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Resumo 

Este trabalho de pesquisa apresenta uma revisão geral dos estudos, pesquisas, 

normas nacionais e internacionais sobre arcos elétricos e sua respectiva energia 

incidente. Define os conceitos de curto-circuito e arco elétrico, e identifica os riscos 

inerentes dos mesmos. Apresenta uma metodologia para a determinação das 

vestimentas para proteção contra queimaduras provocadas por arcos elétricos. 

As queimaduras causadas em trabalhadores pela energia incidente do arco 

elétrico, representam uma parcela significativa de ferimentos provocados por 

eletricidade em locais de trabalho. Para trabalhadores que constantemente operam em 

sistemas elétricos energizados, ele representa um dos principais perigos e exige 

medidas de extrema cautela, bem como a utilização de EPI´s e roupas capazes de 

suportar o calor liberado. Neste trabalho são apresentadas as características e causas 

dos arcos elétricos, conscientizando o leitor sobre a importância de se utilizar EPI´s em 

sistemas elétricos de potência. 

Para a análise da energia incidente foram realizados os estudos de curto-circuito 

e de seletividade, e a partir dos resultados obtidos, foi calculada a energia incidente de 

um arco elétrico para dois painéis. De posse desses valores, foi especificada a vestimenta 

de proteção adequada para os trabalhadores do sistema elétrico, em função dos efeitos 

do arco elétrico causado por curto-circuito e das características dos dispositivos de 

proteção que estão atuando, dentro de quadros elétricos, dinâmico e térmico. São 

apresentadas ainda, no apêndice com mais detalhes, as características do tecido das 

vestimentas. 

             Além de ser fundamental para qualquer sistema elétrico existente, também é de 

suma importância que o estudo da energia incidente seja feito na fase de projeto, de 

modo a elaborar as especificações dos equipamentos elétricos de manobra e proteção, 

com a finalidade de minimizar os riscos produzidos pelo arco elétrico e objetivando 

eliminar o surgimento do mesmo. Feito isso, a vestimenta mais apropriada visando à 

proteção de um trabalhador contra queimaduras e lesões oriundas da energia incidente 

foi determinada observando as normas vigentes da NR-10 e ABNT.  
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Abstract 

This research presents a general review of studies, surveys, national and 

international standards on electrical arcs and their respective incident energy. Sets the 

short circuit and arc concepts, and identifies its risks. It presents a methodology for the 

determination of garments for burns protection caused by electrical arcs. 

These burns caused workers in the electric arc incident energy represent a 

significant portion of injuries caused by electricity in workplaces. For workers who 

constantly operate on energized electrical systems, it represents one of the main 

dangers and requires extreme caution measures, and the use of PPE´s and clothing able 

to tolerate the heat released. In this paper the characteristics and causes of electric arcs 

are presented, the reader aware of the importance of using PPE´s in electrical power 

systems. 

For the analysis of the incident energy were performed short circuit studies and 

selectivity, and from the results obtained, the incident energy of an electric arc to two 

panels was calculated. With these values, the proper protective clothing is specified for 

the electrical system workers, due to electric arc effects caused by short circuit and 

characteristics of protective devices that are acting within electrical frames, dynamic 

and thermal. They are also presented in the Appendix in greater detail, the 

characteristics of the fabric of clothing. 

             Besides being fundamental to any existing electrical system, it is also of 

paramount importance that the study of the incident energy is made in the design phase 

in order to draw up the specifications of electrical equipment operation and protection, 

in order to minimize the risks produced the electric arc and aiming to eliminate the 

appearance of it. That done, the most appropriate clothing in order to protect a worker 

from burns and injuries resulting from the incident energy was determined by observing 

the standards NR-10 and ABNT. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este capítulo faz uma introdução ao trabalho. Inicialmente, é apresentada a 

relevância do tema do trabalho. A seguir, são apresentados seus objetivos, a metodologia 

utilizada e, por fim, é apresentada a maneira como o trabalho se organiza. 

