve ser feita de 

maneira a atender à Norma Regulamentadora 10, relativa à segurança para trabalhos 

realizados com energia elétrica, e por isso, a barreira deve ser perfurada para que a 

análise térmica possa ser feita com os circuitos energizados. 

Os CMC devem ser separados entre si por barreiras metálicas e fechados na parte 

inferior por chapa metálica; para o acesso de cabos, deve ser prevista abertura com 

tampa aparafusada. Cada cubículo deve ser equipado com dispositivo que permita de 

forma segura, o alívio de sobre pressões internas sendo que as portas devem 

permanecer fechadas durante a expansão de gases provenientes de um eventual arco 

interno, a fim de garantir a segurança pessoal. A atuação deste dispositivo de alívio deve 

comandar a abertura do disjuntor que alimenta este compartimento.  

 

4.6. Unidades Extraíveis  

Os disjuntores de intertravamento devem permitir as manobras de extração e 

inserção dos disjuntores somente com a porta fechada. Os disjuntores também devem 

permitir a colocação de cadeados de bloqueio, que não permita seu religamento 

acidental, quando houver a necessidade de realizar alguma manutenção e o mesmo 

estiver na posição “Aberto”. 

 

4.7. Barramentos 

O invólucro que contém os barramentos deve prever a ampliação dos mesmos 

assim como a conexão com outros barramentos caso seja necessário. Os barramentos 

principais devem ser revestidos por um tubo/manta termo contrátil isolante a fim de 

resistir a intempéries, agentes químicos assim como proteger contra curtos-circuitos 

acidentais provocados por ingresso de animais ou pela queda de ferramentas no 

circuito. O tubo/manta não deve poder liberar gases tóxicos e/ou corrosivos em caso 

de sobreaquecimento, e deve suportar a tensão nominal indicada na Folha de Dados. 

Os barramentos devem ser dimensionados para suportar os esforços 

eletromecânicos, decorrentes de curto-circuito. Os dispositivos e parafusos de fixação 
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das barras deverão ser de aço de alta resistência. As junções do barramento principal 

(emendas e derivações) deverão ser prateadas ou estanhadas. Os pontos de emendas 

devem ser revestidos com material isolante específico, que possibilite sua eventual 

retirada (coberturas isolantes removíveis). Os barramentos fase devem ser pintados ou 

identificados com fitas nas cores Vermelha, Branca e Marrom respectivamente, para as 

fases A, B e C (de acordo com a ABNT NBR 14039).   

O material isolante deve permitir a inspeção utilizando-se equipamento de 

termo visão. Os valores de pressão para aperto dos parafusos de conexão dos 

barramentos devem constar nos manuais de manutenção do CMC.  

 

4.8. Características do Sistema de Controle, Sinalização e Circuitos  

Os circuitos que controlam a operação de disjuntores, sinalização, medidores 

digitais e relés auxiliares deverão ser alimentados de acordo com o definido na Folha 

de Dados ou o especificado pelos fabricantes dos componentes.  

Os CMC devem possuir dispositivo que sinalize a falta de tensão auxiliar (ou de 

comando), disponibilizando contatos para alarme local e remoto. As placas indicativas 

ou outros meios adequados de identificação devem permitir identificar a finalidade dos 

dispositivos de comando e proteção, a menos que não exista qualquer possibilidade de 

confusão. E se o funcionamento de um dispositivo de comando e proteção não puder 

ser observado pelo operador e disso puder ressaltar um evento perigoso, um 

dispositivo de sinalização, deve ser colocada de maneira visível para o operador. 

As posições de “fechado” e “aberto” dos equipamentos de manobra não visíveis 

devem ser indicadas por meio de letras e cores seguindo a convenção estabelecida pela 

ABNT NBR 14039 item 6.1.5. 

