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Capítulo I 

PSSR – Partindo uma instalação 
elétrica de forma segura
Por Fábio Correa Leite e Clineu Alencar Neto*

stakeholders são: custo, prazo e qualidade. Ou seja, 

quando o time de projeto consegue construir uma 

instalação a um custo competitivo, dentro do prazo 

desejado e com qualidade, é possível concluir que 

o projeto teve sucesso.

 Ações que garantam uma maior segurança para o empregado no seu ambiente 
de trabalho têm se popularizado nos últimos dez anos. Na área de eletricidade, esse 
processo tem acontecido, sobretudo, após a publicação da segunda versão da Norma 
Regulamentadora nº 10, em 2004, a NR-10, que dispõe sobre medidas de controle 
e sistemas preventivos a serem implantados para garantir a segurança e a saúde do 
trabalhador em instalações e serviços em eletricidade. 
 Essa preocupação e, principalmente, essa mudança de postura das empresas e dos 
próprios empregados com relação à segurança têm refletido em uma redução do número 
de acidentes no ambiente de trabalho. De 1999 a 2008, eles caíram aproximadamente 
33%, segundo indicadores da Fundação Comitê de Gestão Empresarial (Fundação COGE), 
entidade de aprimoramento de gestão empresarial do setor elétrico. 
 Considerando a relevância do tema, desde 2003, é organizado no País o Seminário 
Internacional da Engenharia Elétrica na Segurança do Trabalho (Electrical Safety 
Workshop), mais conhecido como ESW Brasil. Neste evento, são apresentados trabalhos 
desenvolvidos sobre o assunto por profissionais e pesquisadores da área. Os artigos que 
compõe esses fascículos de “Segurança do trabalho em eletricidade” foram selecionados 
dentre os trabalhos apresentados no último ESW, realizado entre os dias 22 e 24 de 
setembro de 2009 em Blumenau (SC). 
 Serão publicados, ao todo, seis artigos, que abordarão temas como: 
• Segurança humana e patrimonial; 
• Adequações das empresas à NR 10;
• Como garantir instalações elétricas seguras;
• Segurança em situações de calamidades públicas; entre outros.
 Neste primeiro artigo, serão analisados os riscos elétricos e o que pode ser feito para 
aumentar a segurança na hora de operar uma nova unidade utilizando a ferramenta PSSR, 
do inglês Pre Start up Safety Review, ou Revisão de Segurança Pré Partida, em português. 
O objetivo deste trabalho é demonstrar a aplicação dessa ferramenta na partida de um 
sistema elétrico usando como exemplo uma cabine primária que passou por um processo 
de retrofit. A principal premissa seguida foi garantir que a segurança das pessoas e 
integridade das instalações tivessem sido implementadas antes da energização.

Introdução
 O sucesso de projetos de grandes plantas 

químicas está diretamente relacionado à execução 

de um bom planejamento. Os três principais 

indicadores de sucesso de um projeto para seus 
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 As medidas de custo e prazo são objetivas e não precisam 

de muitas explicações para se verificar se estão sendo 

cumpridas, ou não, em um determinado projeto. No entanto, 

avaliar a qualidade de um projeto insere um fator subjetivo, 

considerando que as pessoas têm percepções diversas sobre as 

qualidades que uma planta industrial precisa ter.

 O atendimento às normas técnicas ou às do ministério do 

trabalho por si só não assegura a qualidade de uma instalação. 

Um dos motivos para isso é que as normas estão sempre 

atrasadas em relação aos conhecimentos científicos sobre os 

riscos da eletricidade.

 Um exemplo disso é o American electrician’s handbook, 

que, em suas edições de 1942 e 1953, sugere dentro do 

item relativo a métodos de medição, testes e instrumentos o 

seguinte: 

“158. Frequentemente os eletricistas verificam a existência 

de tensão tocando os condutores com os dedos. Este método 

é seguro onde as tensões não excedam 250 volts e é muito 

prático para localizar fusíveis queimados...”. 

 Hoje é consenso entre os especialistas em segurança em 

eletricidade e citado em reconhecidas publicações da área que 

tensões tão baixas quanto 50 volts, acompanhadas de baixa 

resistência da pele e corrente circulando pelo tórax, podem 

causar fibrilação e pode resultar em fatalidade.