1.1. Relevância do Tema 

Grande parte dos trabalhadores que operam com sistemas elétricos sofrem com  

ferimentos oriundos da energia liberada por um arco elétrico. Este assunto, apesar da 

crescente preocupação por parte dos usuários em geral, ainda não é dada a devida 

atenção se comparado a outros tipos de perigos envolvendo a eletricidade, como choque, 

incêndio e outros aspectos relacionados a segurança industrial. 

Frequentemente os operadores de sistemas elétricos são expostos a 

determinadas situações na quais estão operando em um painel elétrico, como por 

exemplo, o curto circuito, ocasionando o arco elétrico. Dessa forma, o arco elétrico libera 

uma energia incidente de tal forma que pode provocar queimaduras e com isso, traz 

diversas consequências para os trabalhadores, dentre elas: afastamentos (temporários 

ou permanentes), tempo maior de tratamento, tempo maior para voltar a exercer suas 

atividades. Essas consequências trazem muitos problemas para a empresa, pois pode 

ocasionar perda de produtividade pelo afastamento de seus trabalhadores, ou em casos 

mais graves, mortes. Além disso, pode-se gerar custos para a empresa  e comprometer a 

imagem e reputação da mesma, bem como custos para os familiares das vítimas. Por 

tudo isso, é fundamental que os dispositivos de proteção atuem de forma eficiente e 

rápida, interrompendo a circulação de corrente.  

No Brasil, a NR-6 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e 

Emprego estabelece as exigências legais para Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) para a proteção dos trabalhadores contra riscos susceptíveis de ameaçar a 
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segurança e a saúde no trabalho. Nesta NR não está explícita a necessidade de proteção 

contra arcos elétricos, mas estabelece que o EPI deve proteger os trabalhadores contra 

agentes térmicos, tanto para a cabeça, face, membro superior e inferior,  e corpo inteiro. 

É sabido que o arco elétrico é um agente térmico, assim como superfícies de 

equipamentos e chamas e o calor pode ser quantificado, portanto, o arco elétrico é um 

risco susceptível de ameaça à segurança e à saúde do trabalhador e este deve ser 

protegido pelo EPI da mesma maneira que é feito com capacete, calçado, óculos de 

segurança, luvas e outros equipamentos de segurança utilizados para serviços em 

eletricidade. 

Portanto, é de extrema importância que os trabalhadores possuam um EPI 

adequado, trabalhem em distâncias seguras e que os dispositivos de proteção do circuito 

estejam adequados aos vários tipos de curto-circuito aos quais o sistema está 

submetido. É recomendável a instalação de relés detectores de arco dentro dos painéis 

elétricos, visando à maior proteção ao operador, pois estes irão extinguir o arco antes de 

seus efeitos mais drásticos. 

O presente trabalho tem como tema proposto o estudo da energia incidente do 

arco elétrico, abrangendo vários temas da Engenharia Elétrica como: eletrotécnica, 

sistemas elétricos de potência, proteção de sistemas elétricos. Tais temas são abordados 

à medida que as etapas para o cálculo da energia incidente de um arco elétrico são 

executadas. É a partir da determinação da energia incidente que se pode determinar e 

especificar os EPI´s e as vestimentas necessárias para proteção dos trabalhadores em 

sistemas elétricos.  Além disso, pode-se determinar também as distâncias mínimas de 

segurança na proximidade de quadros elétricos, e comprovar a necessidade da 

instalação de monitores de arco dentro dos quadros. Em outras palavras, a relevância do 

presente trabalho consiste na melhoria da segurança dos trabalhadores de sistemas 

elétricos. 

1.2. Objetivos do Trabalho 

Cada sistema elétrico possui suas próprias características que determinam 

diferentes tipos de riscos aos trabalhadores de campo. Neste trabalho, o objetivo 
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principal é analisar a exposição aos trabalhadores pela energia incidente liberada por 

um arco elétrico, e  com isso, minimizar esse risco com o uso de vestimentas adequadas. 

