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PLC: mesmo com regulamentação, internet via rede elétrica não emplaca no País
Belo Monte: em meio a polêmicas, megausina do Xingu ganha Light e Cemig como novos sócios
Eólica: cobertura do Brasil Wind Power, maior evento brasileiro do setor
Descargas atmosféricas - Smart grids - Energia solar - Subestações - Eólicas

Solar: presidente da Associação Brasileira de Empresas de Energias Renováveis fala sobre o futuro da fonte
E mais: smart grids, guia de compras para subestações e cobertura do Powergrid e do SNPTEE
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Para evitar prejuízos milionários,
setor elétrico aprimora tecnologias
de monitoramento dos céus
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Sistemas de supervisão de
isolamento e localização de fugas
a terra em circuitos de comando e
controle em corrente contínua

Figura 1

Por Sergio Castellari

O

s sistemas de supervisão de isolamento e localização
de falhas à terra em esquemas IT são sistemas descritos
por normas internacionais e nacionais. Em particular,
neste artigo, descrevemos os sistemas de supervisão de isolamento
e localização de faltas/fugas à terra em circuitos de comando e
controle em corrente continua. Sistemas em corrente continua
para comando e controle em subestações em geradoras, transmissão, e distribuição de energia são constituídos por sistemas
alimentados por retificadores e conjunto de baterias geralmente
em 110...250VCC na configuração esquema IT.
A norma NBR5410 Instalações elétricas de baixa tensão descreve:
1.2.2 Esta norma aplica-se:
a.) Aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal
igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com freqüência inferiores a 400Hz, ou a 1500 V em corrente contínua.
d.) As linhas elétricas fixas de sinal (com exceção dos circuitos internos dos equipamentos)
3. 4. 1 Linha (elétrica) de sinal : Linha em que trafegam sinais
eletrônicos, sejam eles de telecomunicações, de intercâmbio
de dados, de controle, de automação etc.
O item 5.6.6.2 da norma NBR5410 descreve a questão da
concepção dos circuitos de comando.
5.6.6.2 Circuitos de comando (circuitos auxiliares)
“Os circuitos de comando devem ser concebidos, instalados e protegidos de modo a limitar os perigos resultantes
de uma falta entre esses circuitos e outras partes condutivas
suscetíveis de comprometer o funcionamento adequado (por
exemplo, manobra inadvertida) do equipamento comandado”.
Logo, isto faz menção ao uso do esquema IT, ou seja, esquema isolado da terra quanto ao positivo e negativo não serem

aterrados para atender o requisito acima.
No que se refere a choques elétricos, requisitos da NR10, o
item 6.6.4 menciona:
6.6.4 No que se refere à proteção contra choques elétricos, a
parte da instalação representada pelos serviços de segurança
(fontes, linhas e equipamentos alimentados) deve ser, preferencialmente, objeto de medida que não implique seccionamento
automático da alimentação na ocorrência de uma falta. Se os
serviços de segurança forem concebidos, eletricamente, como
um esquema IT, o conjunto deve ser provido de dispositivo
supervisor de isolamento (DSI), como exigido em 5.1.2.2.4.4-d).
Um dos equipamentos primordiais no aumento da segurança elétrica dos circuitos IT é o DSI, mencionado acima,
Dispositivo Supervisor de Isolamento. O que vemos aplicado
em todo o Brasil para detecção de fuga/falta à terra em muitas
subestações são métodos desconformes às normas internacionais e nacionais com os chamados “cartões de fuga à terra”
ou “Cartela de fuga”, lâmpadas à terra, e reles de fuga à terra.
Estes métodos utilizam medições passivas de medição de
fuga à terra, medindo através de desequilíbrio de tensão entre
positivo e terra e negativo e terra (figura 1).
Estes métodos são ineficazes, pois indicam falhas/fugas à
terra com níveis baixos de isolamento em torno de 5 a 7kohm
para terra e não indicam baixos isolamento simétricos, na qual
são exigidos por normas nacionais e internacionais (figura 2).
Outro ponto é que estes métodos possuem baixa resistência
interna gerando fugas à terra pelo próprio circuito interno.
A situação de falhas simétricas é muito comum em subestações, pois a dificuldade encontrada pela manutenção de
localizar a falha sem desligar as cargas é um fator predominan-