 Assim, sob a perspectiva de que as normas são insuficientes 

para antecipar todos os riscos já que tem uma visão atrasada 

em relação aos conhecimentos científicos, pode-se inferir que a 

experiência e, principalmente, o conhecimento dos envolvidos 

no projeto são fatores-chave para definir os seus padrões de 

segurança.

 Dentro do paradigma tradicional da gestão de projetos 

industriais, as decisões tecnológicas do chamado escopo de 

elétrica são tomadas pelo coordenador de elétrica juntamente 

com o gerente de projetos, que, por sua vez, é bastante sensível 

ao custo do projeto. Além disso, o gerente de projetos costuma 

ter uma visão de futuro que acaba no início da operação da 

instalação, deixando que os futuros responsáveis pela operação 

tomem nota das dificuldades e custos que terão para operar a 

instalação. 

 Esse comportamento pode ser frequentemente observado 

nas indústrias pela quantidade de projetos de adequação 

ou retrofit. Evidentemente, há situações em que instalações 

obsoletas são substituídas por novas porque os padrões e 

normas evoluíram de tal forma que hoje há produtos muito 

mais seguros disponíveis no mercado. Entretanto, é comum que 

instalações com menos de 10 anos tenham que ser adequadas 

porque alguns riscos não foram antecipados ainda na fase de 

projeto.
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Gestão de segurança durante o projeto
 Grandes indústrias petroquímicas perceberam que a visão 

de curto prazo de alguns times de projeto era a causadora 

de retrabalho no futuro, durante a operação da instalação, 

justamente pela incapacidade de antecipar riscos e situações 

inesperadas.

 E se continuasse a fazer projetos dentro do paradigma 

tradicional não teria resultados práticos. Por isso, foi 

desenvolvida uma ferramenta de gestão de projetos 

industriais chamada FEL (do inglês Front End Loading), que 

tem por objetivo envolver o time de projeto na operação da 

instalação antes mesmo da instalação existir. No lugar da 

gestão tradicional, que procura atingir metas de produção e 

orçamentos de projetos, a metodologia FEL alinha o operador 

técnico com as necessidades do negócio para criar um plano 

de desenvolvimento mais abrangente. Nesse aspecto, essa 

metodologia prevê disciplinadamente revisões de segurança 

durante a fase de projeto para antecipar os riscos antes 

deixados em segundo plano e herdados pelos responsáveis 

pela operação.

 Além do FEL, grandes companhias têm utilizado o 

Gerenciamento de Segurança de Processos, ou PSM, para partir 

e manter suas unidades sob controle, reduzindo os riscos de 

desastres em seus processos. Um único evento pode vir a causar 

danos catastróficos na fábrica, nos equipamentos de processo. 

O principal e essencial objetivo do PSM é prevenir o risco 

no manuseio de produtos perigosos durante as operações em 

indústrias petroquímicas ou outros tipos de indústria. Materiais 

inflamáveis, explosivos e tóxicos utilizados nestes processos 

têm um potencial de causar um grande dano aos funcionários 

e às comunidades.

 A gestão de segurança em projetos é substancialmente 

diferente da gestão de segurança de processos porque a maior 

parte das análises é realizada quando a instalação ainda não 

existe. Ou seja, os PHAs são baseados em desenhos e outros 

documentos. Assim, a qualidade da análise deve depender da 

capacidade do time em visualizar a instalação que ainda não 

existe e da experiência dos integrantes em relacionar situações 

encontradas em outros projetos e instalações.

 Dentro do contexto da gestão de segurança em projetos, 

o FEL prevê ao menos três PHAs a serem realizados antes da 

aprovação do projeto, pelo menos um depois e um PSSR, como 

mostrado na Tabela 1.