Para se alcançar o objetivo principal, é necessário que outros sejam alcançados, 

para que seja realizada uma melhor análise da exposição do operador. Tais objetivos 

consistem em primeiramente explicar de forma sucinta sobre a gravidade das 

queimaduras e a energia liberada por um arco elétrico. Em seguida, o propósito é fazer 

um estudo detalhado de curto circuito e seletividade de proteção de um determinado 

sistema elétrico, e posteriormente, os cálculos a serem apresentados têm a finalidade de 

determinar a distância de risco e energia incidente em caso de curtos-circuitos com arco 

elétrico. Esses cálculos subsidiarão a especificação da categoria dos equipamentos de 

proteção individual (EPI´s) que os operadores deverão utilizar durante os serviços de 

operação ou manutenção nas proximidades de quadros ou equipamentos elétricos.  

1.3. Metodologia 

Este trabalho utiliza uma metodologia que consiste em um estudo inicial sobre 

queimaduras e a classificação de acordo com sua gravidade. Além disso, é feito um 

estudo da norma IEEE 1584-2002 “IEEE Guide for Performing Arc Flash Calculations” e 

suas notas. Essa norma descreve os passos necessários para a realização do estudo da 

energia incidente provocada por um arco elétrico e define as características dos 

sistemas elétricos para os quais ela se aplica. Após o estudo da norma, deve-se conhecer 

mais profundamente o arco elétrico, pois este é o causador da necessidade de um estudo 

mais detalhado sobre a energia incidente. 

Após isso, devem ser definidas as etapas a serem seguidas para a realização do 

estudo em questão, como: determinação das características do sistema, determinação 

das correntes de curto circuito e de arco elétrico. O passo final na realização do estudo é 

a apresentação dos modelos matemáticos para os cálculos das correntes do arco e de sua 

energia incidente. 

1.4. Organização do Trabalho 

Este trabalho divide-se em 6 capítulos e 1 apêndice. 
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O primeiro capítulo é a introdução do trabalho. Faz uma descrição geral, bem 

como seus objetivos e relevância. 

O segundo capítulo aborda a questão das queimaduras. É feito um estudo teórico 

a respeito das queimaduras em geral, da gravidade das queimaduras ( primeiro, 

segundo e terceiro grau) . 

O terceiro capítulo aborda a questão do arco elétrico. É concedido um foco de 

relativa abrangência a esse tema, devido ao fato dos arcos elétricos serem a causa da 

necessidade de realização do estudo da energia incidente em sistemas elétricos. 

No quarto capítulo, é feito um estudo teórico sobre curto circuito, suas causas e 

cálculos para sua determinação, além de uma abordagem sobre seletividade de 

proteção, apresentando a seletividade convencional e a seletividade lógica, bem como os 

passos para se fazer um projeto eficiente. 

O quinto capítulo é destinado à apresentação da metodologia para o cálculo da 

energia incidente e a distância de segurança para operação. Apresenta todo o 

equacionamento matemático que será realizado no estudo, com as respectivas condições 

de contorno e aplicações. 

O capítulo seis apresenta as conclusões da primeira parte do trabalho. 

O apêndice A apresenta uma explicação mais detalhada sobre as vestimentas de 

proteção. 
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Capítulo 2 

Queimaduras 

Dos ferimentos provocados pela eletricidade, as queimaduras provocadas pelos 

arcos elétricos representam uma parcela muito grande de riscos, se comparado com os 

demais, tais como: choque elétrico, campos eletromagnéticos e incêndios. Este capítulo 

traz um estudo sobre queimaduras voltadas para o arco elétrico, bem como suas 

classificações e gravidades. 

2.1. Introdução 

Entende-se por queimadura o quadro resultante da ação direta ou indireta do 

calor sobre o organismo humano [8]. Apesar dos crescentes progressos obtidos 

ultimamente no tratamento dos grandes queimados, ainda  são consideráveis as taxas de 

mortalidades e morbidade. As estratégias preventivas implementadas ainda não fora 

capazes de alterar significativamente o dramático quadro epidemiológico das 

queimaduras. 

No caso da queimadura por corrente elétrica, a mesma atinge o organismo 

através do revestimento cutâneo. Por esse motivo, as vítimas de acidente com 

eletricidade apresentam, na maioria dos casos, queimaduras. Devido à alta resistência da 

pele, a passagem de corrente elétrica produz alterações estruturais conhecidas como 

“marcas de corrente”. Portanto, as características das queimaduras provocadas pela 

eletricidade diferem daquelas causadas por efeitos químicos, térmicos e biológicos. [1] 

Em relação às queimaduras por efeito térmico, aquelas causadas pela eletricidade 

são geralmente menos dolorosas, pois a passagem da corrente poderá destruir as 

terminações nervosas. Isto, porém, não significa que sejam menos perigosas, pois elas 

tendem a progredir em profundidade, mesmo depois de desfeito o contato elétrico ou a 

descarga. 



