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folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – 
Anhanguera Campo Limpo - CL, São Paulo, 2018. 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a funcionalidade dos cabos de média 
tensão com blindagem para uso subterrâneo e roteiros para desenvolver critérios de 
manutenção preventiva e preditiva, frisando normas e ensaios elétricos para determinar 
as possíveis falhas em um comissionamento e falhas característica do uso contínuo de 
cabos subterrâneos de média tensão. Para realização deste trabalho foram utilizados, 
artigos, literaturas, normas técnicas, normas especificas de fabricantes de cabos e 
empresas especializadas em manutenção de sistemas de média tensão. Durante a 
elaboração deste trabalho, percebeu se que a poucas pesquisas teóricas sobre o 
assunto, isso fez com que, fossem seguido as normas da Associação Brasileira de 
Noras Técnicas para um bom entendimento de como executar os ensaios e testes para 
manutenção e comissionamento. Artigos de revistas, como entrevistas de engenheiros e 
técnicos ajudaram a enriquecer o trabalho trazendo um pouco da ação e atuação em 
campo para um confronto de ideias teóricas e literárias. Foram apresentados os 
principais tipos e modelos físicos de isolamentos elétricos que os cabos de média tensão 
com blindagem teve durante a sua evolução na história desde a sua criação. De forma 
simples foram verificados os principais métodos de ensaios e testes para verificação de 
falhas durante um possível comissionamento ou após um determinado período de uso 
contínuo dos cabos de média tensão, onde se destacam os ensaios de rotina de 
resistência elétrica, tensão aplicada, resistência de isolamento, tensão elétrica e 
descargas parciais. Através dos ensaios e testes foi possível notar a importância da 
manutenção preventiva e preditiva nos cabos de forma a manter um nível de 
confiabilidade da instalação, através de critérios estatísticos podendo ser mensurado a 
vida útil dos cabos de média tensão. 
 

Palavras-chave: Manutenção; Cabos; Média tensão; Ensaios; Falhas. 

  



PAGANI, Wanderson Tiago da Silva. Underground medium voltage cables. 2018. 32 
sheets. Course Completion Work (Graduation in Electrical Engineering) - Anhanguera 
Campo Limpo - CL, São Paulo, 2018. 

ABSTRACT 

The present work aims to present the functionality of the medium voltage cables with 
shielding for underground use and roadmaps to develop criteria of preventive and 
predictive maintenance, stressing norms and electrical tests to determine the possible 
failures in a commissioning and failures characteristic of the continuous use of medium 
voltage underground cables. In order to carry out this work, articles, literature, and 
technical norms, specific standards of cable manufacturers and companies specialized in 
the maintenance of medium voltage systems were used. During the elaboration of this 
work, it was noticed that to a few theoretical researches on the subject, this made that, 
were followed the norms of the Brazilian Association of Technical Norms for a good 
understanding of how to execute the tests and tests for maintenance and commissioning. 
Journal articles such as interviews with engineers and technicians helped to enrich the 
work by bringing a little of the action and acting in the field to a confrontation of theoretical 
and literary ideas. We present the main types and physical models of electrical insulation 
that shielded medium voltage cables have had during their evolution in history since its 
inception. In a simple way, the main methods of tests and tests were verified to verify 
failures during a possible commissioning or after a certain period of continuous use of the 
medium voltage cables, where stand out the routine tests of electrical resistance, applied 
voltage, resistance of insulation, electrical voltage and partial discharges. Through the 
tests and tests it was possible to note the importance of preventive and predictive 
maintenance in the cables in order to maintain a reliability level of the installation, by 
means of statistical criteria and the useful life of medium voltage cables. 
 
Key-words: Maintenance; Cables; Medium voltage; Essay; Failures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se que o sistema elétrico de potência (SEP), um conjunto de 

equipamentos que operam de maneira coordenada com a finalidade de fornecer 

energia elétrica aos equipamentos elétricos industriais, comerciais e residenciais.  

