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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo, demonstrar a importância do comissionamento que está 
presente em quase todas as fases de um projeto, a forma como é implantando define o sucesso ou fracasso da 
implantação evitando retrabalhos. As ferramentas de gestão da qualidade são eficazes para análises e resoluções 
de problemas, como por exemplo, do caso de desarmes dos inversores de frequência, quando submetidos a 
afundamentos de tensão instantâneos, desarmavam pela proteção de subtensão, parando por um longo período, 
o processo produtivo de uma empresa pelotizadora de minério de ferro, situada em Minas Gerais.  
 
ABSTRACT: The present work had the objective to demonstrate the importance of commissioning, which is present 
in almost all phases of a project, the way in which it is implemented defines the success or failure of the 
implementation avoiding reworking. The quality management tools are effective for analysis and resolution of 
problems, for example, in the case of frequency inverter tripping, when subjected to instantaneous voltage sags, 
disarmed by undervoltage protection, stopping for a long period the process productive activity of an iron ore 
pelletizing company located in Minas Gerais. 
 

____________________________________________________________________________ 

 

1 INTRODUÇÃO 

No universo industrial onde a DF (Disponibilidade 

Física) dos equipamentos, são chaves de indicadores 

de performance, conhecido como KPI, e crucial para 

que sejam atingidas metas de produção tanto 

alinhadas a qualidade quanto alinhada a outros 

fatores, como por exemplo, uma programação 

planejada de parada destes ativos, para que sejam 

realizadas manutenções preventivas, apropriação da 

mão de obra qualificada para que haja uma gestão 

efetiva e eficaz de ativos pós comissionamento. O 

crucial para implantação destes ativos é o 

comissionamento, um tema pouco difundido e 

discutido, sendo que a falta de aprofundamento e de 

planejamento sobre a seu planejamento e execução, 

podem gerar retrabalhos, atrasos e até mesmo, o 

encerramento de projetos, impactando diretamente no 

processo produtivo de grandes empresas 

(COUTINHO, BUZZETI, 2013).  

De acordo com Coutinho e Buzzeti (2013), de forma 

geral os projetos são compostos pelas fase de, 

Gerenciamento do Empreendimento, responsável por  

compreender se o projeto é viável, caso seja, 

acompanhar o andamento do mesmo até a fase de 
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entrega para os colaboradores de operação/produção, 

e mantenedores, que irão se responsabilizar pelo 

funcionamento da unidade industrial após implantação 

do Projeto, na fase de viabilidade Técnica-Econômica,  

avaliada após a fase de planejamento inicial, onde 

será feito a verificação da viabilidade da nova 

tecnologia e se a mesma trará retorno financeiro aos 

investidores, a fase da Engenharia, responsável por 

definir quais serão os requisitos comerciais, e os 

critérios que serão utilizados para fabricação, 

construção, montagem e comissionamento, na fase de 

Suprimentos, setor responsável pelas compras após 

solicitação da Engenharia básica, tendo em posse as 

folhas de dados contento especificações do produto à 

ser adquirido, entretanto, os fornecimentos acontecem 

em sua maioria após Engenharia de implantação 

(Detalhada ou Executiva), fase em que o 

empreendimento deverá trabalhar com fornecedores 

homologados, oferecendo suporte no 

comissionamento, a fase de construção que é o auge 

do empreendimento onde se tem maior disposição de 

materiais, máquinas e profissionais envolvidos, nesta 

fase, deve-se haver uma equipe responsável  pelo 

gerenciamento e realização das tomadas de decisões 

estratégicas sobre a implantação das máquinas, 

instalações e equipamentos, e, por fim, a fase de pré-

operação e testes, com atuação efetiva da equipe de 

comissionamento, que deverão adotar um 

planejamento estratégico e criterioso adequados a 

cada etapa como mostra a figura 1.  

 

Figura 1 – Fases do Projeto Industrial Típico: Engenharia + 

Suprimentos + Construção + Comissionamento 

Fonte - COUTINHO, BUZZETI, 2013. 