A alimentação e comando dos motores de carregamento de molas devem ser 

independentes dos circuitos de comando de abertura e fechamento dos disjuntores e 

da sinalização local. Para os circuitos auxiliares alimentados externamente devem ser 

previstos bornes e disjuntores termomagnéticos de entrada para os mesmo. Os 

disjuntores devem ser fornecidos com contatos auxiliares para sinalização local e 

remota.  
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4.9. Componentes dos CMC 

4.9.1.  Disjuntores 

Os disjuntores devem ser tripolares, à vácuo ou SF6 conforme Folha de Dados, 

para instalação interna e devem ser de modelo extraível. O mecanismo de operação 

deve ser do tipo de energia armazenada, por mola.  A mola de fechamento deve poder 

ser carregada elétrica ou manualmente. O mecanismo deve ser montado na placa de 

montagem, incluindo o motor, disparadores, indicadores e dispositivos de atuação. As 

bobinas de abertura e fechamento devem ter controle local e não sendo necessário o 

controle remoto. Os disjuntores de mesmas características nominais devem ser 

idênticos e intercambiáveis. 

O equipamento deve operar satisfatoriamente com qualquer tensão de partida 

compreendida na faixa -15 % e +10% do valor indicado na FD 01. O comando local dos 

disjuntores deve ser feito por meio de chave de comando de disjuntor e sinalizado por 

indicadores luminosos. Deverá ser possível saber o status de carregamento da mola de 

fechamento no disjuntor de maneira eletrônica através da chave de posição. 

Os modelos dos disjuntores a serem adquiridos devem ser equipados com os 

seguintes dispositivos, acessórios e sinalizações: 

 Sinalização de presença de tensão. 

 Tomada tipo "plug", para alimentação dos circuitos de controle nas 

posições "operação" e "teste" do disjuntor. 

 Contatos auxiliares livres, para sinalização e intertravamento, com 

possibilidade de acréscimo posterior de contatos adicionais. 

 Dispositivo de carregamento manual da mola, com alavanca removível. 

 Intertravamentos entre o dispositivo de carregamento manual e o motor 

elétrico, de tal modo que durante a operação de um deles, o outro não 

possa ser acionado. 

 Contador de operações. 

 Dispositivo para abertura e fechamento manual. 

 Dispositivo de bloqueio de inserção ou extração com disjuntor 

energizado. 

 Indicadores mecânicos das posições do disjuntor, no interior de cada 

unidade, "Operação" e "Teste". A indicação da posição dos contatos 

principais deve ser de "Aberto" sinalizado por sinal luminoso Verde e 
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"Fechado" sinalizado por sinal luminoso Vermelho (NR-10, item 10.3.9, 

alínea b). 

 Dispositivo para monitoramento das câmaras de vácuo. 

 Inserção / Extração motorizado do disjuntor com comando local e 

remoto; 

 

Disjuntores destinados a manobrar bancos de capacitores e sistemas de 

correção de reativos devem atender às exigências da norma NBR 62271-100, em 

especial ao item 4.10.7 “Capacidade de estabelecimento nominal da corrente de 

energização transitória de banco de capacitores”. Deverá ser possível comandar a 

abertura e fechamento do disjuntor somente com a porta do CMC fechada. 

 

4.9.2. Chaves Seccionadoras 

As especificações das chaves seccionadoras (se for necessária a sua aplicação) 

estarão disponíveis na Folha de Dados do projeto em questão. As chaves devem ser 

tripolares, de fechamento e abertura rápidos sob carga. As chaves seccionadoras devem 

possuir os itens e recursos abaixo listados: 

 Indicadores de posição dos contatos (ON-OFF); 

 Intertravamento com a porta do CMC na posição ON, que impede a 

abertura da porta com a chave fechada, ou o fechamento da chave com a 

porta aberta; 

 Mecanismo de bloqueio mecânico para impedir religamento acidental 

com até três cadeados; 

 Eixo prolongador para operação na parte de fora do CMC; 

 Contatos auxiliares para sinalização e intertravamento (contatos de 

posição e/ou teste) e; 

 Punho removível. 

Na porta frontal de cada cubículo, devem ser instaladas lâmpadas de sinalização 

para indicação das posições “abertas” e “fechada”. 