Para conduzir a energia elétrica em indústrias de grande porte, onde o 

fornecimento de energia é feito em uma tensão classificada como média tensão se 

faz necessário o uso de cabos isolados e revestidos de uma malha de aterramento 

para proteção. Quando esses cabos são postos em operação, requer atenção sobre 

a fuga de tensão que podem apresentar durante o tempo de funcionamento 

conduzindo energia elétrica. Entende-se que, quando ocorre uma fuga de tensão 

entre o isolamento do cabo condutor para sua malha de aterramento, o cabo se 

danifica, fazendo com que o dispositivo de proteção jusante atue de forma a 

interromper a energia elétrica. A energia elétrica só retornará para ser usado após a 

troca do cabo ou emenda (manutenção) processo no qual pode levar horas e em 

certas situações até dias, causando transtornos, podendo ser, até mesmo 

mensurado em dinheiro. 

O problema de pesquisa apresentado neste trabalho é conhecer as causas de 

falhas em cabos subterrâneos de média tensão através de literaturas que 

comprovem a eficácia de manutenção preventiva e preditiva por meio de ensaios 

elétricos, normas, metodologias utilizadas e a sequência de desenvolvimento de 

manutenção em cabos de energia para evitar a falta de energia por longos períodos 

em um determinado sistema elétrico de potência. 

O objetivo principal deste trabalho é demonstrar a importância da manutenção 

preventiva e preditiva através de estudos técnicos e critérios de confiabilidade em 

um processo de manutenção através de ensaios e testes periódicos visando garantir 

a qualidade na operação de um sistema elétrico de transmissão compostos por 

cabos subterrâneos de média tensão. Sendo assim o mesmo apresentará os 

seguintes objetivos específicos: 

 Causas e efeitos de falhas em cabos subterrâneos em sistemas de 

transmissão de energia elétrica em média tensão em uso contínuo. 

 Principais metodologias de ensaios e testes em cabos subterrâneos de um 

sistema de transmissão de energia elétrica em média tensão. 



 14 

 Critérios de depreciação dos cabos subterrâneos de transmissão de 

energia elétrica em média tensão. 

Ao desenvolver as pesquisas foi utilizado o método de revisão literária, sendo 

esse um método qualitativo, apoiando-se em técnicas de pesquisa de dados. 

Realizado pela análise de conteúdos e artigos de sites, artigos técnicos, 

dissertações de mestrado, pesquisas bibliográficas, manuais e normas técnicas, 

publicados nos períodos dos últimos 30 anos, sobre o tema em questão. 

Este trabalho, portanto, orientar-se-á no sentido de analisar o processo de 

manutenção dos cabos isolado e revestidos de malha de aterramento de modo a 

evitar as interrupções de energia elétrica em um sistema elétrico de potência 

industrial, mantendo a qualidade de energia para produção industrial. 
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2. CAUSAS E EFEITOS DE FALHAS EM CABOS SUBTERRÂNEOS DE MÉDIA 

TENSÃO 

 

2.1. CABOS ISOLADOS DE MÉDIA TENSÃO 
 

De acordo com a norma NBR 14039/2005 é classificado como média tensão 

as tensões entre 1KV e 36,2 KV, a baixa e alta tensão está são classificadas, sendo, 

acima de 36,2 KV a alta tensão e baixo de 1 KV a baixa tensão (NBR 14039/2005). 

Para transmissão de energia em média tensão no setor industrial são 

utilizados cabos isolados que suportam as tensões definidas em projetos, os 

materiais utilizados para isolação são dotados de uma tecnologia superior à utilizada 

para os cabos de baixa tensão e alta tensão (PAULA, 2018).  

No início do surgimento dos cabos isolados de média tensão os materiais 

como papel e óleo foram utilizados para assegurar a isolação, logo em seguida, 

durante várias décadas e estando em uso os cabos ganharam como isolantes os 

materiais compostos do cloreto de polivinila (PVC), do polietileno, do polietileno 

reticulado (XLPE) e a borracha de etileno-propileno (EPR) ou do monômero de 

etileno-propileno-dieno (EPDM ou HEPR), sendo resumidos, esses compostos 

chamados de matérias poliméricos (PAULA, 2018). Na figura 01 pode-se ver as 

características construtivas dos dois tipos de cabos isolados para média tensão 

utilizando a tecnologia de isolação do século XXI. 