  

Conhecendo o processo de uma empresa mineradora, 

a mesma possui diversos inversores de frequência 

modelo CFW09 do fabricante WEG, que tem a 

finalidade de acionar motores de correias 

transportadoras, bombas de polpa, alimentadores 

dentre outros, afim de realizar o controle do processo, 

através da variação controlada da velocidade destes 

via comando supervisório, envolvendo comunicação 

via PLC.  

Esses equipamentos são responsáveis por garantir a 

produção, alcance de metas planejadas e qualidade 

do produto final. Porém, estes ativos no período 

chuvoso, onde ocorrem diversas descargas 

atmosféricas que por sua vez provocam distúrbios na 

rede elétrica de transmissão, provocados por  RA’s 

(religamento(s) automático(s)) de outros pontos 

interligados a rede elétrica, causando o indesejado 

fenômeno conhecido como afundamento de tensão, 

após esse fenômeno ocorre uma grande parada de 

ativos (inversores de frequência), os quais são mais 

sensíveis a estes distúrbios, uma vez  interligados a 

rede que sofre esse distúrbio momentâneo, 

desarmarem por subtensão, parando diversos 

processos. 

Segundo CEMIG (2012) o sistema de geração 

distribuída deve suportar o religamento automático. O 

tempo deste religamento alterna de acordo com o 

sistema de proteção adotado e o tipo de rede de 

distribuição (urbano ou rural). Podendo variar de 500 

milissegundos até 60 segundos.  

Utilizando as ferramentas de gestão, e, fazendo uma 

análise da causa do problema, foi verificado, que 

através de um estudo de funcionalidade do inversor de 

frequência junto ao fabricante, seria possível contornar 

os desarme deste ativo, causado por subtensão da 

rede alimentadora, alterando parâmetros, permitindo 

que o equipamento continue a funcionar por um 

período de até três segundos, após o afundamento de 
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tensão, que em sua maioria, não ultrapassa o tempo 

de dois de segundos, conforme dados coletados nos 

medidores de energia. 

 

2 OBJETIVOS  

 2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo, demonstrar 

que o uso de técnicas adequadas e eficazes de 

Gestão de Projetos de Engenharia, lecionadas e 

absorvidas no curso de Pós-Graduação, aplicadas 

corretamente, atuam diretamente no processo 

produtivo de uma empresa, reduzindo o tempo de 

paradas críticas de equipamentos acionados por 

inversores de frequência, que desarmam por 

subtensão da rede elétrica, causados por distúrbios 

momentâneos e consequentemente, diminuem ou 

extinguem o retrabalho de rearmes dos mesmos, 

diminuindo o tempo de retomada do processo e 

aumentando a DF destes ativos. 

 

 2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Identificar falhas na gestão de ativos na fase do 

comissionamento; 

• Demonstrar a eficácia (ganhos/benefícios) da 

utilização de ferramentas para gerenciamento de 

ativos na fase de comissionamento; 

• Analisar a variação de desarmes causados por 

subtensão em inversores de frequência de baixa 

tensão; 

• Comparar as quantidades de desarmes/perdas x 

ganho de produção antes e após estudo verificado, 

enfatizando que o sucesso do estudo deu-se devido 

ao uso correto de ferramentas eficazes de gestão de 

ativos. 

 

 

 3 JUSTIFICATIVA 

 O presente trabalho propõe o emprego de técnicas de 

gestão da qualidade ao comissionamento de 

inversores de frequência em uma mineradora. O 

estudo se justifica, pois, na fase de comissionamento 

de um projeto, que ocorre nas fases de construção, 

pré-operação e testes direcionados ao startup de 

equipamentos que irão influenciar no bom 

funcionamento do processo da usina. 

Os inversores de frequência são dispositivos 

responsáveis por acionar os motores dos principais 

equipamentos de operação da usina, variando a 

velocidade dos mesmos em função da variação da 

frequência e tensão de saída, de forma a controlar o 

processo. O comissionamento correto desses 

inversores proporciona segurança e flexibilidade com 

a automatização em processos industriais, diminuição 

de choques mecânicos na partida do motor. O inversor 

de frequência possui ótimo custo-benefício, pois 

proporciona economia de energia elétrica, aumento de 

vida útil de motores e componentes mecânicos 

acoplados ao mesmo. 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 COMISSIONAMENTO 

O comissionamento tem por objetivo garantir a 

excelência de todas as etapas do projeto, o mesmo se 

faz presente em quase todas as fases e destina-se a 

realizar a entrega do que foi idealizado, planejado e 

projetado ao cliente final em plena operação, 

atendendo as expectativas de seu funcionamento.  