TABELA 1
FASES DA GESTÃO DE SEGURANÇA EM PROJETOS DE CAPITAL SEGUNDO O FEL

FEL I

Planejamento 

de negócio

SPHA

FEL II

Planejamento 

de instalação

PHA

FEL III

Planejamento 

de projeto

PPHA

FEL IV

Implementação 

do projeto

DPHA

FEL V

Início da 

operação

PSSR

TABELA 2
CLASSIFICAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS SEM MITIGAÇÃO EM PHAS E PSSRS

Probabilidade

Extremamente improvável

Improvável

Provável

Leve

I

II

II

Severidade

Moderada

II

III

III

Catastrófi ca

II

III

III

• SPHA (Screening PHA): Na etapa de planejamento, o negócio 

deve considerar uma análise preliminar, cujo objetivo é 

levantar se há empecilhos ou grandes difi culdades. Além disso, 

o SPHA é a oportunidade mais adequada para fazer escolhas 

por tecnologias inerentemente seguras como painéis a prova de 

arco. Essas escolhas estarão refl etidas nas estimativas de custo.

• PHA: Executado no momento de planejamento da instalação, 

visa identifi car riscos na instalação propriamente. No caso da 

instalação elétrica, por exemplo, é o momento de apontar se 

haverá atmosferas potencialmente explosivas ou não, que, por 

sua vez, deverão precisar de instalações apropriadas e muito 

mais custosas que as normais.

• PPHA (PreAuthorization PHA): Como esta é a última revisão 

antes de submeter o projeto à aprovação, é útil revisar as 

informações levantadas no SPHA e PHA, respectivamente, 

validando as recomendações que devem ter seu custo 

contemplado na estimativa do projeto.

• DPHA (Detailed PHA): Ocorre quando o projeto já foi 

aprovado, por isso tem objetivo de detalhar as análises que 

geraram recomendações e agora devem ser implementadas.

• PSSR: Confi gura o último envolvimento do time de projeto 

com a segurança da instalação que passa a ser responsabilidade 

do time de operação. 

 As revisões PHA são conduzidas por um líder de PHA, cuja 

responsabilidade é manter o time focado na análise dentro 

do escopo, desenvolver o uso das ferramentas de análise com 

efi ciência e documentar propriamente os resultados das discussões 

em um documento prático para o gerente de projetos. Os relatórios 

de PHAs usualmente têm condensada uma lista de recomendações 

classifi cadas quanto a sua criticidade segundo um critério de 

severidade da consequência não mitigada versus probabilidade de 

mitigação, como é sugerido na Tabela 2.

 Usualmente, as situações que geram consequências 

classificadas como nível III devem receber recomendação 

e ser consideradas no projeto. As situações que geraram 

recomendações nível II precisam ser analisadas pelo gerente 

de projetos e podem ou não ser consideradas. Já as de nível I 

podem ser consideradas como boas práticas e também devem 

ser analisadas pelo gerente de projetos.

PSSR como parte do PSM

 A atividade de implementar o PSM é complexa, pois 

normalmente envolve muitas áreas da empresa, como 

Se
gu
ra
nç
a 
do
 t
ra
ba
lh
o 
em
 e
le
tr
ic
id
ad
e

Edição 48 - Janeiro.indd   48 07/02/10   00:04



49

A
po

io

O Setor Elétrico / Janeiro de 2010

A
po

io

engenharia, manutenção, operação, construção, recursos 

humanos (treinamentos) e departamento de compras. Dentre 

os quinze elementos do PSM citados a seguir, o PSSR (Pre Start 

up Safety Review), focado nas atividades elétricas, é descrito 

neste artigo.

1. Gerenciamento e comprometimento

2. Tecnologia de processo

3. Análise de risco de processo

4. Instrução de operação e práticas seguras

5. Gerenciamento de mudança de tecnologia

6. Treinamento e desempenho

7. Pre Start up Safety Review (PSSR)

8. Segurança de contratado

9. Gerenciamento de mudanças de pessoas

10. Investigação de incidente

11. Plano de respostas a emergência

12. Auditoria

13. Qualidade assegurada

14. Integridade mecânica

15. Gerenciamento de mudança sutil

 Em uma instalação gerenciada fazendo uso do PSM, 

qualquer mudança, seja ela pequena ou grande, deve ser 

analisada de tal forma a não expor as pessoas e o meio 

ambiente. Particularmente, na área de projetos de capital, em 

que as mudanças são tipicamente significativas, foi incorporado 

o PSSR, assim como as revisões de risco de processo, ou 

PHAs (Process Hazards Analisys) dentro do FEL. Os PHAs são 

habitualmente aplicados em instalações existentes e fazem 

uso de ferramentas consagradas como: What if (E se), HAZOP, 

FMEA, etc.