 

Figura 01: Cabo com Isolação para Média Tensão 

 

Fonte: Induscabos (2018) 
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2.1.1. Causas e efeitos de falhas em cabos isolados de média tensão  

 

Segundo PAULA (2018) no início da utilização dos compostos poliméricos, os 

cabos apresentavam falhas devido o aparecimento do fenômeno da arborescência, 

provocando a degradação da isolação e causando a fuga de energia elétrica pela 

malha de aterramento, gerando interrupções de energia por tempo indeterminado, 

até a manutenção corretiva do cabo danificado. 

Segundo NOGUEIRA (2010), as arborescências podem ser classificadas em 

três categorias: elétrica, em água e a eletroquímica. 

 O primeiro tipo é a arborescência elétrica, ela se desenvolve normalmente 

em falhas do dielétrico sob o campo elétrico intenso e se estende pelo processo de 

ionização e descargas parciais. Esse tipo de arborescência propaga por canais 

vazios dentro do dielétrico, devido à decomposição do material dielétrico. 

A arborescência em água (water treeing) ocorre a partir da influência da 

energia elétrica em conjunto com a penetração de umidade em caminhos estreitos 

do material dielétrico. A deterioração do dielétrico pode ser visível apresentado de 

forma disseminada e temporária, parecendo com raízes. Na figura 02 pode-se ver as 

características dos dois tipos de arborescência, de água e elétrica (CALEBI 2018). 

 

Figura 02: Arborescência de Água e Elétrica 

 

Fonte: Deltatron (2018) 

 

A combinação de arborescência em água com elétrica dá ao terceiro tipo de 

arborescência, a eletroquímica que é causada pela contaminação química, devido à 

migração dos produtos da corrosão do condutor, podendo ser também pela 

migração da umidade, contendo na água íons solúveis. A penetração de água pelo 
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condutor e pela blindagem ocasiona um envelhecimento acelerado do cabo, 

ocasionando uma degradação da rigidez dielétrica (PAULA, 2018).  

Portanto, os cabos utilizados em sistemas de média tensão que devam operar 

em contato direto com a água, devem ser especificados de forma a eliminar esse 

tipo de arborescência. No caso de isolação de XLPE é necessário à adição de 

retardantes em arborescência na base polimérica, para melhorar a estabilidade do 

sistema dielétrico, para os cabos com isolação em EPR são menos suscetíveis a 

esse tipo de degradação (TEXEIRA, 2014). 

Para evitar as falhas no SEP devido a problemas nos cabos de transmissão 

faz necessário ensaiar e testar os cabos referentes aos circuitos subterrâneos de 

média tensão antes da sua energização para verificar se os cabos estão íntegros e 

não sofreram nenhuma deformação durante o processo de fabricação, ou 

armazenamento e instalação que possa ter gerado o surgimento de arborescências 

(PAULA, 2018). 
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3. PRINCIPAIS METODOLOGIAS DE ENSAIOS E TESTES EM CABOS DE MÉDIA 

TENSÃO 

 

De acordo com a norma Brasileira NBR 14039/2005 os cabos de média 

tensão isolados devem ser submetidos a ensaios e testes para diminuir riscos de 

falhas e curtos-circuitos durante a energização ou funcionamento dos mesmos, 

garantindo a segurança na transmissão de energia elétrica nos diversos tipos de 

SEP (NBR 14039/2005).  

Os ensaios e testes antes da energização de cabos de média tensão isolados 

são definidos como comissionamento e são executado em campo, já os ensaios e 

testes em cabos de média tensão isolados que estão em funcionamento em regime 

contínuo são definidos como manutenção preventiva e preditiva (NBR 14039/2005). 

 

3.1. COMISSIONAMENTO PARA CABOS ISOLADOS DE MÉDIA TENSÃO 

 

O comissionamento em cabo isolado de média tensão deve ser executado 

seguindo a norma NBR 7286/2001 de acordo com as definições do item 6.2.1 

Ensaios de Recebimento (R e E), os ensaios de recebimento constituem-se em: 

ensaios de rotinas (R) e ensaios especiais (E). Os ensaios especiais são ensaios 

destinados aos fabricantes de cabos para comprovar se o cabo atende às 

especificações do projeto, feitos por trechos de cabos da linha de uma determinada 

produção, os ensaios especiais não serão visto neste trabalho (NBR 7286/2001). 

