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RESUMO: Neste trabalho estão apresentados os 
resultados de uma comparação entre dois 
sistemas de medição de alta tensão (SMAT), 
utilizados como sistemas de referência (SMRAT) 
pelo laboratório de calibração do CEPEL. Os dois 
SMRAT foram utilizados em medições 
simultâneas de alta tensão alternada até 180 kVef 
e de alta tensão contínua até 180 kV. 
Basicamente foram verificados os fatores de 
escala dos SMRAT, considerando diferentes 
instrumentos de medição fazendo parte do 
sistema, e também a linearidade dos fatores de 
escala dentro da faixa de tensão considerada. 
 
 
1.0 - INTRODUÇÃO 
 
O CEPEL está implantando o seu Laboratório de 
Referência em Medição de Alta Tensão (LRMAT) 
e tem o objetivo de ser credenciado como 
laboratório de calibração de sistemas de medição 
em alta tensão. A fase atual está envolvendo o 
comissionamento dos equipamentos e sistemas 
de medição de referência, o treinamento de 
pessoal e a elaboração dos manuais e 
procedimentos necessários. Como parte das 
atividades programadas, foram realizadas 
medições comparativas com dois Sistemas de 
Medição de Referência para Alta Tensão 
(SMRAT), adquiridos de dois fabricantes 
diferentes. Os resultados obtidos servirão de base 
técnica para a escolha do SMRAT que ficará fixo 
no laboratório e daquele que será utilizado como 
SMRAT viajante para serviços de calibração dos 
sistemas de medição de alta tensão industriais. 
Estas atividades são compromissos também de 
um projeto aprovado pelo Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
PADCT, denominado “Metrologia em Alta Tensão 
- Implantação do Sistema Nacional de Calibração 
e Certificação de Sistemas de Medição”, 
coordenado pelo INMETRO. 

Os dois SMRAT adquiridos pelo CEPEL foram 
comissionados inicialmente por meio de medições 
em baixa tensão, para verificação de seus 
parâmetros característicos principais [1]. Na fase 
atual, foram realizadas medições comparativas 
em alta tensão, com o objetivo de confirmar as 
calibrações dos sistemas realizadas pelos 
fabricantes. Estas atividades têm sido realizadas 
com o acompanhamento técnico do 
INMETRO/DIMCI/DIELE. 

 
Neste trabalho estão apresentados os resultados 
das medições comparativas realizadas em alta 
tensão. Os dois SMRAT foram utilizados em 
medições simultâneas de alta tensão alternada 
até 180 kVef e de alta tensão contínua até 180 kV. 
Basicamente foram verificados os fatores de 
escala dos SMRAT, com diferentes instrumentos 
de medição fazendo parte do sistema, e também 
a linearidade dos fatores de escala dentro da 
faixa de tensão considerada. 
 
 
2.0 - CARACTERÍSTICAS DOS SMRAT 
 
Visando garantir maior confiabilidade na utilização 
dos SMRAT viajantes nas calibrações a serem 
realizadas em laboratórios industriais e para 
possibilitar a realização de comparação interna 
entre SMRAT, o CEPEL adquiriu dois divisores de 
tensão de referência projetados, construídos e 
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calibrados por dois fabricantes diferentes. As 
características básicas desses divisores são: 
 
Divisor misto modelo RC500S, fabricação 
Hipotronics, número de série: F9120A: 
(SMRHIP) 
 

• Tensão nominal: 250 kVef para ca e ±400 kV 
para cc; 

• Resistência nominal de alta tensão: 1200 MΩ; 

• Capacitância nominal de alta tensão: 500 pF; 

• Tensão em corrente alternada e contínua; 

• Uso interno; 

• Faixa de temperatura de trabalho: 10 °C a 

30°C; 

• Fator de escala nominal: 500:1; determinado 
com um instrumento com impedância de 

entrada de 10 MΩ; 

• Unidade de baixa tensão com número de série 
F9211; 

• Cabo coaxial com impedância de 75 Ω e 
comprimento até 10 m. 