O Comissionamento é realizado com o intuito de evitar 

retrabalhos e garantir a confiabilidade o 

funcionamento da máquina ou equipamento. 

Na fase de construção, pré-operação e testes em 

geral é concluída com uma revisão da execução do 
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trabalho e/ou dos produtos para definição da 

aceitação (PMBOK, 2010, p.38).  

De acordo com Vilbrandt et al. (2005) devido à 

complexidade dos projetos, às muitas 

interdependências e condições limitantes, o 

comissionamento deve ser planejado e executado 

com muito cuidado e precisão. Responsabilidades e 

competências devem ser definidas claramente. O 

pessoal não deve ser exposto a nenhum perigo e os 

riscos tecnológicos devem ser minimizados. O 

comissionamento deve ser feito eficientemente e seus 

resultados finais devem refletir o estado atualmente 

reconhecido de ciência e tecnologia. Para o 

gerenciamento mais eficiente de processos e 

interações das pessoas envolvidas no projeto, 

procedimentos devem ser considerados para que o 

escopo seja realizado de forma correta, o que 

otimizará a execução do trabalho, a verificação 

sistêmica da implementação definição de metas, a 

preparação de documentações compreensíveis e a 

validação dos resultados alcançados. 

De acordo com Nascimento (2014) sempre houve uma 

pressão muito grande para a entrega de um projeto, 

juntamente com a contra pressão para não receber 

uma instalação sem a garantia de um perfeito 

funcionamento. A pressão para entrega está atrelada 

ao prazo que é predominante em todo e qualquer 

projeto, e a contra pressão está interligada a 

operabilidade futura, pois, sem essa validação, 

qualquer problema que surgir após a saída da equipe 

de implementação ficará sob a responsabilidade dos 

futuros mantenedores e operadores ou seja, do 

cliente.  

Com o passar dos anos e com a implementação de 

ferramentas de projetos, foi notado que ainda na fase 

de obra, o comissionamento correto é essencial na 

antecipação da resolução de problemas futuros. Pôde-

se verificar a qualidade nas montagens, com melhoria 

efetiva na atuação das equipes responsáveis por ela, 

aumentando as chances de encontrar problemas nas 

fases iniciais de implementação do Projeto. 

O Comissionamento antecipado é a realização de 

atividades com antecedência programada e 

satisfatória, desde a fase de suprimentos, durante a 

fabricação dos equipamentos, de seu transporte, seu 

recebimento e na montagem dos sistemas, permitindo 

o ponto início de pré-operação e operação assistida 

desses equipamentos e/ou sistemas com a 

confiabilidade desejada (VERRI, 2010).  

O principal intuito das atividades de comissionamento 

é assegurar a transferência da unidade de construtor 

para o proprietário de modo organizado afim de 

garantir e avalizar seu funcionamento em termos de 

desempenho, qualidade e rastreabilidade de 

elementos empregados. Quando realizado de modo 

estruturado e conciso, o comissionamento tende a se 

caracterizar como uma etapa essencial para o 

atendimento às condições de prazo, custo, segurança 

e confiabilidade em um projeto.  

 

4.2 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 

O acionamento elétrico converte energia elétrica em 

energia mecânica, assegurando o controle do 

processo de conversão. Estes são comumente 

utilizados para acionar máquinas ou equipamentos 

que necessitam de movimento controlado. Nos 

tempos atuais o acionamento elétrico é composto 

normalmente pela combinação dos seguintes 

elementos: O motor, responsável por converter a 

energia elétrica em energia mecânica e de dispositivo 

eletrônico, que tem por função controlar a potência 

elétrica entregue ao motor e a transmissão mecânica. 