 

3.1.1. Ensaios de rotina 

 

Os ensaios de rotinas são empregados em comissionamento devendo ser 

executados no recebimento de carretéis ou rolos de cabos, ou em cabos instalados 

do tipo novos e sem uso anterior. Para cabos com tensão de isolamento iguais ou 

inferiores a 3,6/6kV devem ser feitos ensaios de resistência elétrica, ensaio de 

tensão aplicada e ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente. Para 

cabos com tensão de isolamento superiores a 3,6/6kV os ensaios devem ser de 

resistência elétrica, ensaio de tensão elétrica screening e ensaio de descargas 

parciais (NBR 7286/2001). 
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3.1.1.1. Ensaios de resistência elétrica 

 

Os ensaios de resistência elétrico em cabos elétricos podem ser feitos de 

acordo com a NBR 6814/1985. A resistência elétrica em corrente contínua deve ser 

medida por meio de uma fonte dupla, tipo Kelvin para valores superiores a 1 ohm, 

para valores acima de 1 ohm deve ser usado a ponte de Wheatstone. A Figura 03 

ilustra uma fonte dupla do tipo Kelvin denominado microhmimetro (NBR 6814/1985). 

 

Figura 03: Microhmimetro Digital 

 
Fonte: ITEST (2018) 

 
De acordo com a NBR 6814/1985 ao medir a resistência do condutor e de 

modo a evitar erros devido ao contato de potencial, devem ser efetuadas duas 

leituras subsequentes, uma com a corrente de medição direta e outra inversa (NBR 

6814/1985). 

 

3.1.1.2. Ensaios de tensão aplicada 

 

Os ensaios de tensão aplicada em cabos elétricos podem ser feitos de acordo 

com a NBR 6881/2010. O aparelho usado para aplicação de tensão é denominado 

Hipot. O nome Hipot é a abreviação de elevado potencial em inglês, já que no seu 

ensaio utiliza-se uma tensão elevada. O teste de tensão aplicada consiste em aplicar 

uma tensão elétrica contínua elevada no cabo a ser testado durante um minuto, e 
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não pode haver o rompimento da isolação dielétrica do cabo sob ensaio em relação 

a blindagem do mesmo cabo (NBR 6881/2010).  

Segundo MERLIN (2018) o ensaio com Hipot é efetuado com um esquema de 

ligação muito simples: o equipamento Hipot ilustrado na Figura 04 é alimentado por 

uma fonte de energia externa, é eletricamente conectado ao cabo ensaiado e a sua 

blindagem, conforme o caso. Então, o equipamento fornece um pulso de tensão 

contínua ao cabo e, conforme o comportamento do mesmo é feitas análises a 

respeito da possibilidade de inserção do cabo ensaiado em instalações, ou mesmo 

da validação do mesmo como produto. 

 
Figura 04: Hipot DC - Tensão Contínua 

 
Fonte: ELETROMAX (2018) 

 
3.1.1.3. Ensaio de resistência de isolamento  

 

Os ensaios de resistência de isolamento em cabos com blindagem para uso 

em SEP subterrâneos podem ser feitos de acordo com a NBR 6813/1981. O 

aparelho de ensaio deve ser constituído de fonte de tensão contínua constante de 

300 a 500 Vcc do tipo megômetro conforme ilustrado na Figura 05, onde se aplica 

uma tensão entre o condutor e a blindagem metálica durante um tempo que se 

obtenha uma leitura estável, mas não inferior a 1 min e nem superior a 5 min e 

mede-se a resistência de isolamento (NBR 6813/1981). 
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Figura 05: Megômetro Digital 

 
Fonte: www.instrument.com.br - INSTRUMENT (2018) 

 

 

3.1.1.4. Ensaio de tensão elétrica screening 

 

De acordo com a NBR 10299/2011 os ensaios de tensão elétrica screening 

são requeridos para cabos com tensões de isolamento iguais ou superiores a 8,7/15 

kV os cabos são submetidos aos ensaios de rigidez em corrente alternada, de curta 

e longa duração com uma elevada tensão elétrica semelhante ao ensaio de tensão 

aplicada (NBR 10299/2011).  