 
 

14 
 

O arco elétrico, como já foi mencionado, libera uma quantidade enorme de 

energia em um curtíssimo intervalo de tempo. Ele se movimenta na velocidade de 

aproximadamente 100 m/s e possui uma temperatura igual a duas vezes a temperatura 

do sol, que podem alcançar cerca de 20.000 ºC,  capaz de queimar metais e liberar gases 

tóxicos. Estudos mostram que se um arco durar mais de 100 ms, as pessoas e os 

equipamentos estão expostos a riscos de queimaduras graves e se ele durar mais que 

500 ms pode acontecer uma explosão causando destruição total de equipamentos e 

morte de pessoas. O arco elétrico possui energia suficiente para queimar as roupas, 

provocar queimaduras graves na pele, além de provocar incêndios, emitindo vapores de 

material ionizado e raios ultravioletas. [1] 

Diferentemente da queimadura causada por qualquer outra fonte de calor 

externa, a queimadura proveniente do arco elétrico queima internamente com mais 

intensidade do que externamente. Serão necessárias as extensas excisões cirúrgicas e, as 

vezes amputação, por isto, deve-se capacitar e treinar todos os profissionais envolvidos 

com eletricidade com intuito de diminuir os riscos de exposição às queimaduras 

originadas por arcos elétricos. [2] 

Segundo um estudo da ABA (American Burn Association), feito nos Estados 

Unidos no período de 1991 a 1993 e revisado em 2002, a possibilidade de sobrevivência 

de vítimas de lesões por queimaduras varia de acordo com a idade, conforme figura 2.1. 

 

  

            Figura 2.1. Percentual de sobrevivência de vítimas de queimaduras [2] 
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No Brasil, não se tem estatísticas oficiais de acidentes envolvendo arcos elétricos, 

porém segundo a Fundação COGE (FUNCOGE, 2009), que entre outras funções realiza 

pesquisas em um grupo de 64 empresas da área de geração, transmissão e distribuição 

de energia elétrica, no ano de 2004 ocorreram 49 acidentes envolvendo arcos elétricos, 

conforme figura 2.2.[2] 

 

 

Figura 2.2. Acidentes com arcos elétricos por ano[2] 

 

Segundo NFPA 70E (2009) [2], a maioria das admissões nos hospitais americanos 

devido aos acidentes elétricos são causadas por queimaduras envolvendo arco elétrico, 

não por choques, e a cada ano mais de 2000 pessoas são admitidas em centros de 

queimaduras devido a arcos elétricos, que podem causar ferimentos severos até a uma 

distância de 3 metros do ponto de falha nos equipamentos industriais de alta tensão 

mais comuns e igualmente para distância menor, nos equipamenros de baixa tensão. 

2.2. Classificação das Queimaduras 

São inúmeros os fatores envolvidos nas queimaduras que devem ser observados em sua 

avaliação. A profundidade, extensão e localização da queimadura, a idade da vítima, a 

existência de doenças prévias, a concomitância de condições agravantes e a inalação de 
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fumaça têm de ser considerados na avaliação do queimado. O ambiente da avaliação 

deve manter-se aquecido, devendo a pele ser descoberta e examinada em partes, de 

modo a minimizar a perda de líquido por evaporação. [1] 

2.2.1. Queimaduras de Primeiro Grau 

Queimadura superficial, só atinge a epiderme ou a pele ( causa vermelhidão ), apresenta 

calor e dor, não há formação de bolhas, evolui com descamação em poucos dias e regride 

sem deixar cicatrizes. Nesses casos o atendimento é ambulatorial e consiste em 

controlar a dor e nos cuidados locais da área queimada. [1][2] 

2.2.2. Queimaduras de Segundo e Terceiro Grau 

As queimaduras de segundo grau comprometem totalmente a epiderme e 

parcialmente a derme. Esse tipo apresenta dor, edema, bolhas, e ulceração. Há 

regeneração espontânea, ocorre re-epitelização a partir dos anexos cutâneos, já a 

cicatrização ocorre de forma mais lenta com cerca de 2 a 4 semanas, além da 

possibilidade de desenvolver sequelas : discromia (superficial) e cicatriz ( profunda). 