 

Divisor misto modelo RCZ500, fabricação 
Haefely, número de série: 553867: (SMRHAE) 

 

• Tensão nominal: 180 kVef para ca e ±180 kV 
para cc; 

• Resistência nominal de alta tensão: 225 MΩ; 

• Capacitância nominal de alta tensão: 500 pF; 

• Tensão em corrente alternada e contínua; 

• Uso interno; 

• Faixa de temperatura de trabalho: 10 °C a 30 

°C; 

• Fator de escala nominal: 1200:1, determinado 
com um instrumento com impedância de 

entrada de 1 MΩ; 

• Unidade de baixa tensão com número de série 
196118; 

• Cabo coaxial com impedância de 50 Ω e 
comprimento até 20 m. 

 

O SMRHIP foi calibrado pelo fabricante por 
comparação com um SMRAT rastreado ao NRC - 
National Research Council, Canadá e o SMRHAE 
foi calibrado também pelo fabricante por 
comparação com um SMRAT rastreado ao PTB - 
Physikalisch Technische Bundesanstalt, 
Alemanha. 

 
Nas medições comparativas realizadas, foram 
utilizados dois tipos diferentes de instrumentos de 
medição junto com cada um dos divisores de 
referência. Um deles foi um multímetro digital 
Fluke, mod. 8840A, 5 ½ dígitos, calibrado 

individualmente pelo laboratório de calibração de 
instrumentos do CEPEL, e outro foi um HP, mod. 
3458A, 8 ½ dígitos, com certificado de calibração 
emitido pelo fabricante. 
 
O INMETRO também está implantando em suas 
instalações o Laboratório Nacional de Metrologia 
em Alta Tensão (LNMAT), tendo inicialmente 
adquirido um SMRAT para calibração de sistemas 
de medição de Alta Tensão em Corrente 
Alternada (ATCA) até 200 kVef. Este sistema do 
INMETRO está em fase de comissionamento e 
deverá ser a referência nacional em ATCA. Seus 
componentes principais são apresentados na 
Figura 1. Em uma próxima etapa será realizada 
uma comparação entre os SMRAT do CEPEL e 
do INMETRO. 

 

 
 

1. Capacitor a Gás Padrão, 100 pF, incerteza de 
0,5%. 

2. Capacitores a Ar, 200 kVef, 10.000pF, 100 
ppm. 

3. Multímetro digital de 8 ½ dígitos. 
 

Fig. 1 - SMRAT para ATCA até 200 kVef. 
 
 
3.0 - METODOLOGIA PREVISTA PARA A 
CALIBRAÇÃO DOS SMRAT 
 
No âmbito do sistema nacional de calibração em 
alta tensão, os SMRAT deverão ter dois níveis 
hierárquicos na cadeia de rastreabilidade: o nível 
de referência nacional e o nível dos laboratórios 
credenciados para calibração dos sistemas de 
medição industriais. 
 
Os sistemas de referência nacional (SMRN) serão 
calibrados por comparação com sistemas de 
referência pertencentes ao primeiro nível 
hierárquico internacional. 
 
Os sistemas de referência dos laboratórios 
credenciados (SMRC) serão calibrados por 
comparação com os SMRN. 
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Os SMRC serão utilizados pelos laboratórios 
credenciados para calibração dos sistemas de 
medição industriais. 
 
Os SMRN devem ter a menor incerteza possível e 
adequada para calibração dos SMRC, cuja 
incerteza total requerida é de 1%, conforme 
especificado pela publicação IEC 60-2 [2]. Este 
limite de incerteza é igual tanto para alta tensão 
em corrente alternada como em corrente 
contínua. 
 
A periodicidade de calibração dos SMRN e SMRC 
será menor ou igual a 5 anos e no intervalo entre 
as calibrações serão realizados trabalhos de 
comparação interlaboratorial envolvendo os 
laboratórios credenciados, com a coordenação do 
INMETRO. 
 