Percebe-se que no ensaio de tensão aplicada é feito com tensão contínua e 

no ensaio de tensão elétrica screening é utilizado uma fonte geradora de corrente 

alternada conforme ilustrado na Figura 06. 

Segundo o fabricante de cabos IPCE (2018) com o ensaio de tensão elétrica 

screening reduz-se o risco de perfuração do cabo no período inicial de 

funcionamento quando o cabo é energizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.instrument.com.br/
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Figura 06: Hipot AC – Tensão Alternada 

 
Fonte: GLOBALSOURCES (2018) 

 
 
3.1.1.5. Ensaio de descargas parciais 

 

De acordo com fabricante de cabos IPCE (2018) no processo de reticulação, 

o isolamento dos cabos pode conter micro-bolhas conforme ilustrado na Figura 07 

que com sucessivas aplicações de tensão com descargas parciais podem iniciar 

processo de arborização (arborescência elétrica) que é o caminho para a perfuração 

do cabo conforme ilustrado na Figura 08 (IPCE, 2018). 

 
Figura 07: Micro-bolhas no Processo de Reticulação 

 
Fonte: IPCE (2018) 
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Figura 08: Início de Perfuração com o Ensaio de Descargas Parciais 

 
Fonte: IPCE (2018) 

 

O aparelho medidor de descargas parciais  fica dentro de uma cabine 

Faraday (gaiola), para que se possa quantificar e localizar a descarga parcial 

conforme ilustrado na Figura 09 (IPCE, 2018), 

 

Figura 09: Cabine Faraday (gaiola) com Medidor de Descargas Parciais 

 
Fonte: IPCE (2018) 

 

3.2. MANUTENÇÃO EM CABOS ISOLADOS DE MÉDIA TENSÃO 

 

Segundo BARROS e GEDRA (2015) nos cabos elétricos se faz necessária à 

manutenção para que eles possam estar sempre disponíveis, prolongando sua vida 

útil. Essa manutenção deve obedecer a: Critérios pré-estabelecidos pelo fabricante, 

normas técnicas e especificação do setor de engenharia responsável pela 
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manutenção. Nesses critérios deve-se considerar o local de instalação, a quantidade 

de operação, periodicidade de manutenção, condições físico-químicas, tensão e 

carga do sistema.  

BARROS e GEDRA (2015) reforça que a manutenção caracteriza como todo 

serviço de controle, conservação e restauração de um item ou instalação com 

objetivo de mantê-lo em condições satisfatória de uso e prevenir anomalias, que 

possa torná-lo indisponível. A manutenção pode ser preventiva, preditiva e corretiva. 

 

3.2.1. Manutenção preventiva 

 

Segundo RONCOLATTO (2013) o planejamento e a execução de um 

programa de inspeção preventiva são, em todos os setores, as atividades mais 

importantes diante dos prejuízos que podem decorrer da inexistência de uma 

sistemática em sua realização. Tendo em vista a importância do assunto, é 

necessária a utilização de processos capazes de prever e determinar, com 

antecedência, possíveis defeitos e falhas, com o objetivo de eliminá-los. A 

antecipação a uma falha, nas redes primárias, secundárias e equipamentos, é de 

vital importância, pois evita maiores riscos para as redes elétricas subterrâneas, 

equipamentos e pessoas. 

De acordo com a apostila de manutenção GCMMEL (2015) manutenção 

preventiva é um conjunto de ações desenvolvidas sobre um equipamento e/ou 

sistema com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade 

através de ações sistemáticas, detecção e medidas necessárias para evitar falhas 

com o objetivo de mantê-lo operando ou em condições de operar dentro das 

especificações do fabricante. Obedecem a um plano previamente elaborado, 

baseado em intervalos definidos de tempo. Dentre estas atividades incluem-se 

ensaios, ajustes e testes de rotina, limpeza geral, inspeções, coleta de dados, 

reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou 

componentes desgastados, reorganização interna e externa de componentes e 

cablagem de equipamentos ou sistemas, adaptação de componentes, entre outras. 