 

4.9.3. Fusíveis  

Os fusíveis devem ser do tipo limitador de corrente, montados em bases 

apropriadas que permitam a sua fácil substituição. As suas características como 
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corrente nominal e capacidade de interrupção são indicados nas FD. Os fusíveis devem 

possuir pinos propulsores indicador de fusão, atuando sobre um micro-switch auxiliar 

para indicação sonora e luminosa na parte frontal do CMC.  

 

4.9.4. Transformadores de Instrumentação 

Devem ser do tipo seco, com isolamento em epóxi, adequados para instalação 

interna, com níveis de isolamento compatíveis com os níveis de isolamento do painel, 

projetados e construídos conforme requisitos das normas NBR 6855 e NBR 6856. Sobre 

a classificação do material isolante sobre a temperatura máxima, esta deverá seguir 

estritamente o exposto na Folha de Dados, mas o mínimo requisitado para a Classe de 

Isolamento é que ela seja A, proteção para 105°C. Os terminais devem ser devidamente 

identificados para facilitar a sua ligação. As ligações dos instrumentos devem ser 

adaptadas para que, numa eventual retirada dos mesmos:  

 

 Os terminais dos Transformadores de Corrente sejam colocados em 

curto-circuito e;  

 Os terminais dos Transformadores de Potencial sejam postos em circuito 

aberto. 

 

Os transformadores de potencial deverão apenas ter disjuntores 

termomagnéticos para proteção secundária. A conexão dos transformadores de 

potencial deverá ser estrela-estrela aterrada, exceções serão indicadas na FD. Os 

transformadores de corrente de fase para proteção e medição poderão ser do tipo 

“barra” ou do tipo “janela de acordo com o especificado na Folha de Dados. Sendo que o 

do tipo Janela deve ser instalado, preferencialmente na saída após as terminações dos 

cabos.  

 

4.9.5. Instrumentos de Medição e Relés de Proteção  

Os instrumentos de medição e os relés de proteção devem ser próprios para 

montagem semi-embutida, em invólucros adequados para o ambiente descrito na Folha 

de Dados. Os relés de proteção devem ser digitais microprocessados. Todos os 

instrumentos de medição e relés de proteção devem ser apropriados para ligação a 
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transformadores de corrente com corrente secundária de 1 A/5 A, exceto quando 

indicados de maneira diferente na FD.  

 

4.9.6. Instrumentos de Medição 

Os voltímetros e amperímetros, que serão aplicáveis no presente caso, devem 

ser do tipo ferro móvel ou bobina móvel. No presente caso, haverá também um 

Mostrador Digital na porta do CMC para indicar os valores de corrente de cada saída do 

quadro, conforme mostrado no Diagrama Unifilar. 

 

4.9.7. Relés de Proteção 

Os relés de proteção devem ser digitais microprocessados, multifunção sendo 

que suas funções principais por tipo de relé serão as indicadas nas Folhas de Dados, 

fornecidos em caixa de proteção de montagem semi-embutida. Os relés de proteção 

devem possuir: 

 

 Display para exibir dados operacionais (valores médio, máximo, eficazes, 

etc.), eventos e ajustes, e interfaces de comunicação com o sistema de 

controle local e com terminal de programação.  

 Seletividade lógica que deverá ser implementada via rede com os 

protocolos baseados na norma IEC-61850 ou IEC 61870-103 ou IEC 

61870-5-104 (Goose, MMS, etc.). 

 Função de detecção e proteção de arco interno através de luz 

 Contatos com disponibilidade para alarme e desligamento. 

 O cancelamento da sinalização deve ser feito via frontal (sem necessidade 

de remoção da tampa do relé) 

 Todos os elementos de um relé devem ter seus terminais acessíveis. 

 

Quando solicitados nas FD, os relés auxiliares de bloqueio com restabelecimento 

manual devem ter alta velocidade e operação elétrica, além de que os cabos de 

interligação das entradas digitais dos relés devem ser fornecidos com blindagem. 
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4.9.8. Chaves de Aterramento de Segurança 

O sistema de chave de aterramento deve ser incluídas no painel para que seja 

possível realizr o aterramento de segurança quando o CMC estiver passando por uma 

manutenção. A chave de Aterramento do Barramento deve ter acionamento frontal e 

possuir possibilidade de colocação de cadeados nas posições “ligadas” e “desligada”. 

