Pense na SEGURANÇA ao escolher
o seu multímetro de mão
Nota de aplicação

Introdução
O que é que você faz quando precisa
medir a alimentação da rede elétrica
ou alguma outra fonte de alta tensão
ou alta energia? Você simplesmente
pega o primeiro multímetro de mão
que vê pela frente? Claro que não!
É como escolher um capacete.
Todos os capacetes têm o objetivo
de proteger a cabeça do usuário,
mas as suas estruturas, desenhos
e graus da proteção são diferentes
para diferentes tipos de atividades.
Um capacete para alpinistas precisa
proteger contra a queda de pequenos
pedaços de rocha e outros objetos.
Um capacete para ciclistas precisa
proteger contra o impacto seco do
choque contra o chão da estrada ou
contra um automóvel.

Da mesma forma, diferentes
multímetros de mão são
projetados com diferentes níveis
de proteção contra os riscos
elétricos mais comuns.
Para a sua própria segurança e
a segurança daqueles que estão
por perto, você precisa escolher
um multímetro de mão projetado
e testado para protegê-lo contra
quaisquer riscos elétricos que
possa encontrar pela frente.

Os Riscos da Eletricidade

Redes Elétricas Prediais

A eletricidade é essencial para a vida
moderna, em casa ou no trabalho; em
um despertador ou no forno, todos
nós usamos a eletricidade. Talvez
pelo fato de a eletricidade ter se
tornado tão presente em nosso diaa-dia, muitos de nós não prestamos
muita atenção em seus riscos.

Como a eletricidade é invisível, não percebemos sua presença de imediato;
podemos tocar inadvertidamente um condutor energizado e receber um choque
elétrico fatal. Para a sua segurança, você precisa levar em consideração três
características importantes ao escolher o seu multímetro de mão para medir um
circuito elétrico predial.

O pessoal de vendas e administração,
por exemplo, usa equipamentos
elétricos projetados para protegê-los
dos riscos da eletricidade. Eles estão
em menor perigo.
Engenheiros, eletricistas, técnicos
eletrônicos e aqueles que trabalham
em linhas de alta tensão estão entre
aqueles que podem ficar expostos
diretamente à eletricidade, estando
sujeitos a maiores riscos.
Por isso, as ferramentas e os
equipamentos que você usa devem
ser projetados com os níveis
adequados de proteção, que possam
suportar os riscos elétricos em seu
ambiente de trabalho.

A primeira característica importante é o valor da tensão nominal do circuito.
Você precisa saber qual é a máxima tensão na qual o circuito foi projetado
para trabalhar. Há diferentes valores de tensão nominal de rede elétrica para
residências e aparelhos elétricos comerciais leves e iluminação. Os países
europeus e a maior parte dos países da América do Sul, África e Ásia usam
tensões dentro da faixa de 10% de 230 V, enquanto que o Japão, a América do
Norte e algumas partes da América do Sul usam tensões entre 100 V e 127 V.
No mínimo, você deve escolher um multímetro de mão cujas especificações
permitam medir a tensão que se espera que esteja presente no circuito.
Entretanto, os valores de tensão nominal do circuito por si só não contam toda
a história. Você precisa também levar em consideração as tensões transientes
quando for escolher um multímetro de mão para a sua medição. Talvez você
já tenha ouvido falar em algum eletricista que tenha sido vítima de um pico de
tensão transiente que o tenha jogado ao chão.
De onde vêm essas tensões transientes?