A inspeção visual deve ser executada por pessoal habilitado e qualificado, 

devidamente treinado, com base em procedimentos operacionais com padronização 

de ferramental, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), riscos, seus controles e 

passo a passo de execução (RONCOLATTO, 2013). 
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De acordo com a Tabela 01 a ANEEL (2015) apresenta o resumo das 

periodicidades e das tolerâncias para a realização das atividades de manutenção 

preventiva para componentes elétricos do SEP, as quais se consideram eventuais 

reprogramações de intervenções por interesse sistêmicas. Para os cabos 

subterrâneos, considera-se a atividade de linha de transmissão. 

 

   Tabela 01: Resumo das Periodicidades de Manutenção Preventiva 

 

   Fonte: ANELL (2015) 

 

3.2.2. Manutenção preditiva 

 

MULLER (1991) evidencia que entre os anos 60 utilizava se equipamentos 

até não terem mais eficácia ou pararem de funcionar, destaca ainda a forma de 

utilização dos equipamentos como catastrófica, devido às muitas falhas que 

apresentavam. Com a efetividade do método de manutenção programada, que 

diminuía as falhas em equipamentos críticos, o resultado era custosas inspeções 

controladas. 

A manutenção preventiva acontece em intervalos pré-determinados com o 

propósito de reduzir as falhas de um equipamento e que o mesmo não apresente 

condições adversar ao seu nível requerido de aceitação. Esse tipo de manutenção 

pode ser executado com o equipamento em funcionamento ou com o equipamento 

fora de funcionamento (TAVARES, 1987) 
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Segundo SOTHARD (1996) a manutenção preventiva separadamente não 

apresenta condições profundas sobre falhas ou condições de evitar problemas 

futuros. Ainda complementa que a manutenção preditiva atua no histórico de 

manutenção preventiva para prever uma possível falha pontuada de um determinado 

componente. A manutenção preditiva é uma manutenção preventiva executada em 

um tempo exato, que verifica através de análises estatísticas as alterações de um ou 

vários componentes de um determinado equipamento.  

A manutenção preditiva é o controle de manutenção que determina o ponto 

no qual a probabilidade de uma falha em um determinado equipamento possa 

chegar a valores indesejáveis. Os índices ideais para prevenção de falhas são 

determinados de acordo com as características técnica econômica antes do período 

que um determinado equipamento é definido depreciado, onde sua operação é 

considerada comprometida (TAVARES; 1996).   

 

3.2.3. Manutenção corretiva 

 

BARROS e GEDRA (2015) destaca que a manutenção preventiva pode ou 

não ser indispensável, com a função de reparar falha ou defeito. Defini a 

manutenção corretiva em três itens, sendo o primeiro item denominado emergencial 

que tem a finalidade de corrigir de imediato as condições normais de funcionamento, 

o segundo item urgência que se trata de corrigira as falhas ou defeitos o mais breve 

de modo a voltar às condições normais de funcionamento e o terceiro item 

programada a qual se dispõem de qualquer tempo para correção de falhas ou 

defeitos, voltando às condições normais de operação de um determinado 

equipamento. 
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4.   CRITÉRIOS DE DEPRECIAÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DE MÉDIA 

TENSÃO 

 

Segundo a AES Eletropaulo, concessionária que atua em São Paulo, mais da 

metade das interrupções de energia, no verão, é causada por queda de galhos e 

árvores na rede aérea. Para o Centro Regional Litoral Sul da Companhia Estadual 

de Energia Elétrica (CEEE), de Rio Grande, 70% das ocorrências durante temporais 

são relacionadas a esse motivo (MARTINS, 2012). 

MARTINS (2012) reforça que o procedimento para restabelecer o 

fornecimento é regulamentado por leis municipais e ambientais que exigem que seja 

a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros os responsáveis por retirar e/ou podar a 

árvore. Na prática, isso acrescenta algum tempo antes que o problema seja 

solucionado. Quando a interrupção ocorre, imediatamente são acionados 

dispositivos de proteção da rede, provocando o seu desligamento para isolar o 

problema e evitar riscos. Em seguida, começam a ser realizadas operações de 

manobra. O objetivo é isolar a área afetada para garantir que o menor número de 

consumidores fique sem energia. 