Deve ser incluído um dispositivo à prova de operação reversa, ou seja, que o CMC não 

passe a operar com o sistema de aterramento acionado. A Chave de Aterramento do 

Circuito de Saída deve ser operada na parte frontal do painel, ser de fechamento rápido, 

independente do operador, e deve possuir um dispositivo de intertravamento que não 

feche com o disjuntor ligado. 

 

4.9.9. Dispositivos de Comando e Sinalização 

Deve ser possível realizar leitura das tensões entre duas das três fases por meio 

de chaves comutadoras para voltímetros/multímetros. 

As lâmpadas indicadoras devem sem próprias para embutir na parte frontal do 

CMC, nas cores: Verde, significando “Desligado”; Vermelho significando “Ligado” e 

Amarelo, significando “Defeito”. 

 

4.9.10. Fiação 

A fiação a ser utilizada no interior do CMC deve ser composta por cabos extra 

flexíveis e deve ser isolado com material que não propaga chama. Além disso, as 

seguintes características devem ser atendidas: 

 

 Os terminais devem ser de tipo garfo para circuitos de tensão e tipo olhal 

para circuitos de corrente e; 

 Os blocos terminais e a fiação devem ter fácil acesso pela parte frontal de 

cada CMC; 

Todo condutor deve ser claramente identificado por etiquetas ou luvas de 

material plástico em cada extremidade, sendo que essa identificação deve ser feita de 

modo a facilitar tanto sua localização mas também sua finalidade (controle, alimentação 

CA ou CC, corrente, entre outros). 
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4.10. Serviços e Componentes Auxiliares do CMC 

4.10.1. Aterramento 

A barra de aterramento deve ser instalada na parte inferior traseira do CMC 

parafusada firmemente à estrutura metálica dos mesmos. As barras dos aterramentos 

dos CMCs devem ser conectados entre si a fim de constituir um único barramento. Deve 

possuir também em cada extremidade um conector para cabo de cobre entre 50 e 120 

mm² e, no seu centro, um conector para cabo de cobre de seção entre 16 a 35 mm², para 

recebimento do cabo terra do resistor de aterramento.  

4.10.2. Proteção de Superfície e Pintura 

As superfícies internas e externas dos CMCs devem ser pintados com a cor Cinza 

Munsell 6,5. A espessura da tinta, definida anteriormente em 120 micrometros na seção 

4.5 deste documento, bem como sua cor e aderência também podem passar por Ensaio 

de Rotina. 

4.10.3. Placas de Identificação 

Cada CMC deve possuir placas de identificação localizadas em um local visível 

nas partes Frontal e Posterior, e as informações contidas devem ser as especificadas no 

item  5.10 da norma ABNT IEC NBR 62271-200 e IEC ABNT NBR 60694. Também deve 

ser afixada uma placa com o número de identificação do equipamento. Para cada seção 

do CMC deverá ser prevista uma plaqueta em acrílico, de dimensões adequadas, com 

fundo branco e letras pretas, para identificação do equipamento. A placa de 

identificação e seus dispositivos devem ser à prova de intempérie e de corrosão. 

 

4.10.4.   Equipamentos de Baixa Tensão  

Cada CMC deverá possuir aquecedores internos, posicionados na parte inferior 

do CMC, a fim de evitar condensação de água nas paredes internas e umidade excessiva 

no seu interior. Os resistores devem ser apropriados para a tensão de operação em 115 

V. Cada CMC também deverá ser iluminado internamente nas partes frontal e posterior 

por lâmpadas LED de 220 V (ou tensão mais apropriada) e deverá ser acionado por 

meio de um interruptor. Cada CMC deverá ser provido de duas tomada blindadas com 

pino de terra 220  e 127 V – 60 Hz, 30 A (2F + N +T). 
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4.10.5.  Medidor Multifunção 

Deve ser colocado na porta Frontal do CMC, um equipamento que deverá ser 

capaz de mostrar, digitalmente, as seguintes grandezas : 