Tensão
Vpico
Vrms

Tempo

Figura 1. Forma de onda senoidal de 230 V com a tensão RMS e a tensão de pico
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Redes Elétricas Prediais (Continuação)
As tensões transientes vêm principalmente de duas fontes. Elas podem resultar
de causas naturais, como uma descarga elétrica de fora do prédio, ou podem ser
geradas por operações de comutação no sistema de distribuição de energia elétrica.
Alguns eventos de comutação na distribuição de energia elétrica são a
comutação das derivações de um transformador, de motores, indutâncias,
variações repentinas de carga ou desconexões de disjuntores.
As amplitudes dessas tensões transientes variam de picos que vão de algumas
centenas de volts a aproximadamente 6000 V. Esses picos de alta tensão
ocorrem aleatoriamente e tendem a ter durações de 50 a 200 microssegundos.
Se não houver uma margem de proteção de segurança prevista em seu medidor
que suporte esses transientes de pico com segurança, eles podem disparar uma
sequência de eventos que pode levar a lesões sérias ou até mesmo à morte.
Tensão

Vpico

Vrms

Tempo

Figura 2. Forma de onda senoidal de 230 V com transiente de pico de 2500 V

Além dos valores nominais de tensões transientes dos circuitos, você precisa
levar em consideração a capacidade de energia dos circuitos. Para se proteger,
você deve saber qual é a capacidade de energia de seus circuitos antes de
começar a fazer as medições.
Circuitos com maior capacidade de energia podem descarregar uma maior
corrente e mais energia nas falhas do que os circuitos de baixa energia. Assim,
as medições em circuitos de maior energia são muito mais perigosas do que as
medições executadas em circuitos de energia mais baixa.
A capacidade de energia do circuito é definida por três características: a tensão de
operação, a impedância do circuito e as características do fusível ou disjuntor do
circuito. Quando mais próximo o seu circuito estiver da fonte de energia elétrica,
menor será a impedância do circuito. Em outras palavras, nesse caso a corrente
em uma eventual falha será maior e será necessário tomar precauções adicionais.
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Categoria de Medição
A International Electrotechnical
Commission (IEC - Comissão
Eletrotécnica Internacional) definiu
três “categorias de medição” para
circuitos da rede elétrica. Quanto
mais alto for o número da categoria,
maior será o perigo decorrente das
tensões transientes no circuito da
rede elétrica.

Tabela 1. Definições das categorias de medição pela IEC

Categoria

Descrição

Categoria de medição II

Essa categoria é aplicada a todos os equipamentos
conectados da tomada da parede até o primeiro nível de
conversão da alimentação. Como até mesmo as medições
na tomada da parede podem não estar limitadas aos níveis
da CAT II, os multímetros de mão devem sempre poder
fazer medições dentro da CAT III.

Categoria de medição III

Essa categoria é aplicada às instalações de circuitos
prediais que estão totalmente dentro do prédio, incluindo
partes do quadro de serviço e os circuitos de derivação. Ela
também é aplicada a muitos equipamentos fixos do prédio,
conectados diretamente à rede elétrica do prédio, e não por
cabo e plugue de alimentação.

Categoria de medição IV

Essa categoria é aplicada à fonte da instalação elétrica do
prédio: o quadro de serviço de entrada, o medidor da rede
elétrica e talvez o lado do secundário do transformador de
distribuição do prédio, se o transformador estiver localizado
dentro do prédio.

As três categorias de medição são a
Categoria II, Categoria III e Categoria IV.

A família de normas atuais de segurança de produto para equipamentos de teste
e medição também define a “Categoria de Medição I”, mas essa categoria não
se aplica a circuitos de redes elétricas, e sim a tudo exceto os circuitos das redes
elétricas. Nas versões futuras das normas IEC 61010, esse equipamento será
considerado “não categorizado” em vez de estar na “Categoria de Medição I”.