Figura 2

te, logo o acúmulo de baixo isolamento gera nos sistemas de
comando e controle uma resultante simétrica que os sistemas
de detecção de fuga à terra não detectam.
A norma NBR5410 e as normas IEC60364-5-51/52/54 descrevem os esquemas isolados e métodos de proteção e supervisão.
No item 5.1.2.2.4.4 da NBR5410:
Esquema IT
b) Em uma instalação IT, a corrente de falta, no caso de uma
única falta à massa ou à terra, é de pequena intensidade, não
sendo imperativo o seccionamento automático da alimentação,
se satisfeita a condição da alínea c) Entretanto, devem ser
tomadas providências para evitar o risco de tensões de contato
perigosas no caso da ocorrência de uma segunda falta, envolvendo outro condutor vivo, conforme prescrito na alínea e)
NOTA: Tendo em vista as razões que normalmente
motivam a adoção do esquema IT, a opção por este esquema na prática perde sentido, se a primeira falta não
for localizada e eliminada o quanto antes.

Este item menciona o motivo da adoção do esquema IT, para
que, em caso de falta à terra haja condição de continuidade
operacional. Mas esta condição somente é atendida em caso de
rápida localização de falhas à terra e detecção através do DSI.
No item d) a NBR5410 exige:
d) Deve ser previsto um dispositivo supervisor de isolamento
(DSI), para indicar a ocorrência de uma primeira falta à massa
ou à terra. Esse dispositivo deve acionar um sinal sonoro e/
ou visual, que deve perdurar enquanto a falta persistir. Caso
existam as duas sinalizações, sonora e visual, admite-se que o
sinal sonoro possa ser cancelado, mas não o visual, que deve
perdurar até que a falta seja eliminada.
Nota: A primeira falta deve ser localizada e eliminada o
mais rápido possível. Por esta razão, recomenda-se o uso de
sistemas supervisores de localização de falhas.
6.3.3.3 Dispositivos supervisores de isolamento (DSI)
O DSI previsto em 5.1.2.2.4.4-d) deve indicar qualquer redução significativa no nível de isolamento da instalação, para
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que a causa desta redução seja encontrada antes da ocorrência da segunda falta, evitando-se, assim, o desligamento da
alimentação. Qualquer modificação no ajuste do DSI, presumivelmente inferior ao valor indicado na tabela 60, só deve
ser possível mediante liberação de mecanismo de bloqueio e
por pessoal autorizado.
A norma NBR5410 exige a adoção do DSI em esquemas isolados para indicar baixos isolamento simétrico e assimétrico.
As características do DSI estão descritas na norma IEC61557-8.
A série de normas IEC61557 transcorre sobre sistemas/
equipamentos de medição e monitoramento. Abaixo, uma
tradução desta série de normas para melhor entendimento:
IEC 61557-1: Segurança elétrica em sistemas de distribuição
de baixa tensão até 1000 V CA e 1500 V CC – Equipamento
para teste, medição ou monitoramento das medidas de proteção – Parte 1: Requisitos gerais
Esta parte da IEC 61557 especifica os requisitos gerais para
equipamentos de medição e monitoramento para testar a segurança elétrica em sistemas de distribuição em sistemas de
baixa tensão com tensões nominais até 1000 V CA e 1500 V CC.
Quando a medição de equipamento ou medição de instalações
envolver tarefas de medição de vários equipamentos de medição abrangidos por esta série de normas, então é aplicável a
parte relevante desta série de normas a cada tarefa de medição.
NOTA – O termo “equipamento de medição“ será usado, a
partir daqui, para designar “equipamentos de teste, medição
e monitoramento”.
A norma IEC61557-8 descreve os detalhes do DSI (dispositivo Supervisor de Isolamento) sigla nacional, IMD (Insulation