No ambiente industrial, os motores mais amplamente 

utilizados nos acionamentos elétricos, são os motores 

de indução trifásicos, estes quando alimentados com 

tensão e frequência nominais, sempre que não 

estejam operando com potência da carga igual a 
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potência nominal do motor, estarão desperdiçando 

energia. Durante anos, as aplicações industriais de 

velocidade variável de motores foram ditadas pelos 

requisitos dos processos, custo, eficiência e pelos 

requisitos de manutenção dos componentes 

empregados (MASCHERONI et. al., 2005).  

A partir dos anos 60 iniciou-se a disponibilidade no 

mercado dos semicondutores e somente na década 

do 80 que, com o desenvolvimento destes 

semicondutores de potência, com testes que 

obtiveram excelentes características de desempenho 

e confiabilidade, de forma a possibilitar a 

implementação de sistemas de variação de 

velocidade. Estes sistemas de variação continua e 

controlada de velocidade, proporcionam economia de 

energia, eficiência do desempenho de máquinas e 

equipamentos, devido a adaptação da velocidade aos 

requisitos do processo, suavizando as partidas de 

motores através da redução da frequência e 

consequentemente tensão de saída do dispositivo, 

atendendo a uma determinada rampa de aceleração já 

pré-definida pelo usuário (MASCHERONI et. al., 

2005).  

Este dispositivo eletrônico é utilizado para variação de 

velocidade de motores de indução, conhecido como 

Inversor de Frequência, este é alimentado com 

tensão, corrente alternada e frequência fixa, 

transformando-a em tensão e corrente contínua 

através de dispositivos semicondutores que 

converterão esta tensão e corrente em alternada e 

frequência variável na saída, conforme figura 2, 

proporcionando velocidade variável no eixo do próprio 

motor (MASCHERONI et. al., 2005).  

 

Figura 2 – Bloco diagrama – Inversor CFW09  

Fonte - MASCHERONI et. al., 2005, p. 205. 

 

5 ESTUDO DE CASO 

Em uma usina pelotizadora de minério de ferro, 

localizada em Minas Gerais, foi diagnosticado que 

durante as quedas momentâneas de energia elétrica, 

causadas em sua maioria por RA’s religamento(s) 

automático(s) de outro sistema, que por sua vez está 

interligado a mesma rede de fornecimento elétrico, 

causava o afundamento de tensão na rede 

alimentadora da subestação principal. O afundamento 

era refletido nas demais subestações alimentadas por 

ela, sendo que, interligados aos barramentos de saída 

dos transformadores abaixadores de 13.8kv/0.44kv, 

estão conectadas as entradas dos  inversores de 
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frequência modelo CFW09 do fabricante WEG, 

quando submetidos a afundamentos de tensão 

instantâneos desarmavam pela proteção de 

subtensão, causando paradas de equipamentos 

conectados a linha de produção principal da usina, 

gerando perdas significativas, devido a disponibilidade 

dos equipamentos que,  somente era reestabelecida 

após o deslocamento da mão-de-obra para efetuar o 

rearme destes equipamentos, e posteriormente o 

aguardar condições do processo para que 

retornassem em operação, ação que tinha em média, 

duração trinta minutos.   

Conhecendo então o nosso problema, que era 

impacto no custo unitário devido aos desarmes 

constantes pela proteção de subtensão dos inversores 

de frequência que eram responsáveis por acionar os 

motores dos principais equipamentos da usina, 

conhecidos como gargalo, iniciou-se um estudo 

baseado na metodologia no ciclo PDCA, seguindo 

estrategicamente as etapas de Plan (Planejar), Do  

(Executar), Check (Checar) e Act (Agir) para obter 

êxito na resolução e/ou diminuição do mesmo, através 

de uma gestão de melhoria contínua, visando otimizar 

o processo, reduzindo as perdas de produção. 

Iniciou-se então uma reunião de planejamento 

estratégico para identificarmos o problema que foi 

registrado em ata, através de um brainwriting de todas 

as ideias propostas, chegando há um consenso, de 

que este problema, era a vulnerabilidade de 

subtensão nos painéis dos inversor de frequência, 

para tal, foi utilizado o método de priorização 

conhecido como GUTA (Gravidade, Urgência, 

Tendência, e autonomia), onde a ideia vencedora 

obteve uma pontuação total de 19 pontos conforme 

figura 3. 