Enquanto ainda não se inicia a execução de um 
programa que contemple a realização de 
comparações interlaboratoriais no país, o CEPEL 
está comparando os seus dois SMRAT para 
avaliação dos fatores de escala e linearidades 
verificados pelos respectivos fabricantes antes da 
entrega ao CEPEL. 
 
 
4.0 - COMPARAÇÃO ENTRE OS SMRAT 
 
A comparação foi realizada em alta tensão com 
os dois SMRAT medindo simultaneamente vários 
níveis de tensão alternada até 180 kVef e de 
tensão contínua até 180 kV. Foi investigada 
também a influência de diferentes instrumentos 
de medição. 
 
Um total de 10 medições comparativas 
simultâneas foi realizado em cada um dos cinco 
níveis. Um dos SMRAT foi considerado como 
exato (FE de referência) e os seus resultados 
como valores verdadeiros. O fator de escala (FE) 
do outro sistema comparado foi então 
determinado como sendo a média dos 10 FE 
obtidos para cada nível de tensão. 
 
Para possibilitar a realização das comparações 
com os SMRAT em condições iguais as que 
foram consideradas pelos fabricantes quando da 
definição dos seus fatores de escala (FE), foi 
conectado um resistor externo na entrada do 
instrumento que foi utilizado com o SMRHAE, de 
tal maneira a se reduzir a impedância de entrada 

de 10 MΩ para 1 MΩ.  
4.1 - Linearidade 
 
A linearidade dos divisores foi verificada 
considerando-se 5 níveis de tensão igualmente 
espaçados entre os níveis mínimo e máximo de 

cada faixa de tensão. O FE foi então determinado 
para cada nível. O valor médio e o desvio padrão 
experimental dos cinco FE assim obtidos foram 
calculados. Para verificar a variação dos cinco FE 
dentro dos cinco níveis de tensão, cada FE foi 
normalizado com base no valor médio. 
 
Os níveis de tensão escolhidos foram baseados 
também nas informações obtidas do relatório 
fornecido pelo fabricante de cada divisor de 
medição de referência, quando da verificação de 
linearidade nas respectivas fábricas. 
 
4.2 - Fator de Escala (FE) 
 
A determinação mais detalhada dos fatores de 
escala foi realizada para um único nível de 180 
kV, tanto para corrente alternada (kVef) quanto 
para corrente contínua. Assim como foi feito no 
ensaio de linearidade, foram consideradas 
diferentes condições de instrumentos utilizados 
nos SMRAT. 
 
 
5.0 – RESULTADOS 
 
Os resultados de verificação da linearidade e de 
determinação dos fatores de escala obtidos nesta 
comparação estão apresentados a seguir. 
 
5.1 – Verificação da Linearidade 
 
Os níveis de tensão considerados para 
verificação da linearidade dos SMRAT foram 40, 
75, 110, 145 e 180 kV, tanto para corrente 
alternada (kVef) como para corrente contínua. Os 
instrumentos de medição utilizados como 
componentes do SMRAT foram multímetros 
digitais Fluke, mod. 8840A, 5 ½ dígitos (FLK1 e 
FLK2) e multímetros digitais HP, mod. 3458A, 8 ½ 
dígitos (HP1 e HP2). 
 
Nos gráficos de linearidade, nas Figuras 2 a 7, 
estão apresentadas variações dos FE dos 
SMRAT dentro da faixa de tensão considerada. 
Junto com cada FE normalizado é apresentado 

também uma barra vertical indicativa de ± 1 
desvio padrão experimental em relação à média 
dos cinco valores de FE. Observa-se que não 
houve influência significativa dos diferentes 
instrumentos considerados e as variações dos FE 

indicam uma linearidade em torno de ± 0,5%. 
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Fig. 2 -  Linearidade ac. SMRHAE com 

FLK1. SMRHIP (FE de referência) 
com FLK2. 
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Fig. 3 -  Linearidade ac com inversão dos 

instrumentos em relação a Fig.2. 
SMRHAE (FE de referência) com 
FLK2. SMRHIP com FLK1. 
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Fig. 4 -  Linearidade cc. SMRHAE com 