 Cabe ressaltar que, em uma indústria química, os temas de 

tecnologia, pessoas e instalações são comuns tanto para PSM 

quanto para a segurança em eletricidade.

Tecnologia
 A segurança de processo e a segurança em eletricidade 

são fortemente dependentes da aplicação de tecnologia e dos 

fundamentos de um processo produtivo. Estes, por sua vez, 

são considerados, em ambos os segmentos, no momento de 

desenvolver um programa de segurança.

Tecnologia de processo (base de um projeto) 

 Um sistema de aterramento é essencial para o PSM 

e a segurança em eletricidade, mesmo tendo objetivos 

diferentes. Para o PSM, o aterramento é essencial para o 

controle de energia estática e faíscas em equipamentos, 

tubulações, dutos e vasos. Para a segurança em eletricidade, 

a integridade do aterramento é essencial para a função 

dos dispositivos de proteção de curto-circuito, prevenindo 

o choque elétrico de estruturas metálicas não condutivas, 
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elétricos e que podem se tornar energizados em caso de uma 

falta. Em qualquer um dos casos, os critérios de instalação, 

manutenção, inspeção e testes funcionais são os mesmos, 

tanto para os propósitos de PSM quanto para aqueles da 

segurança em eletricidade.

Análise de riscos 

 A presença de atmosfera inflamável liberada durante 

operação normal e anormal é relacionada ao PSM. Especificar 

componentes e instalação elétrica nesses locais, para 

eliminar fontes de ignição, estão relacionadas à segurança 

em eletricidade. O controle de equipamento crítico para 

desenvolver o PSM, a configuração de operação segura e o 

diagrama lógico de segurança são as bases para desenvolver 

o sistema de interlocks de segurança do PSM. Os diagramas 

elétricos esquemáticos e de comando são fundamentais para 

transformar a configuração do projeto e a filosofia de proteção 

em realidade. Esta transformação envolve interação forte entre 

PSM e a segurança em eletricidade.

Procedimentos e práticas de trabalho 

 A disciplina operacional implica ter procedimentos bem 

documentados, práticas consistentes com os procedimentos, 

execução sem atalhos e um processo de reconhecer e gerenciar 

mudanças fora dos limites do estabelecido nos procedimentos 

e práticas. Os procedimentos devem identificar sobreposições 

e interação entre PSM e a segurança em eletricidade. Por 

exemplo, uma melhoria no PSM pode incluir modificações de 

equipamentos elétricos ou em circuitos de controle crítico ou 

de monitoração. Estas mudanças podem também impactar em 

exposição e risco na segurança elétrica. Tais alterações devem 

ser avaliadas para implicações tanto para PSM quanto para 

segurança em eletricidade.

Gestão de mudanças – tecnologia 

 Deve existir um controle administrativo eficaz para poder 

gerenciar mudanças no processo de operação, alterações na 

folha de dados de segurança da substância (MSDS), substituição 

de equipamentos ou componentes e as alterações na segurança 

de interlocks. Qualquer alteração nos sistemas de controle da 

energia elétrica normalmente traz implicações potenciais no 

PSM.

Pessoal

Treinamento e desempenho de pessoal 

 O treinamento de segurança em eletricidade é essencial para 

garantir confiabilidade dos serviços na área elétrica dentro dos 
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processos. Acidentes com fatalidades na área de eletricidade 

devido a choque elétrico, lesão diante de um curto-circuito ou, 

ainda, a interrupção da alimentação da energia podem iniciar 

eventos que venham a causar um sério incidente de segurança 

no processo.

Segurança e desempenho de contratada 

 Empresas contratadas para serviços com eletricidade 

devem demonstrar conhecimento, experiência e competência 

na instalação elétrica de equipamentos na área de PSM. Um 

exemplo de controle de segurança, exigido para a contratada e 

que é comum para o PSM e para a segurança elétrica, envolve 

conexões temporárias para sistemas elétricos.