 Tensão (fase-fase, fase-neutro e trifásica) 

 Freqüência 

 Corrente (por fase e trifásica) 

 Potência ativa (por fase e trifásica) 

 Potência reativa (por fase e trifásica) 

 Potência aparente (por fase e trifásica) 

 Fator de Potência (por fase e trifásico) 

 

4.11. Itens de Segurança 

4.11.1.   Diagnóstico térmico 

O fornecedor deverá fornecer e especificar o sistema de diagnóstico térmico, 

caso não esteja disponível na Folha de Dados. Preferencialmente, o diagnóstico térmico 

deverá ser composto pelas funções “Alarme” e “Desligamento”.  

 

4.11.2.   Detecção de Arco Elétrico 

Assim como especificado no item anterior, o fornecedor deve especificar o 

sistema de detecção de arco elétrico interno para os CMC, caso não esteja especificado 

na Folha de Dados. Mas mesmo assim, o sistema de detecção de arco deve ser feito 

somente por luz, composto por um conjunto de sensores óticos (ou tecnologia similar) 

associados a uma unidade de detecção de corrente para identificar o arco elétrico.  

 

5. Garantia de Desempenho 

O fornecedor também é responsável pelo projeto de fabricação e de montagem, 

pela qualidade de fabricação e desempenho do CMC como um todo, bem como de cada 

material ou componente individualmente considerado, mesmo daqueles materiais e 

componentes que não sejam de sua fabricação, garantindo o desempenho dentro da 

capacidade e características indicadas nos documentos integrantes desta especificação. 
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6. Inspeção e Testes 

Os ensaios compreendem os ensaios de rotina e, quando contratados, os ensaios 

de tipo. Os Ensaios de Rotina devem seguir a Norma NBR IEC 62271-200. Os Ensaios de 

Tipo e de Rotina não são requisitados no presente caso. 

 

 

 FOLHA DE DADOS FD 01 

  

1. OBJETIVO: 

 

Esta Folha de Dados (FD 01) apresenta os parâmetros dos 

componentes que devem estar contidos no interior do Conjunto de Manobra 

e Controle de Média Tensão (CMC-MT) 

 

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO: 

O escopo consiste no fornecimento de 01 CMC-MT de 13,8kV que serão 

instalados na Subestação 2 localizada no CEFET-MG Campus II, que distribui 

o circuito para cinco outras Subestações instaladas no mesmo campus, 

através da Subestação 2.  

Tabela 4 - Folha de Dados da Subestação 2 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS:     

1.1 Identificação: CMC2 13,8 kV – Distribuição   

1.2 Quantidade: 1   

2 REFERÊNCIAS:     

2.1 Diagrama unifilar de referência: DU - 01   

2.2 Especificação Técnica ET CMC 13.8kV   

2.2 Normas : 

NBR-IEC-62271-200 

  

NBR IEC 60694/2006 

ABNT NBR – 14039 

CEMIG – ND 5.3 
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

3 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:     

3.1 Ambiente: 

Ambiente sujeito à pó oriundo 

da área externa.   

Área não industrial. 

3.2      Temperatura ambiente máxima ( º C): 40   

3.3      Umidade relativa (%): Até 80%   

3.4      Proximidade do mar ( sim ou não): Não   

3.5      Altitude (m): 1000   

        

4 
CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

ELÉTRICO: 
    

4.1 Tensão (V): 13800   

4.2 Frequência (Hz):   60   

4.3’ N.º de fases:   3   

4.4 
Corrente de curto circuito trifásico permanente       

(kA simétricos) 
12,5   

        

5 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:     

5.1 Parte externa ao CMC:     

5.1.1             Grau de proteção (ABNT): IP-4X   

5.1.2             Dimensões do local a ser posicionado:     

5.1.2.1               Largura (mm): 5500   

5.1.2.2               Profundidade (mm): 7600   

5.1.2.3               Altura (mm): 3300   

5.2 Dimensões máximas do CMC     

5.2.1 Largura (mm):     

5.2.2 Profundidade (mm):     

5.2.3 Altura (mm):     

5.3 
Espaço livre a ser previsto em torno do 

equipamento: 
    