De acordo com MARTINS (2012) o contato de árvores com os elementos 

elétricos do SEP pode gerar riscos significativos. A queda de galhos ou árvores tem 

o potencial de romper condutores elétricos e, com isso, provocar incêndios e 

acidentes. Esse é o tipo de problema que não atinge a rede subterrânea, deixa o 

SEP com cabos subterrâneos mais seguros. Ressalta-se a importância da 

manutenção para fazer valer a teoria de que a rede subterrânea é mais segura. 

Todo e qualquer cabo de potência, trabalhando em regime contínuo sobre 

média ou alta tensão, é sujeito à ação do tempo, sofre degradação e um dia irá 

falhar. Vários são os fatores que determinam a durabilidade de um cabo, como os 

materiais empregados em sua composição ou as condições a que são submetidos 

(MARTINS, 2018). 

MORGADO e GONÇALVES (2018) exemplifica que os cabos com isolamento 

polimérico têm expectativa de vida média estimada entre 20 e 40 anos, desde que 

sejam verificadas falhas antes deste período. Dentre as causas mais comuns para 

falhas prematuras podem-se citar imperfeições de manufatura, defeitos introduzidos 

durante a instalação ou produzidos pelas condições de operação. 
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Segundo UEDA (2017) o material isolante para cabos de média tensão do tipo 

XLPE tornou-se globalmente aceito para instalações tanto em redes de transmissão 

como em distribuição. Este isolante proporciona atratividade devido ao favorável 

custo-benefício na sua aquisição, como em sua operação, além dos aspectos 

positivos na sua manutenção e aspectos ambientais. 

UEDA (2015) destaca que os cabos de média tensão isolados com XLPE 

foram instalados nos anos de 1960, reforçando que os fabricantes e as 

concessionárias esperavam uma vida útil de 20 a 30 anos. Entretanto, na prática, 

esta expectativa não se confirmou.  

No ano de 1960, os engenheiros e os especialistas em materiais não tinham 

conhecimento suficiente de que a umidade e a concentração do campo elétrico 

superficial devido às impurezas na estrutura do material pudessem acelerar o 

processo de degradação e acarretar o fenômeno da arborescência (water treeing), 

reduzindo a vida útil operativa substancialmente para 10 a 15 anos apenas (UEDA, 

2015). 
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5.   CONCLUSÃO 

 

Em vista que, foi possível demonstrar como funciona e como se monitora a 

depreciação dos cabos de média tensão utilizados em sistemas de transmissão 

subterrâneos nos diversos tipos de SEP, pode se afirmar que foi alcançado o 

objetivo deste trabalho. 

Os objetivos foram atingidos de forma, apresentados os principais tipos e 

modelos físicos de isolamentos elétricos que os cabos de média tensão com 

blindagem teve durante a sua evolução na história desde a sua criação. Verificados 

os principais métodos de ensaios e testes para verificação de falhas durante um 

possível comissionamento ou após um determinado período de uso contínuo dos 

cabos de média tensão, onde se destacam os ensaios de rotina de resistência 

elétrica, tensão aplicada, resistência de isolamento, tensão elétrica e descargas 

parciais. Através dos ensaios e testes foi possível notar a importância da 

manutenção preventiva e preditiva nos cabos de forma a manter um nível de 

confiabilidade da instalação, através de critérios estatísticos podendo ser mensurado 

a vida útil dos cabos de média tensão. 

Para trabalhos futuros sugiro que analisem outros métodos de ensaios com 

tecnologia ultrassônica e a viabilidade econômica em manter a periodicidade de 

manutenção preventiva. Esse trabalho seria de grande valia também, pois 

demonstra os principais tipos de ensaios de acordo com as normas vigentes no 

Brasil, para avaliação da depreciação dos cabos elétricos blindados de média 

tensão. 

 Pode se concluir com este trabalho que através de ensaios e testes em cabos 

subterrâneos de média tensão é possível garantir a vida útil operativa, diminuindo o 

risco de falhas e interrupções de energia, garantindo um melhor aproveitamento dos 

cabos em um determinado sistema elétrico de potência. 
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