Monitoring Device) sigla internacional.
Tradução adaptada:
IEC 61557-8: – Equipamento para teste, medição ou monitoramento das medidas de proteção
– Parte 8: Dispositivos supervisores de isolamento para
sistemas IT
Esta parte da IEC 61557 especifica as exigências para dispositivos supervisores de isolamento (DSI) que permanentemente
monitoram a resistência de isolamento à terra em sistemas IT:
• com tensões nominais até 1000 V CA;
• com tensões nominais até 1000 V CA ,com circuitos CC
galvanicamente conectados, independente da metodologia
de medição;
• com tensões até 1500 V CC
NOTA 1 Sistemas IT são descritos na IEC 60364-4-41 (ABNT
NBR 5410 5.1.2.2.4.4 ) entre outras literaturas.
Dados adicionais para a seleção de dispositivos em outras
normas devem ser observados.
1 – Escopo
A norma IEC61557 especifica as exigências para o Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI) na qual deve supervisionar constantemente a resistência de isolamento para terra
em sistemas IT em CA em até 1500VCA e IT em Corrente
Continua até 1500VCC.
4 – Requisitos
Os seguintes requisitos devem ser atendidos:
4.1 Dispositivo Supervisor de Isolamento (DSI) deve ser
capaz de supervisionar a resistência de isolamento do esquema IT, incluindo medição de falhas de isolamento simétricas

e assimétricas, na qual deve alarmar se a resistência de isolamento entre o sistema energizado e a terra cair abaixo do
valor predeterminado.
Nota 1 – Uma deterioração simétrica ocorre quando a resistência de isolamento de todos os condutores e elementos do
sistema supervisionados decrescem em simetria. As falhas à
terra assimétricas ocorrem quando a resistência de isolamento
decresce substancialmente mais de um condutor que outro.
Nota 2 Os chamados relés de falta à terra que utilizam o
método de assimetria de tensão no aparecimento de uma falha à terra não são dispositivos supervisores de isolamento
na interpretação desta norma IEC61557.
Outros elementos chamados: métodos das lâmpadas à terra,
cartão de fuga à terra, cartela de terra, também não se enquadram como DSI.
O DSI é um dispositivo que supervisiona a resistência de
isolamento em ohms e indica um baixo isolamento em níveis
preditivos, o que gera para a manutenção um ganho em tempo
e segurança e a possibilidade de programar a manutenção de
busca de falhas de isolamento.
O principio de medição do DSI é um principio ativo
que detecta falhas de isolamento simétricos e assimétricos
conforme a IEC 61557-8.
Somente dispositivos supervisores de isolamento com método ATIVO de medição são capazes de detectar faltas com
origem tanto no lado L+ quanto no lado L- .
Na figura 3, a indicação do valor instantâneo do valor de
isolamento em uma subestação de distribuição. Sinalização de
fuga à terra R-=14kohm (fuga à terra 14kohm negativo à terra).

Na figura 4, a indicação do valor instantâneo do valor de
isolamento em uma subestação de distribuição. Sinalização de
fuga à terra R+=14kohm (fuga à terra 14kohm positivo à terra).
Muitos engenheiros perguntam qual seria o ideal de referência
de resistência de isolamento para terra em ohms. Temos uma
referência nas normas alemãs que já são adotadas na prática
no Brasil e são bem aceitas (ver tabela acima).
Um ponto importante de mencionar é que os métodos empregados comumente nas instalações elétricas cartão (cartela) de
fuga à terra possuem uma resistência de isolamento em torno
de 4 a 8 kohm, o que é incoerente com níveis de segurança
nos quais há a referência de 12,5kohm em sistemas 125VCC
por exemplo, como referência mínima de segurança (100ohm/
volt). Métodos das lâmpadas à terra são piores, pois o nível
de isolamento é muito baixo, geralmente abaixo de 1kohm.
Os DSI´s possuem um nível de isolamento interno em torno
de 100...300kohm, um nível de isolamento seguro e confiável.
O Dispositivo Supervisor de Isolamento é um método que
substitui os cartões/cartelas de fuga à terra e as lâmpadas
à terra e proporcionam um nível de segurança preditiva
avançado (ver figura 5).
Outro ponto crítico para as manutenções é a busca das
falhas de isolamento à terra. Existem métodos de localização de falhas fixos ou portáteis que localizam falhas à terra
sem a necessidade de desligamento. Estes sistemas estão
conforme a norma NBR5410 e especificamente a IEC61557-9
– Equipment for insulation fault location in IT system. Estes
métodos são descritos na norma e indicados na figura 6.
Um exemplo prático de sistema de supervisão de isola-
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Figura 8