5.3.1               Frente (mm): A ser informado   

5.3.2              Traseira (mm): A ser informado   

5.3.3              Laterais (mm): A ser informado   

5.4     Tipo de montagem: Frente Única   

5.5     Cor de pintura: Cinza Munsell N6.5   

5.6 Peso aproximado (Kg): A ser informado   

5.7 Nível de isolamento:     
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

5.7.1              Tensão máxima do equipamento (kV): 15 (eficaz)   

5.7.2 
             Tensão suportável de impulso 

atmosférico (kV): 
95 (crista)   

5.7.3 
             Tensão suportável nominal à freqüência 

industrial (kV): 
34 (eficaz)   

5.8 Tipo do Quadro: (NBR- IEC-62271-200) LSC2B-PM-IAC-BFLR     

5.9 Instalação ( interna ou externa): Interna   

        

6 BARRAMENTOS:     

6.1 Barramento principal:     

6.1.1                  Corrente nominal (A): 600   

6.1.2                  Material: Cobre   

6.1.3                  Forma de seção: A ser informado   

6.1.4                  Dimensões (mm): A ser informado   

6.2 Barramento neutro ( sim ou não): Não   

6.2.1                   Corrente nominal (A): Não aplicado   

6.2.2                    Material: Não aplicado   

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

6.2.3                    Forma de seção: Não aplicado   

6.2.4                    Dimensões (mm): Não aplicado   

6.3 Barramentos verticais:     

6.3.1                    Corrente Nominal (A): 600   

6.3.2                    Material: Cobre   

6.3.3                    Forma de seção: A ser informado   

6.3.4               Dimensões (mm): A ser informado   

6.4 Barramento terra ( sim ou não): Sim   

6.4.1               Corrente nominal (A): A ser informado   

6.4.2               Material: Cobre   

6.4.3               Forma de seção: A ser informado   

6.4.4               Dimensões (mm): A ser informado   

6.5 

Os barramentos acima deverão ser 

dimensionados para suportar os efeitos 

mecânicos de uma corrente de curto circuito 

Subtransitório assimétrico: 

12,5 * 2,6 = 32,5 kA (Valor de 

pico) 
  

(IEC NBR 60694, item 4.6): 

6.6 Barramento de controle ( sim ou não): Sim   

6.6.1                Corrente nominal (A): Informar   
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

6.6.2                Material: Informar   

6.6.3                Forma de seção: Informar   

6.6.4                Dimensões (mm): Informar   

6.7 Isolação Termocontrátil (Sim ou Não): Sim   

6.8 Conexões Prateadas (Sim ou Não): Sim   

        

7 ALIMENTAÇÃO/SAÍDA DO QUADRO: 
Ver Diagrama Unifilar 

anexado 
  

7.1 Tipo:     

7.1.1                Duto de barras (sim ou não): Não   

7.1.2                Cabos (sim ou não): Sim   

7.2 Descrição:     

7.2.1                 Bitola: 25 mm²   

7.2.1.1                 Tipo: EPR 90ºC   

7.2.1.2                 Material: Cobre   

                       

7.3 Entrada dos cabos: Pela parte inferior do CMC   

7.4 Saída dos circuitos: 
Por cabo isolado 

  
25 mm² - EPR 90ºC - Cobre 

7.4.1 Quantidade: 6 saídas (5 + 1 reserva)   

7.4.2                Duto de barras (sim ou não): Não   

7.4.3                Cabos (sim ou não): Sim   

8 DADOS COMPLEMENTARES:     

8.1 Resistências de Aquecimento:     

8.1.1               Potência (W): A ser informado   

8.1.2               Tensão (V) 115V (Bifásico)   

8.1.3               Fonte: Interna   

8.1.4 Controle Termostato   

8.2 Sistema de Proteção contra surtos (Sim ou Não): Sim   

8.2.1 Para raio tipo estação: Sim   

8.2.1.1             Quantidade: 
3 (Instalados na alimentação do 

CMC) 
  