Gestão da mudança – pessoal 

 Quando pessoas são substituídas na obra ou trabalhadores 

experientes se aposentam, o conhecimento pode ser perdido. 

O resultado pode ser um atraso durante a manutenção, longas 

paradas de equipamentos ou outros incidentes.

Investigação e comunicação de incidente 

 PSM e segurança em eletricidade são aspectos distintos 

e separados, mas interagem entre si e, por isso, há uma 

necessidade de gerenciar sobreposições entre eles. 

Documentos de PSM e de segurança em eletricidade, incluindo 

os procedimentos e análise de riscos de perigo, devem ser 

preparados independentemente e por pessoas especialistas em 

cada disciplina. Nas investigações de incidentes e acidentes, 

peritos de PSM deve considerar a contribuição de um 

especialista em elétrica. Por exemplo, uma falha processual, 

na qual haja uma interação entre os equipamentos elétricos, 

pode não ser reconhecida como uma contribuição para um 

incidente de PSM.

Plano de resposta a emergência 

 Sistemas elétricos críticos para PSM podem não ser tão 

visíveis como outros grandes itens mecânicos, tais como 

grandes vasos, bombas, reatores e outros equipamentos de 

processo. Em muitos casos, o equipamento crítico elétrico 

é a parte dos sistemas que monitora continuamente e reage 

imediatamente às situações de emergência. Em condições 

normais de funcionamento, esses sistemas não são necessários 

para a produção ou operação. Eles podem ser facilmente 

ignorados ou esquecidos, uma vez que podem passar anos, ou 

mesmo, décadas, e não chegarem a operar. 

 Necessário para situações de emergência, a última linha 

de defesa pode ser um sistema que pode não funcionar 

adequadamente. Procedimentos preditivos e preventivos na 
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segurança em eletricidade deverão ser contemplados para estes 

sistemas críticos elétricos. Para garantir a operacionalidade 

do PSM, os sistemas e equipamentos elétricos devem ser 

gerenciados por pessoas competentes da área de tecnologia 

elétrica.

Auditoria 

 A atividade de auditar sistemas elétricos, incluindo os 

elementos de pessoal, instalações e tecnologia, pode encontrar 

questões que poderiam se tornar iniciadores de um incidente de 

processo. Como equipamentos aquecidos ou sobrecarregados, 

identificação errônea de circuitos, erros em procedimentos, 

práticas inseguras de trabalho e falta de gestão da mudança de 

pessoal especializado do setor.

Instalações
Qualidade assegurada 

 Os equipamentos elétricos devem ser fabricados e 

instalados corretamente para operar confiavelmente. Inspeções 

asseguradas e de qualidade podem garantir isso. Assim, essas 

ações se tornam muito importantes para o PSM e para a 

segurança em eletricidade.

Integridade mecânica 

 Uma fonte elétrica alternativa para controles críticos de 

PSM é parte do sistema crítico do processo e será também parte 

integrante, no aspecto de integridade mecânica, do PSM.

 

Gestão de mudanças sutis 

 Pequenas mudanças em qualquer sistema, incluindo 

elétrica, podem causar um problema no processo. Uma simples 

alteração em um fusível, como uma variação no seu valor de 

corrente, pode alterar as características do sistema o suficiente 

para causar uma falha de equipamento ou desligamento. Isto 

pode também ter um impacto significante na exposição do 

funcionário diante de energia liberada, em um evento de curto-

circuito.

Revisão de segurança pré partida – PSSR
 O PSSR se insere no contexto da gestão de segurança em 

projetos industriais como uma ferramenta complementar aos 

PHAs executados durante o projeto. Para isso, ele faz a revisão 

de todas as recomendações tidas com mandatórias levantadas 

durante o projeto. Uma vantagem que o PSSR agrega aos PHAs 

é que o PSSR é executado com a instalação entregue. Ou seja, 

o escopo de um PSSR deve incluir instalações consideradas 

fisicamente terminadas e comissionadas.

 A decisão de realizar um PSSR pode ajudar a identificar 

um sistema ou equipamento com problema e que possa vir 

a tornar o causador de um incidente em um processo ou um 

incidente elétrico que possa causar múltiplas consequências. A 

atividade do PSSR fornece uma lista de verificações para uma 

nova instalação ou mudança para instalações já existentes, para 

confirmar que todos os equipamentos associados ao processo 

foram endereçados apropriadamente e as instalações estão 

seguras para partir. O PSSR deve acontecer antes da partida de 

qualquer sistema.