Figura 3. Ilustração das categorias de medição
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Categorias de medição – O que elas realmente significam para você?
Nas atuais normas IEC 61010, as categorias de medição definem a amplitude
máxima das tensões transientes que podem estar presentes na rede elétrica.
Essas tensões transientes são definidas como mostrado na Tabela 2.
Tabela 2. Amplitude das tensões transientes nas diferentes categorias de medição

Tensão nominal da rede
elétrica (com relação ao
terra) em Vrms

Categoria de medição
II, em VPico

Categoria de medição
III, em Vrms

Categoria de medição
IV, em Vrms

100

800

1.500

2.500

150

1.500

2.500

4.000

300

2.500

4.000

6.000

600

4.000

6.000

8.000

1.000

6.000

8.000

12.000

Todos os fabricantes de multímetros de mão devem marcar os seus produtos
com a categoria de medição nominal (CAT II, CAT III ou CAT IV). Essa marcação
permite que os usuários identifiquem mais facilmente a tensão transiente
máxima que o medidor pode suportar com segurança. A maior parte dos
multímetros de mão mostra essa indicação perto dos terminais de entrada de
tensão/corrente dos multímetros de mão.
Alguns fabricantes (incluindo a Agilent) indicam duas categorias de medição
diferentes em suas marcações. Como você pode ver na tabela acima, a CAT III
para a rede elétrica de 1000 V pode suportar a mesma tensão transiente que
a CAT IV na rede elétrica de 600 V. Assim, é uma prática comum marcar um
multímetro de mão com uma combinação de valores nominais, como essa:

A capacidade de suportar tensões transientes por si só não é informação
suficiente. Essa é apenas uma das características que você deve levar em
consideração para escolher um multímetro de mão. Nesse ponto, as definições
das categorias de medição estão sofrendo alterações.
Nas próximas versões das normas de segurança dos produtos, todos os
multímetros de mão deverão suportar com segurança determinados níveis de
surtos de energia além das tensões transientes. Esses requisitos ainda não foram
introduzidos nas normas IEC 61010 atuais, mas alguns fabricantes, entre os quais
a Agilent, já estão projetando multímetros digitais que atenderão esses requisitos.
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Arcos Voltaicos

CUIDADO
O arco voltaico é o resultado
de um engano bastante
comum durante a operação
de um multímetro de mão.

Você e um assistente estão executando uma série de medições no quadro de
serviço elétrico de uma instalação predial. Você acabou de medir um pequeno
dreno de corrente em algum equipamento auxiliar e quer agora medir a tensão
do circuito, para que possa calcular o consumo de potência. O seu assistente
está segurando o medidor e passa da função de corrente para a função de
tensão, mas se esquece de passar os cabos de teste dos terminais de corrente
para os terminais de tensão.
Quando você encosta os cabos de teste nos buses de tensão, isso provoca um
curto direto que vai da tensão da fonte ao resistor de pequeno valor de dentro do
multímetro de mão. Uma corrente muito alta passará pelos cabos de teste e pelo
medidor. Se você estiver trabalhando em uma área que tenha uma impedância
de circuito muito baixa, a corrente provocada por essa falha poderá ter milhares
de ampères ou até mesmo dezenas de milhares de ampères.
Os cabos de teste e os circuitos do medidor não foram projetados para lidar com
uma corrente tão alta. O circuito será aberto no cabo de teste ou no medidor.
Quando isso acontecer, um arco será formado nessa parte aberta do circuito.
Se não for controlado de imediato, esse arco fará que o ar em sua proximidade
fique superaquecido e se converta em plasma (que é condutor), permitindo
que uma corrente ainda maior flua pelo ar. Esse é o chamado arco voltaico. Em
casos extremos, ele pode liberar a mesma quantidade de energia que algumas
bananas de dinamite. Uma vítima do arco voltaico pode sofrer queimaduras
fatais por esse calor violento. Isso seria possível? Claro!

Figura 4. Situação de um possível arco voltaico
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Fusível de Alta Energia
Os riscos das medições
em locais de Categoria
III e da Categoria IV são
suficientemente significativos
para que muitas autoridades
exijam o uso de roupas de
proteção (vestes resistentes
ao fogo, luvas com isolamento,
protetores faciais, ferramentas
de mão com isolamento) para o
trabalho nessas áreas.

Os fabricantes de multímetros de mão de alta qualidade lidam com esse
fenômeno incluindo um fusível especial de alta energia no medidor. Esse fusível
é projetado para controlar e extinguir o arco voltaico dentro do fusível antes que
ele se espalhe para fora do medidor.