8.2.1.2             Tensão Nominal (kV): 12 kV   

8.2.1.3             Corrente Nominal descarga (kA): 10 k A 
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

8.2.1.4              Invólucro: Polimérico   

        

      

  
9 

ESPECIFICAÇÃO GERAL DO 

DISJUNTOR: 
7 unidades (6 + 1 reserva) 

9.1 Tipo: À vácuo ou SF6   

9.2 Fabricante: A ser informado   

9.3 Modelo: A ser informado   

9.4 

Tensão nominal (kV):                                                                                                

OBS.: No caso dos disjuntores, eles devem 

operar na faixa de tensão entre 11.730 e 15.180 

V, de acordo com as Especificações Técnicas  

ETC 01. 

15   

9.5 Níveis de isolamento:     

9.5.1               Frequência industrial ( 1 minuto ) kV: 34   

9.5.2 
              Tensão suportável de impulso ( TSI ) 

kV: 
95   

        

9.6 Correntes nominais:     

9.6.1               Regime permanente (A): 600   

9.6.2               Curta duração, momentânea (A): A ser informado   

9.6.3               Curta duração, 04 segundos (A): A ser informado   

9.7 Valores de interrupção de curto-circuito:     

9.7.1 
            Potência de ruptura trifásica mínima para 

a tensão de  13,8 kV (MVA): 

300 
  

(12,5*13,8*1,73) 

9.7.2             Corrente (kA)/Tensão (kV): 12,5 / 13,8   

9.7.3 
           Tensão mínima para potência de 

interrupção (kV): 
A ser informado   

9.8 Sistema de controle:     

9.8.1 
            Corrente contínua/alternada – Tensão 

(V): 
Alternada – 220V   

9.8.2             Barramento ( sim ou não): Sim   

9.8.3             Blocos terminais ( sim ou não): Não   

9.8.4             Transformadores Internos ( sim ou não): Sim   

9.9 Mecanismo de fechamento:     

9.9.1 Manual ( sim ou não): Sim   

9.9.2 
Elétrico com mola pré-carregada por motor 

elétrico ( sim ou não): 
Sim   

9.9.2.1          Consumo (A): A ser informado   
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

9.9.2.2          Tempo de carregamento ( seg.): A ser informado   

9.9.2.3              Tempo de Fechamento ( ciclos): A ser informado   

9.10 Mecanismo de Abertura:     

9.10.1              Manual ( sim ou não): Sim   

9.10.2              Bobina de desligamento ( sim ou não): Sim   

9.10.3 
        No Break p/ circuito de abertura (Sim ou 

Não) do disjuntor: 
Sim   

9.10.4 
             Ação direta de disparadores ( sim ou 

não): 
Não   

9.10.5              Tempo de abertura ( ciclos): A ser informado   

9.10.6              Sistema anti-pumping: Sim   

9.11 

Intertravamentos:                                                                                                                 

OBS.: O dispositivo de carregamento manual e 

por motor elétrico não podem ser acionados 

simultaneamente 

    

9.12 

Execução do disjuntor tipo extraível, com três 

posições definidas: 

Sim   

Inserido 

Semi-Inserido 

Extraído 

Essas posições deverão ser todas executadas com 

a porta do cubículo, respectivamente, fechada e 

intertravada. 

        

11 
TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E 

    
MEDIÇÃO: 

11.1 Tipo ( TP ):     

11.1.1 Quantidade:  3   

11.1.2 Tipo: Proteção   

11.1.3 Relação de transformação: 13,8/srqt(3) – 0,115/ srqt(3)  kV   

11.1.4 Potência Térmica (VA): A ser informado   

11.1.5 Precisão: 
0,6P25 

  
(Proteção e medição) 

11.1.6 Carga no secundário ( descrição): 

Elemento ativo dos Relés de 

Proteção e dos instrumentos de 

medição 

  

