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            Critérios de Pontuação: 
 

• Cada competidor, ao iniciar a prova, receberá 200 pontos 

• Para cada minuto transcorrido entre o inicio e a sinalização de conclusão da prova, 

será subtraído 1 ponto. 

• Para cada metro de coluna d’água que a pressão de saída da válvula variar para mais 

ou para menos a partir da faixa aceitável de variação, serão descontados 10 pontos. Por 

exemplo: Se a pressão de ajuste for 10 m.c.a, sendo a faixa de variação aceita de 1 m.c.a 

para mais ou para menos, ou seja entre 9 e 11 m.c.a. 

• O Tempo Máximo de Execução da Prova será de 20 minutos (o competidor que 

ultrapassar o limite de tempo será desclassificado da prova) 

• Caso ocorra(m) vazamento(s), de qualquer natureza em qualquer conexão, serão 

descontados 10 pontos do tempo total. 

 
Fórmula de Pontuação: 

 

                                                                  Exemplo:  
Ø Competidor 01:  

200 pontos – 10 minutos de montagem – 2 vazamentos – Ajuste correto da pressão = 180 Pontos  

Ø Competidor 02:   

200 pontos – 15 minutos de montagem – 3 vazamentos – Ajuste incorreto da pressão = 175 Pontos  

 

                                                       Competidor 01 Vencedor !!! 
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COMPETIDORES  
 
A prova deverá ser realizada por 01 (um) empregado próprio ou terceirizado qualificado para 
atividade que deverá estar devidamente uniformizado 
 
OBJETIVO:  
1. Avaliar o desempenho do empregado próprio ou terceirizado qualificado para atividade e 
eficiência do coletor de dados.  
 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
1. Coletor de dados.  
2. Bobinas para impressão.  
3. Impressora 
 
METODOLOGIA  
1. Será montado 01 circuito para a atividade, a ser estabelecido pela Coordenação SABESP/ 
AESABESP no local da prova (situação real de leitura), que será disponibilizado em meio 
magnético aos competidores para cadastramento em seu equipamento (coletor), constando 
posição real de instalação do hidrômetro e tipo de padrão.  
2. O circuito será composto por até 15 (quinze) hidrômetros para leitura (situação real de 
leitura).  
3. A prova começará a ter seu tempo computado a partir do comando emitido pelo juiz e, a 
contagem será encerrada quando o competidor entregar as leituras ao juiz no final do 
circuito. 
O evento será realizado em área interna, ou seja, no espaço onde está sendo realizada a 
feira (FENASAN) 
 4. O competidor deverá verificar as condições do equipamento e da bobina antes do início 
da prova.  
 5. O Início da prova para cada competidor ocorrerá em intervalos de 05 a 10 minutos, 
conforme combinado pela organização e competidores. 
 
RESUMO DAS TAREFAS REQUERIDAS  
1. Pré- prova cadastramento em seu coletor, quando receber o circuito em meio magnético;  
2. Instalar a bobina para impressão;  
3. Realizar as leituras de consumo, na sequência que julgar mais conveniente;  
4. Entregar as faturas ao juiz, dentro do envelope a ser disponibilizado pela organização do 
evento.  
 
OBSERVAÇÕES GERAIS  
1. O tempo será cronometrado de forma contínua. Se o tempo for paralisado por falha no 
equipamento, a prova poderá ser reiniciada. O abuso ou mau uso* das ferramentas resultará 
na paralisação da prova e desclassificação do competidor. Casos omissos serão avaliados 
pelo Comitê de Avaliação. 
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2. Ao finalizar a prova, os competidores deverão permanecer fora da área designada para a 

realização das mesmas até que os juízes tenham terminado de avaliar e pontuar o 

desempenho dos competidors. 

3. O prazo máximo para execução da prova é de trinta (30) minutos.  

Obs.: *Será considerado abuso ou mau uso das ferramentas comportamentos que resultem 

na quebra ou dano do coletor, da impressora etc; 

 

            Critérios de Pontuação: 
 

• Os avaliadores irão medir o desempenho dos competidores, registrar na planilha o 

tempo total consumido na prova e penalizar as ações incorretas, com a adição de tempo 

por cada falta, segundo critério geral previamente estabelecido. A soma dos tempos (o 

medido e o calculado) determina o tempo total da competição.  