A Agilent recomenda
que você verifique essas
recomendações junto à
autoridade local responsável
pela segurança elétrica.

As normas atuais de segurança dos produtos não exigem o uso de um fusível
de alta energia, mas os dados sobre acidentes com lesões mostram que esses
fusíveis deveriam ser usados nos multímetros de mão. Para a sua própria
proteção, você deveria insistir em escolher multímetros de mão com esse tipo
de fusível em seus circuitos de entrada de corrente.

Não é qualquer fusível que faz isso.
Muitos medidores têm pequenos fusíveis de vidro que nem sempre irão
controlar o arco voltaico; algumas vezes, eles mesmos poderão até mesmo
explodir. Alguns medidores nem mesmo têm esses fusíveis no circuito de
entrada de corrente, o que torna a reação deles a esse tipo de evento algo
imprevisível.

Figura 5. Fusível usado nos multímetros de mão da Agilent

Tabela 3. Características dos fusíveis

Características

Descrição

Tensão nominal

1.000 Vcc ou 750 Vca rms

Corrente de operação

Tipicamente 11 A, mas pode variar,
dependendo do projeto

Tempo de operação

Ação muito rápida

Capacidade de interrupção

Tipicamente 10.000 A ou maior

7

Certificação
A certificação da segurança é importante. A maior parte dos produtos trazem
marcações de certificação de segurança para mostrar que o produto está
em conformidade com as normas importantes e que foram testados por uma
organização de certificação externa.
Os fabricantes responsáveis de multímetros de mão, como a Agilent, obtêm
certificações de segurança de organizações de teste independentes externas,
como a Canadian Standard Association (CSA). Entretanto, essas organizações de
certificação não “aprovam” produtos; eles avaliam a conformidade de produtos ou
sistemas com requisitos específicos.
Antes de comprar um multímetro de mão novo, lembre-se de verificar se ele tem
o símbolo de uma organização de teste reconhecida. Esses símbolos somente
podem ser usados se o produto tiver sido aprovado nos testes da norma utilizada
por essa organização, que são baseados em normas nacionais ou internacionais.
Normalmente você pode encontrar essa marcação na parte de trás do medidor.
Da mesma forma, as pontas de prova do multímetro também devem trazer a
marcação de um logotipo de uma organização de segurança externa.

German Association for
Electrical, Electronic &
Information Technologies
(VDE)

Canadian Safety
Association (CSA)

Technical Inspection
Association (TüV)
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ETL SEMKO
(ETL)

E a marcação CE?

A marcação “CE” é uma
abreviatura de Conformidade
Europeia (da expressão francesa
“Conformité Européene”).
A marcação CE não é uma
indicação de origem e nem uma
marca de qualidade.

Essa marca simboliza a conformidade do produto com todos os requisitos de
segurança, saúde e ambientais aplicáveis da UE. É uma marca obrigatória de
conformidade para todos os produtos comercializados na União Europeia.
Os fabricantes podem eles mesmos se atribuírem essa certificação. Eles devem
atender às normas, emitir a sua própria Declaração de Conformidade e colocar a
marcação “CE” no produto. Dessa forma, a marcação CE não é uma garantia de
teste independente.
Na Declaração de Conformidade, o fabricante relaciona as normas que utilizou
para avaliar o medidor. No mínimo, o fabricante deve relacionar a
EN 61010-1:2001 para a segurança do produto na Declaração de Conformidade.
Por segurança, você não deve aceitar um multímetro de mão que traga apenas
a marcação CE, a menos que você tenha confiança no fabricante e tenha
analisado a Declaração de Conformidade deste.