11.1.7 Fabricante: A ser informado   

11.1.8 Tipo, modelo ou n.º cat.: A ser informado   

11.1.9 Disjuntor no primário (A): Não   
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

11.1.10 Disjuntor (D) ou Fusível (F) no secundário (A): Disjuntor   

11.2 Tipo ( TC ):     

11.2.1  Quantidade: 21   

11.2.2 Tipo: Barra (Duplo núcleo)   

11.2.3                Relação de transformação: 200 – 5 -  5 A   

11.2.4                Fator térmico (FT): 1   

11.2.5                Corrente Térmica (kA – 1s): 12,5   

11.2.6                Precisão: 
10B100 (Proteção) 

  
0,6C25 (Medição) 

11.2.7 Carga no secundário ( descrição): 
Relé de Proteção / 

  
Medição 

11.2.8 Fabricante: Informar   

11.2.9  Tipo, modelo ou n.º cat.: Informar   

11.2.10 Função Proteção/Medição   

11.2.11 Corrente no secundário 5A   

        

12 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO:     

12.2 Instrumento:  Voltímetro (Analógico)   

12.2.1                  Função: Tensão   

12.2.2                  Quantidade: 1   

12.2.3                  Escala: 0-15 kV   

12.2.6                  Fabricante: Informar   

12.2.7                  Tipo, Modelo ou N.º de catálogo: Ferro móvel   

12.2.8                  Chave Seletora (sim ou não): Sim   

12.2.9                  Chave Aferição (sim ou não): Sim   

12.3 Medidor Multi Função Digital     

12.3.1                  Funções 
A, V, kW, kVAR, kWh, 

kVARH, FP, HZ, Demanda 
  

12.3.2                 Quantidade 7   

12.3.3                 Modelo/Fabricante Informar   

12.3.4                 Tipo Informar   

12.3.5                 Protocolo de Comunicação ETHERNET   

12.3.6                 Porta de Comunicação RJ – 45   
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

13 RELÉS DE PROTEÇÃO:     

13.1 Relé:     

13.1.1               Função: 
50/51 

  
50/51N 

13.1.2               Quantidade: 7   

13.1.3               Protocolo de comunicação de Rede: IEC 61850   

13.1.5               Fabricante:  A ser informado   

13.1.6               Tipo, Modelo ou N.º de catálogo: A ser informado   

13.2 Relé:     

 13.2.1               Função: 27   

 13.2.2               Quantidade: 1   

 13.2.3               Fabricante:  A ser informado   

 13.2.4               Tipo, Modelo ou N.º de catálogo: A ser informado   

        

14 TRANSFORMADOR AUXILIAR     

 14.1 Quantidade:  1 (Monofásico – entre fases)   

 14.2 Tipo: Controle   

 14.3 Relação de transformação: 13,8 – 0,115 kV   

 14.4 Potência: 
No mínimo, 2000 VA’. A ser 

confirmado pelo fabricante. 
  

 14.5 Tipo do Transformador: Seco   

 14.6 Classe de Isolamento  F   

 14.7 Proteção do primário: Fusível   

 14.8 Proteção no secundário Disjuntor   

 14.9       

 14.10 Carga no secundário ( descrição): 

Motores e bobinas dos 

disjuntores de 

abertura/fechamento; 

Resistência de aquecimentos; 

Sinalização; Alimentação 

auxiliar dos Instrumentos de 

Medição e Relé de Proteção; 

Short-Break 

  

 14.11 Fabricante: A ser informado   

 14.12 Tipo, modelo ou n.º cat.: A ser informado   

 14.13 Disjuntor no primário (A): Não   

 14.14 Disjuntor (D) ou Fusível (F) no secundário (A): Disjuntor   
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ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO PROPOSTO 

15 SHORT – BREAK     

 15.1 Tensão de alimentação (V) : 115   

 15.2 Potência A ser definido   

 15.3 Tempo para atuação: A ser definido   

 15.4 Tempo de autonomia: A ser definido   

 15.5 Função: 

Garantir a abertura dos 

disjuntores em caso de uma falta 

de energia elétrica, por meio do 

Relé de Proteção. 
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 DIAGRAMA UNIFILAR  DU 01 
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Anexo A 

Propostas recebidas 

As propostas recebidas das empresas fabricantes CGR Equipamentos e Sempel 

Painéis Elétricos serão apresentadas, respectivamente, neste Anexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                