Resistência de isolamento

kΩ

ALARME
Proteção à pessoa
Proteção à propriedade
Proteção contra incêndio

Valores
Críticos

Alarme nível 2 - Ran2
Sistema de Comando
AC...276V / DC20...308V
100 Ohm / Volt

Tempo
Vantagem em tempo

Figura 6 - Exemplo de um sistema para
localização de falha de isolamento
Definições:
IMD = Insulation Monitoring Device (sempre fixo)
LCI = Location Current Injector, em português, Gerador de sinais (portátil ou fixo).
IFL = Insulation Fault Locator, em português, Localizador de falhas (portátil ou fixo)
LCS = Locator Current Sensor, transformador de medida (fixo).
PLCS = Portable Locator Current Sensor, alicate portátil de medida (portátil).

Alarme Nível 1 - Ran1
Sistemas de comando
500...300 Ohm / Volt

mento é visto na figura 7:
O Dispositivo DSIADGSE75 é o DSI mais o Gerador de sinais,
o LFFR61 é o localizador de falhas fixo, e os transformadores
de medida fixos. Este sistema é um sistema inteligente de
localização de falhas automático.
Sistema portátil de localização de fugas à terra (figura 8).
No alarme de nível 1 (figura 9), a manutenção tem a condição
de localizar e detectar as falhas à terra, o que gera manutenção
preditiva nos circuitos de comando.
Na prática em sistemas de 125VCC com sistemas de detecção DSI mais os localizadores de falta/fuga à terra automáticos, o sistema passa a detectar e localizar falhas em torno de
40...60kohm em nível 1 de alarme, e acompanhar a resistência de isolamento em caso de delonga na programação dos
serviços de manutenção. Ou seja, a manutenção cria regras
definidas de manutenção com níveis de alerta pré-alarme e
alarme crítico e orienta o grau de urgência.

CONCLUSÃO
Figura 7

Ao atender as normas NBR5410, IEC61557-8, IEC61557-9,
IEC60364-5-51/52/54, os circuitos de comando e controle
das subestações passam a ser controlados quanto ao nível
de isolamento em ohms através dos DSI (dispositivo Super-

Figura 9

visor de Isolamento) e detecção rápida da falha à terra sem
a necessidade de desligamento dos circuitos. A manutenção
fica orientada em manutenção preditiva sem a necessidade
de riscos de incêndio e choques elétricos, falsos comandos,
desligamentos intempestivos, e sem a necessidade de manutenções corretivas dispendiosas em custos e tempo.
Com estes sistemas digitais inteligentes de detecção de
fuga à terra em estágios precoce de fadiga de isolamento, a
manutenção passa a trabalhar com a máxima informação em
menor tempo, o que gera maior continuidade operacional e
menor dispêndio de tempo para pesquisa de fugas à terra e
maior segurança elétrica aos sistemas de controle e comando.
>>> Sergio Castellari é Engenheiro Eletricista pelo Mackenzie,
pós-graduado em Administração no Mackenzie, diretor de
engenharia da RDI Bender, membro do Comitê Brasileiro
de Eletricidade (COBEI) nas normas NBR 5410-Instalações
elétricas de baixa tensão e NBR 13534-Instalações elétricas
em estabelecimentos assistenciais de saúde. Especialização
em sistemas de supervisão de corrente de fuga e resistência
de isolamento na Bender GMBH Gruenberg Alemanha.
Especialista em projetos do sistema de supervisão de resistência
de isolamento e corrente de fuga.