CONCLUSÃO
Quando você medir a alimentação da rede elétrica ou outras tensões altas, a
segurança deverá ser uma preocupação importante. Não se deve negligenciar
a segurança pessoal, seja pelo motivo que for. Para estar em segurança, você
deve escolher um multímetro com tensão nominal maior do que a do circuito
que você está medindo. Além disso, escolha um multímetro CAT III para
medições nas redes elétricas e um multímetro CAT IV para medições próximas
à fonte da rede elétrica. Para proteções contra arcos voltaicos, não deixe de
escolher um multímetro de mão projetado com um fusível de alta energia no
circuito de entrada de corrente.
Lembre-se de verificar se os multímetros e pontas de prova que você irá usar
trazem a marcação de logotipos de organizações de segurança independentes,
como a CSA, ETL, TÜV ou VDE. Não deixe de lado a segurança das pontas de
prova! Tendo a segurança em mente, você terá certeza de que a tensão alta irá
para o seu instrumento de medição, e não em sua direção!
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www.agilent.com

Atualizações por e-mail da Agilent

www.agilent.com/find/emailupdates
Receba as informações mais recentes
sobre os produtos e aplicações
que escolher.

www.lxistandard.org
O LXI é o sucessor do GPIB. Baseado
em LAN, oferece uma conectividade
mais rápida e mais eficiente. A Agilent
é membro fundador do consórcio LXI.

Parceiros da Agilent
www.agilent.com/find/channelpartners
Tenha o melhor dos dois mundos: A
especialização em medição e a extensa
linha de produtos da Agilent com a
conveniência dos Parceiros.

Serviços de
Vantagens
Agilent

Os Serviços de Vantagens Agilent têm
um compromisso com o seu sucesso
por toda a vida útil de seu equipamento. Oferecemos a você os nossos
conhecimentos técnicos em medições
e serviços para ajudá-lo a criar os
produtos que mudam o nosso mundo.
Para manter a sua competitividade,
fazemos investimentos contínuos
em ferramentas e processos que
aceleram a calibração e o reparo,
reduzem o seu custo de propriedade e
nos deixam prontos para a sua curva
de desenvolvimento.
www.agilent.com/find/advantageservices

Grupo de Medições Eletrônicas da Agilent

Certificado pela KEMA

ISO 9001:2008
Sistema de Gerência de Qualidade

www.agilent.com/quality

Para receber mais informações sobre os
produtos, aplicações ou serviços da Agilent
Technologies, entre em contato com a Agilent
mais próxima de você. A lista completa de
contatos está disponível em:

www.agilent.com/find/contactus
Américas
Canada
Brasil
América Latina
México
Estados Unidos

(877) 894 4414
(11) 4197 3500
305 269 7500
01800 5064 800
(800) 829 4444

Ásia-Pacífico
Austrália
China
Hong Kong
India
Japão
Coreia
Malásia
Singapura
Taiwan
Tailândia

1 800 629 485
800 810 0189
800 938 693
1 800 112 929
0120 (421) 345
080 769 0800
1 800 888 848
1 800 375 8100
0800 047 866
1 800 226 008

Europa e Oriente Médio
Áustria
43 (0) 1 360 277 1571
Bélgica
32 (0) 2 404 93 40
Dinamarca
45 70 13 15 15
Finlândia
358 (0) 10 855 2100
França
0825 010 700*
*0.125 /minute

Agilent Technologies Brasil Ltda.
Al. Araguaia, 1.142
Alphaville • Barueri
CEP: 06455-940 • SP
Tel.: (11) 4197-3500
Fax.: (11) 4197-3800
e-mail: tmobrasil@agilent.com
www.agilent.com.br

Alemanha
49 (0) 7031 464 6333
Irlanda
1890 924 204
Israel
972-3-9288-504/544
Itália
39 02 92 60 8484
Países Baixos
31 (0) 20 547 2111
Espanha
34 (91) 631 3300
Suécia
0200-88 22 55
Suíça
0800 80 53 53
Reino Unido
44 (0) 118 9276201
Outros países europeus:
www.agilent.com/find/contactus
As especificações e descrições dos
produtos neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso.
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