 

Figura 3 – Matriz de Priorização GUTA 

Fonte – CONCEIÇÃO, 2018. 

Com a definição do problema priorizado, partiu-se 

então para definição da meta, onde foi proposto 

reduzir em 40% os desarmes em inversores, saindo 

de trinta, para doze minutos a retomada de produção. 

Iniciou-se a análise do fenômeno, com a realização de 

um estudo aprofundado sobre o inversor de frequência 

utilizado, com a verificação e revisão de suas 

características construtivas e funções específicas, 

desde a montagem que foi realizada na fase de 

construção, até a fase de pré-operação e testes, onde 

foram de fato, foram entregues os equipamentos. 

Após esta verificação, foi diagnosticado que não 

houve um gerenciamento adequado destes ativo pela 

equipe de gerenciamento, pois haviam termos que no 

escopo, eram contemplados a utilização de recursos 

que otimizassem ao máximo o funcionamento do 

mesmo. 

A justificativa da escolha deste problema deu-se 

devido a necessidade de aumentar a DF 

(Disponibilidade Física), dos equipamentos acionados 

por inversor de frequência, redução da perda do custo 

unitário, otimizando a utilização de mão de obra 

evitando retrabalhos com atuações corretivas com a 

diminuição de desarmes dos inversores pela atuação 

de proteção de subtensão. 

Para a quantificação das perdas, utilizou-se o conjunto 

de indicadores conhecido como  QCAMS  (Qualidade, 
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Custo, o atendimento, Meio Ambiente, Moral da 

equipe e Segurança) onde, para cada pilar do QCAMS 

foi estabelecido a elevação do custo de produção 

unitário, o consumo de gás desnecessário para 

manter o forno aquecido durante a parada de usina 

que  impacta diretamente ao meio ambiente, na moral 

da equipe devido desgaste física e emocional dos 

eletricistas responsáveis por rearmar os inversores e 

física por terem que acessar diversos lances de 

escadas, para adentrar a sala elétrica e  rearmar 

equipamento por equipamento, emocional devido a 

cobrança e pressão de restabelecer os equipamentos, 

para que os mesmo atendam os parâmetros de 

produção adequados, no pilar segurança com a 

eliminação da exposição do eletricista a manobras em 

equipamentos energizados que podem causar 

ferimentos tais como, choque elétrico e/ou 

queimaduras por arco-voltaico, conforme figura 4 

abaixo. 

 

Figura 4 – Quantificação de Perdas QCAMMS 

Fonte – CONCEIÇÃO, 2018. 

Foram estabelecidas como metas específicas para a 

redução dos desarmes dos inversores, redução dos 

desarmes em quarenta e cinco por cento, ou seja, 

treze minutos e cinquenta segundos para rearme e 

reestabelecimento da operação do circuito. 

Utilizou-se o gráfico de Diagrama de Ishikawa 

conhecido como Diagrama de causa e Efeito ou 

Espinha de peixe na análise da causa do problema, 

que eram os desarmes dos inversores conforme figura 

5. 

 

Figura 5 – Diagrama de Causa e Efeito – Análise de Processo 

Fonte – CONCEIÇÃO, 2018. 

 A matriz de priorização onde foi constatado que a 

causa de maior prioridade a ser trata eram os 

deslocamentos para sanar os desarmes mecânicos 

dos disjuntores de alimentação do inversor de 

frequência quando atuava a proteção de subtensão 

conforme figura 6. 
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Figura 6 – Matriz de Priorização 

Fonte – CONCEIÇÃO, 2018. 

Realizou-se outro brainwriting das possíveis soluções 

para resolução do problema, sendo que, a solução 

indicada, foi entrar em contato com o fornecedor do 

produto, no caso o inversor de frequência modelo 

CFW09 o fabricante WEG, e verificar a possibilidade 

junto ao atendimento técnico especializado, se haveria 

um dispositivo que tivesse a função de atenuar 

subtensões instantâneas, que, segundo a dados 

coletados no dispositivo eletrônico de medição e 

registro das tensões da rede elétrica de medição CCK, 

eram em média menores do que dois segundos, como 

pode ser observado nas figuras abaixo. 