• Sanções serão aplicadas nas seguintes não conformidades: 

o Não utilização do EPI quando necessário; 

o Erro de leitura; 

o Má utilização do equipamento; 

o Falha na impressão da conta ou má conservação da mesma 

• Os juízes irão garantir a aplicação das regras estabelecidas e validar as avaliações. 
• Será considerado vencedor o competidor que obtiver o menor tempo total, sem 

apresentar irregularidade na seqüência da atividade.  
Fórmula de Pontuação: 
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            Critérios de Pontuação: 
 

• A soma do tempo de cada fase resultará no tempo final de cada competidor 

• Será considerado vencedor aquele completar, em menor tempo, a montagem completa 

do padrão, conforme ilustração final do item “Instruções” deste Manual. 

• O Tempo Máximo de Execução da Prova será de 20 minutos (o competidor que 

ultrapassar o limite de tempo será desclassificado da prova) 

• Caso ocorra vazamento, de qualquer natureza em qualquer conexão o competidor será 

desclassificado da prova. 

 
Fórmula de Pontuação: 

 

                                                                  Exemplo:  
Ø Competidor 01:  

20 minutos tempo total – 6 minutos de montagem = 14 minutos 

Ø Competidor 02:  

20 minutos tempo total – 12 minutos de montagem = 08 minutos 

 

                                                       Competidor 01 Vencedor !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



	
15	

 

 

 

COMPETIDORES  

O competidor deverá ser oficial de manutenção ou técnico de sistemas de saneamento, 

sendo necessário conhecimento de diagramas de comando elétricos e instrumentação com 

ênfase em malhas de controle de circuito fechado. Deverá ter realizado cursos de 

capacitação em NR-10 nos últimos 2 anos.  

O competidor deverá se inscrever dentro do prazo pré-determinado. Em caso extraordinário 

poderá ser substituído desde que justificado pelo Superintendente, com pelo menos 01 dia 

antes prova, ao Coordenador. O novo competidor deverá atender os requisitos solicitados 

no regulamento.  

O competidor deverá levar os devidos EPI´s: uniforme, óculos de segurança com proteções 

laterais, capacetes, luvas, etc.  

Espera-se que a prova seja realizada de forma rápida, mas que o façam em condições 

seguras. A segurança não é só uma preocupação para os competidores, mas também para 

os juízes e espectadores.  

Não se permitirá a participação de membros sem o adequado equipamento de proteção 

individual.  

 

OBJETIVO  

O objetivo deste evento é promover a interação entre as áreas operacionais da empresa, 

testando a aptidão, capacidade e conhecimento dos técnicos de manutenção, operadores, 

oficiais de manutenção e ajudantes em processos automatizados. Para isto, cada equipe 

deverá fazer uma série de tarefas predeterminadas no menor tempo possível, atreladas a 

uma maior eficiência no resultado.  

  

A prova consiste na montagem de uma malha de controle de pressão automática, através 

da parametrização de um inversor de frequência, modelo WEG CFW-08 e um transmissor 

de pressão.  

  

As malhas de controle de pressão são utilizadas para controlar o fluxo de fluidos em 

tubulações ou canais. São encontradas em grande parte das plantas de tratamento no 

segmento de saneamento (água e esgoto). Essas malhas de controle são de muita 

importância, pois o controle instantâneo da pressão otimiza os processos trazendo 

aumento da qualidade e maior disponibilidade dos sistemas com o melhor custo benefício.  

PROVA DA AUTOMAÇÃO 
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A PROVA  

MONTAGEM DE MALHA DE CONTROLE DE PRESSÃO  

Descrição Geral:  
Ø A prova compreenderá a montagem de uma malha de controle de pressão com a 

utilização dos instrumentos fornecidos.  

Ø Numa primeira etapa os fiscais da prova irão passar informações sobre os instrumentos 

e demais regras que forem necessárias.  

Ø O competidor terá 5 (cinco) minutos, antes do início da prova, para avaliar o local, os 

instrumentos e os materiais, nesse tempo poderá tirar dúvidas com o fiscal da prova. Será 

permitido aos competidores examinarem os equipamentos e instrumentos, mas não poderão 

retirá-los do local onde se encontram, também não poderão abri-los. Oportunidade em que 

será disponibilizado o esquema elétrico de montagem. 

Ø As avaliações se darão por competidor, ou seja, um competidor não 

acompanhará/observará a avaliação dos seus concorrentes.  

Ø O Tempo máximo para realização da prova é de 30 minutos.  
 