 O PSSR consiste em uma lista de questões a serem verificadas 

pela equipe responsável por fazer a revisão para assegurar que 

etapas de gerenciamento de mudanças foram completadas 

e documentadas. Para garantir se de fato as instalações e 

os equipamentos estão de acordo com as especificações do 

projeto, as listas de verificações devem conter:

• Se a instalação está de acordo com o projeto

• Realização de testes de isolação

• Realização de testes funcionais e loop check nas 

proteções com simulação de faltas elétricas

• Identificação e documentação

• Treinamento para operação e manutenção

• Verificações e inspeções periódicas de manutenção

• Existência de dispositivos para aplicar controle de energia

• Instalações em áreas classificadas

• Proteção contra choque elétrico e contato indireto

• Cumprimento da analise do estudo de energia em caso de 

curto-circuito

 Na realização das verificações citadas, uma ferramenta 

utilizada são os checklists detalhados para cada tipo de 

equipamento (exemplo: motor elétrico, gaveta de um CCM, 

transformador, etc.) durante as fases de instalação, pré-

comissionamento e partida de sistemas.

 Um ponto extremamente importante é a realização dos 

loop checks nos circuitos de proteção, o objetivo é realizar 

o procedimento de injeção de corrente de faltas desde os 

transformadores de corrente do lado primário (sempre que 

possível), para então confirmar a atuação do relé de proteção. 

Somando a isso, o teste deve ser realizado em toda a malha, 

concluindo com a abertura do disjuntor do circuito em teste.

 Uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das 

áreas de operação, manutenção e segurança deve conduzir a 

realização do PSSR. Os participantes da equipe assinarão o 

documento para indicar que foi concluído que as instalações 

estão seguras para a partida. Isto pode incluir a decisão de 

corrigir itens identificados nos punch lists antes ou depois da 

partida.

 O coordenador da área será o responsável por iniciar 

e fechar a atividade do PSSR. Ele deverá garantir que itens 

apontados nos punch lists pendentes foram eliminados ou 

corrigidos antes da partida. O superintendente da área será 

o responsável por garantir que as instalações estejam seguras 

para operar depois da conclusão da fase de construção ou de 

qualquer mudança que seja feita. Ele também deverá assinar o 

documento apropriado e elaborado do PSSR, indicando que as 

instalações estão seguras para a partida.
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 É muito importante que o planejamento das atividades de 

PSSR seja contemplado e respeitado no cronograma da obra. É 

fato que, em algumas ocasiões, em função de atrasos durante 

a fase da construção, as atividades de pré-comissionamento 

acabem sendo penalizadas com o encurtamento do tempo 

previsto para sua realização. Mas é importante ressaltar que o 

PSSR consiste em verificar se os itens foram executados e não 

executá-los.

Partindo uma instalação elétrica de forma segura
 Para ilustrar a aplicabilidade da ferramenta PSSR aliada às 

atividades de comissionamento são descritas e analisadas duas 

situações de partida:

Desarmes indevidos de 

subestação 138 KV 

 Após a partida de uma 

subes tação em 138kV/12,5 

MVA, eventos de de sar me 

do disjuntor que ali-

mentava o trans for-

mador principal 

ocor riam sem pre 

as socia dos à manobra 

de ener gização das 

subes tações unitárias 

alimentadas em 11,9 

KV. O motivo dos 

desarmes era a atuação 

da proteção diferencial 

do transformador. Nesta 

fase a fábrica já estava em 

fase de comissionamento com 

operação da área de utilidades 

e introdução de fluídos em partes 

do processo produtivo. Significativos 

prejuízos foram contabilizados em função 

deste problema. A causa principal do problema estava na 

configuração dos transformadores de corrente de entrada do 

transformador principal, localizados ao lado de 138 KV, versus 

a relação configurada no relé digital, localizado na casa de 

comando. A proteção diferencial enxergava um defeito durante 

a energização das subestações unitárias em razão do pico de 

corrente de magnetização dos transformadores.