 

Figura 7 - Afundamento de Tensão – Analisador CCK – 1,53 s 

Fonte – CONCEIÇÃO, 2018. 

 

 

Figura 8 - Afundamento de Tensão – Analisador CCK – ~ 0,135 s 

Fonte – CONCEIÇÃO, 2018. 

 

Figura 9 - Afundamento de Tensão – Analisador CCK – ~ 0,133 s 

Fonte – CONCEIÇÃO, 2018. 

 

Figura 10 - Afundamento de Tensão – Analisador CCK – ~ 1,65 s 

Fonte – CONCEIÇÃO, 2018. 

Progrediu-se para a fase de executar o plano de ação, 

que foi o detalhamento da proposta indicado pelo 

fabricante, conforme citado no parágrafo anterior onde 
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obteve-se a informação que havia um recurso que 

atenderia as nossas necessidades, sem precisar da 

utilização de componentes externos, pois o inversor 

de frequência, dispõe de uma função chamada de 

Ride-Through, que permite a recuperação do inversor, 

sem bloqueio pelo erro E02 (Sub-tensão), quando 

ocorrer queda momentânea na rede de alimentação. 

Para tal ajuste nesta fase de execução, houve-se um 

ganho de mão de obra, que foi própria da empresa e 

de custo zero de materiais. 

Verificou-se os resultados após mudança dos 

parâmetros solicitado pelo fabricante em testes de 

funcionamento do inversor em bancada com a 

simulação de subtenção instantânea com a obtenção 

de resultados satisfatórios aplicando-se então as 

alterações aos demais inversores da usina.  

A comprovação do resultado obteve-se através de 

dados coletados no CCK, verificou-se o atingimento 

da meta, após habilitar a função Ride-Through, com a 

verificação e análise dos gráficos coletados no 

dispositivo medidor dos registros de subtensão 

instantânea na rede de transmissão, que ocorreram 

por diversas vezes, devido ao religamento automático 

como já citado no presente artigo.  

A meta específica que era de reduzir em 45% o tempo 

de disponibilidade física do equipamento e retrabalhos 

por ações corretivas, e as mesmas foram reduzidas 

em média 85%, pois em sua maioria a subtensão não 

ultrapassou quinhentos milissegundos, sendo que, 

com esta função habilitada o inversor não desarma em 

modo vetorial por dois segundos de subtensão e 

quando no modo escalar por até três segundos. 

Conforme demostrado na tabela abaixo a perda por 

hora parada chega a quase 100 mil reais. Como o 

tempo de rearme dos equipamentos foi reduzido com 

a implantação da função Ride-Through, houve ganho 

na DF dos equipamento e consequentemente 

apresentou ganhos financeiros para a empresa. 

 

Tabela 1 – Perdas por hora parada 

Prêmio da Pelota por Tonelada em Dólar 60 

Produção Horária (ton) 845 

Cotação do Dólar em Reais R$         3,85 

Tempo de Perda (h) 0,5 

Perda em Reais R$ 97.597,50 

 

Fonte – CONCEIÇÃO, 2018. 

 

5 CONCLUSÃO 

As estratégias de planejamento e gestão de projetos 

somadas a ferramentas da qualidade, são eficazes 

tanto para investigação de um problema, quanto para 

resolução do mesmo. 

O comissionamento das máquinas e/ou equipamentos 

projetados para garantir a qualidade do produto de um 

projeto, necessitam de planejamento estratégico, pois 

este, decide o sucesso ou o fracasso de um 

empreendimento.  

A metodologia do ciclo PDCA é uma ferramenta da 

gestão de melhoria contínua eficaz e essencial para 

organizar processos de uma empresa. 

Os testes da utilização da função Ride-through no 

inversor de frequência CFW09 do fabricante WEG, 

foram satisfatórios, conforme instruído pelo fabricante 

o inversor suportou quedas de tensões momentâneas, 

menores de que 3 segundos quando em modo 

escalar, e menores que 2 segundos, quando em modo 

vetorial, aumentando a disponibilidade física dos 

equipamentos acionados por ele contribuindo para o 

bom funcionamento do processo e atingimento das 

metas de produção. 
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