Detalhamento:  
Ø Montagem da Malha de Controle de Pressão;  

Ø Os instrumentos estarão previamente instalados no kit de competição;  

Ø O “kit” consistirá de um painel de comando com inversor de frequência WEG CFW-08, 

que estará com programação de fábrica. O transmissor de pressão já estará instalado na 

linha de pressurização, conectado mecanicamente, porém não eletricamente;  

Ø Os competidores deverão obrigatoriamente executar o auto ajuste no inversor; 

Ø Os competidores também receberam manuais técnicos dos instrumentos que farão 

parte da malha de controle e o diagrama unifilar do painel de comando.  

 

Tarefas  
Ø Tarefa 1 – Interligar transmissor de pressão e verificar funcionamento através da 

visualização da pressão no manômetro analógico (instalado em paralelo). 

Ø Tarefa 2 – Parametrizar o inversor de frequência WEG CFW-08 para controle de 

pressão em malha fechada (PID), com ajuste do set-point via teclas da IHM.  

Ø Tarefa 3 – Abrir/fechar as válvulas da linha de pressurização, para testar a malha de 

controle.  

PROVA DA AUTOMAÇÃO 
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Ø Quando o competidor considerar a sua tarefa concluída deverá regressar à linha de 

partida designada e dar o sinal de finalização.   

 

 

 

INÍCIO E TÉRMINO DA PROVA  

1. A prova começa com o competidor atrás da linha estabelecida para começo. O tempo 

começará a ser computado a partir do comando emitido pelo juiz da prova.  

2. A prova finaliza quando o competidor, uma vez encerrada a execução de todas as 

tarefas, informar em voz alta o término da prova.  

  
MATERIAIS E INSTRUMENTOS  

Os materiais e os instrumentos utilizados serão:  

1. Transmissor de pressão;  

2. Inversor de frequência WEG CFW-08  

3. Ferramentas para montagem da malha de controle;  

4. Multímetro;  

5. Chave de fenda / Philips para bornes  

6. Alicate de bico  

7. Cabos e terminais para interligação elétrica da malha;  

8. Fita isolante;  

9. Formulários;  

10. E outros que forem necessários.  

Observação: ferramental será fornecido pela organização da prova 

 

COMISSÃO JULGADORA  

A comissão julgadora será formada pelo coordenador da prova, pelos juízes e equipe de 

apoio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA DA AUTOMAÇÃO 
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ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO  
   

ü A prova pode ser paralisada a pedido do competidor dependendo da decisão da 

comissão julgadora, nesse caso, a prova poderá ser reiniciada do ponto onde parou ou do 

início conforme decidir o comitê.  

ü O abuso ou o mau uso das ferramentas pode resultar na paralisação da tarefa e o seu 

reinicio sem a paralisação do cronometro, pode ser agregada uma sanção de tempo a 

critério da comissão julgadora. (exemplo de mau uso: chave de fenda como talhadeira, 

alicate como chave fixa, chave de fenda como chave Philips, etc.)  

ü Uma situação de risco de acidente também resultará da paralisação da prova, a parada 

do cronometro e o reinicio da mesma deste ponto ou do início, conforme decisão da 

comissão julgadora. Dependendo da situação, pode ser agregada uma sanção de tempo.  

ü Ao final da prova será pedido ao competidor que permaneça fora da área designada 

para a realização da competição (que estará delimitada) até que comissão julgadora tenha 

terminado de avaliar e pontuar o seu desempenho.  

ü Os avaliadores irão medir o desempenho dos competidores, registrar na planilha o 

tempo total consumido na prova e penalizar todas as ações incorretas com a adição de 

tempo por cada falta, segundo o critério geral previamente estabelecido;  

ü O coordenador de prova avaliará o preenchimento das planilhas de tempo da prova 

classificará as planilhas de trabalho e fará o cálculo final.  

ü Qualquer resultado informado deve ser considerado preliminar antes de ser verificado e 

confirmado pela autoridade da competição.  

ü Não é permitido nenhum auxilio externo.  

ü A torcida é liberada.  

 

 

 
 
 
 

PROVA DA AUTOMAÇÃO 
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            Critérios de Pontuação: 
 

• Será considerado vencedor o competidor que obtiver o menor tempo final.		

• O não cumprimento da tarefa de ajustar o PID corretamente e/ou a desistência do 

competidor diante das dificuldades implica em eliminação da prova.	

• Sanção por má utilização de ferramentas: 10 min 

• Sanção por situação de risco de acidente, além de retorno ao início da prova, se 

necessário acrescer 10 min no tempo final (situação grave) 

• O Tempo Máximo de Execução da Prova será de 30 minutos  

 
Fórmula de Pontuação: 

 

 

PROVA DA AUTOMAÇÃO 