FLK1 (1,0 MΩ externo). SMRHIP 
(FE de referência) com FLK2. 
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Fig. 5 -  Linearidade cc com inversão dos 

instrumentos em relação a Fig. 4. 
SMRHAE (FE de referência) com 

FLK2 (1,0 MΩ externo). SMRHIP 
com FLK1. 
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Fig. 6 -  Linearidade cc. SMRHAE com 

FLK1. SMRHIP (FE de referência) 
com FLK2. 
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Fig. 7 -  Linearidade cc. SMRHAE com 

HP1. SMRHIP (FE de referência) 
com HP2. 

 
5.2 - Determinação dos Fatores de Escala (FE) 
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O fator de escala determinado em cada caso 
(FEM) foi comparado com os fatores de escala 
nominais (FEN), informados pelos fabricantes, e 
as diferenças percentuais entre FEM e FEN estão 
apresentadas nas Tabelas 1 e 2. 
 
Tabela 1 – Diferença percentual do FE em ATCA. 
(ref.) indica qual SMRAT foi considerado como 
referência para determinação do FE. 

Instrumento ∆FE  

SMRHAE SMRHIP (%) 

FLK1 FLK2 (ref.) 0,8541 

FLK1 (ref.) FLK2 -0,8469 

FLK2 FLK1 (ref.) 0,8515 

FLK2 (ref.) FLK1 -0,8443 

HP1 HP2 (ref.) 0,7674 

HP1(ref.) HP2  -0,7613 

HP2 HP1 (ref.) 0,9567 

HP2(ref.) HP1  -0,9476 

 
Tabela 2 – Diferença percentual do FE em ATCC. 
(ref.) indica qual SMRAT foi considerado como 
referência para determinação do FE. 

Instrumento Pol. Pol. 

SMRHAE SMRHIP positiva negativa 

FLK1 FLK2 (ref.) 0,5963 0,4504 

FLK1 (ref.) FLK2 -0,5927 -0,4481 

HP1 HP2 (ref.) 0,3869 0,3215 

HP1(ref.) HP2  -0,3854 -0,3203 

Obs.: SMRHAE com 1,0 MΩ no instrumento. 
 
Pelos resultados apresentados observa-se que 
também não houve influência significativa dos 
diferentes instrumentos considerados e os FE 
obtidos apresentaram diferenças inferiores a 
1,0% para tensão alternada e inferiores a 0,5% 
para tensão contínua, em relação aos 
determinados pelos fabricantes. 
 
 
6.0 - CONCLUSÕES 
 

Pela primeira vez no país realiza-se um trabalho 
de comparação em alta tensão entre dois 
sistemas de medição, adquiridos para serem 
sistemas de referência utilizados na calibração de 
outros SMAT e já calibrados em outros 
laboratórios reconhecidos internacionalmente. 

Pelos resultados obtidos observa-se concordância 
aceitável entre os fatores de escala determinados 
pelos fabricantes, por meio de medições 
comparativas com SMRAT rastreados ao PTB e 
NRC, e os fatores de escala determinados nas 
medições comparativas realizadas no CEPEL. 
Estas diferenças estão dentro dos limites de 

±1,0% de incerteza especificados para SMRAT 
[2]. 
 
A linearidade verificada na comparação, dentro de 

±0,5%, é também aceitável pelos requisitos 
especificados pela IEC 60-2 [2]. 
 
Baseando-se somente nos resultados das 
comparações realizadas, os dois SMRAT 
apresentaram bom desempenho e ainda não há 
predominância de qualidades de um deles para 
escolha do mais adequado para ser o viajante ou 
o fixo. 
 
Numa próxima etapa, um SMRAT específico para 
ATCA e outro para ATCC, construídos pelo 
próprio CEPEL, serão minuciosamente calibrados 
com avaliação das incertezas envolvidas e 
utilizados num novo trabalho de comparação 
entre os SMRAT. Comparações com SRMAT 
medindo impulsos de tensão também serão 
realizadas. 
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