Partindo uma cabine primária de forma segura

 A instalação é um escritório administrativo e o escopo do 

trabalho realizado em um final de semana. Tratava-se de um 

retrofit de uma cabine em 13,2 KV que tinha uma tecnologia 

obsoleta e resposta duvidosa em caso de um defeito elétrico. 

Novas proteções digitais, sinalização e disjuntor a vácuo 

foram instalados com interação das proteções de dois trans-

formadores existentes. Reuniões com a empresa responsável 

pelo forne cimento dos equipamentos e da instalação foram 

realizadas para cobrir ao máximo os detalhes do processo de 

retrofit. Foi realizado também acompanhamento durante a 

fase de instalação, com atividades identificadas em checklists 

detalhados para cada equipamento, para assegurar as definições 

determinadas pelo projeto. Foram feitos testes de isolação, 

funcionais e loop checks para evidenciar a funcionalidade 

da nova cabine. No local foi realizado um treinamento para 

a equipe de manutenção para que ela pudesse se familiarizar 

com os equipamentos e com a forma correta de efetuar as 

manobras e intervenções na nova cabine. Foram 

asseguradas as condições de proteção para 

possíveis contatos diretos em partes 

energizadas e realizada uma 

prévia de estudo da energia 

liberada em caso de defeito 

elétrico para definição 

das vestimentas dos 

profissionais, quando 

necessário. Além disso, 

foi implantada uma 

operação remota para 

manobra (de liga e 

desliga) do disjuntor, 

controlando, assim, 

o risco de exposição 

do profissional em 

caso de falha durante 

as operações. Os novos 

equipamentos foram 

cadastrados no sistema de 

gerenciamento da manutenção 

e foram entregues à manutenção 

catálogos e registros dos testes realizados 

durante a fase de pré-comissionamento. 

 No primeiro caso, fica evidenciada a falha da equipe 

durante o pré-comissionamento na inspeção da ligação do 

transformador de corrente localizado no pátio. O equipamento 

oferecia duas opções de fechamento na relação de corrente 

primária versus corrente no secundário. A falta de loop check 

com injeção de corrente desde o primário do TC fez o defeito 

não ser revelado no comissionamento. Além de prejuízos 

financeiros, a exposição de profissionais a instalações 

energizadas foi ampliada, o que é problemático em um 

ambiente de construção e montagem. 

 Na situação vivenciada no segundo exemplo, o planejamento 

das atividades de comissionamento, aliado à execução de um 

checklist de PSSR previamente elaborado, proporcionou uma 

partida segura. A pressão do prazo para começar a operação insere 
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um componente adicional que aumenta o risco para as pessoas 

que estão executando o trabalho. Decisões tomadas no meio da 

madrugada podem ter severas consequências. O checklist de PSSR, 

que incluía dados dos PHAs, e a experiência do time multidisciplinar 

são poderosas ferramentas para garantir a partida segura, porque a 

execução dele pode levantar itens impeditivos para a partida. Se 

esses itens impeditivos, chamados itens “A”, não forem resolvidos, 

não há autorização para partida. As Figuras 1 e 2 mostram o checklist 

de um PSSR executado na situação descrita como na bem-sucedida 

partida da cabine primária da segunda situação.

Considerações finais
 Grandes empresas têm cada vez mais dedicado esforços 

e recursos no planejamento antecipado das atividades de 

partida de suas instalações. Esse planejamento incorre no 

envolvimento prévio de times de operação com times de 

projeto, economizando tempo e aumentando a segurança na 

partida de instalações elétricas.

 O PSSR consiste em uma lista de verifi cações de segurança 

em um projeto e é uma ferramenta efetiva para ajudar a identifi car 

se um sistema ou equipamento tem um problema que possa 

vir a tornar o causador de um incidente elétrico ter múltiplas 

consequências. É importante ressaltar que o PSSR consiste em 

verifi car se itens foram executados e não executá-los. 

 A experiência tem mostrado que o vigor do PSSR em ser Se
gu
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e impeditivo para operação de um sistema elétrico faz os times 

de projeto terem muito mais empenho em eliminar pendências 

de segurança do que se estivessem contidas apenas em um 

punch list pós-partida.
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