As queimaduras de terceiro grau destroem todas as camadas da pele, atingindo 

até o subcutâneo, podendo atingir tendões, ligamentos, músculos e ossos. Causa lesão 

branca ou marrom, seca, dura, inelástica. Pelas características, é uma queimadura 

profunda, do tipo indolor e não há regeneração espontânea, necessitando de enxertia. 

Eventualmente pode cicatrizar, porém com retração das bordas. [1][2] 

Ao mesmo tempo em que se examina a vítima, colhe-se a história detalhada da 

queimadura, procurando identificar possíveis injúrias concomitantes, inalação de 

fumaça e tratamento prévio instituído. Se possível, uma breve história médica pregressa 

deve ser tomada, incluindo doenças, medicamentos, alergias e vacinações. Deve ser 

mantida a calma durante todo o atendimento ao queimado, sendo importante não se 

deixar impressionar pelo aspecto chocante da queimadura, que pode desviar a atenção 

do profissional, deixando passar despercebidas lesões muitas vezes mais graves, como 

traumas neurológicos, ortopédicos e viscerais. Se a história do acidente sugerir trauma 
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com envolvimento da coluna vertebral, especial cuidado deve ser dispensado a sua 

avaliação e devida estabilização. Sempre que atingem face e pescoço são consideradas 

queimaduras graves, porque podem comprometer a permeabilidade das vias 

respiratórias. Nos casos de queimaduras elétricas deve sempre ser lembrado o risco de 

parada cardiorrespiratória, devido a arritmias cardíacas. Feita a avaliação da 

queimadura e das condições respiratórias e circulatórias, torna-se imperativa a 

distinção entre uma queimadura benigna e uma queimadura grave. [3] 

2.3.  Gravidade das Queimaduras 

A gravidade de uma queimadura está na porcentagem da área do corpo atingida. 

 Menos de 15% : portador de queimaduras 

 Mais de 15%: grande queimado 

 Mais de 40%: risco de morte 

 Mais de 70%: sobrevida mínima  

A queimadura grave tem as seguintes características: 

 Provoca insuficiência respiratória instalada ou potencial ( face e pescoço ) 

 De segundo ou terceiro grau superiores a 10% ( crianças ) e 15% (adultos) 

Nesses casos toda e qualquer medicação deverá ser administrada exclusivamente 

por via endovenosa, exceto o reforço de toxóide tetânico (injeção), se necessário, que 

será intramuscular. Deve-se, portanto providenciar imediatamente um acesso venoso 

superficial com cateter de polietileno agulhado. O atendimento à vítima de queimadura 

grave obrigatoriamente deve ser prestado em ambiente hospitalar e compreende quatro 

estágios em ordem cronológica. [3] 

1. Controle da função respiratória ( permeabilidade das vias aéreas ); 

2. Reidratação parenteral e vigilância do estado hemodinâmico; 

3. Tratamento analgésico; 

4. Acondicionamento do queimado para o transporte à Unidade de Queimados; 
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Capítulo 3 

Arco Elétrico 

O objetivo deste capítulo é definir o arco elétrico, o agente principal de estudo da 

energia incidente. Inicialmente, é apresentado um Estado da Arte, abordando a evolução 

dos estudos acerca deste tema. Após isso, é apresentada a definição de arco elétrico, bem 

como suas características e causas. Por último, é feita uma análise acerca dos métodos 

de proteção existentes contra arcos elétricos. 

3.1. Estado da Arte  

 

Estudos mais sérios envolvendo os arcos elétricos e suas conseqüências 

começaram em 1982, com o artigo de Ralph Lee intitulado “The Other Electrical Hazard: 

Electric Arc Blast Burns” [9]. Nesse artigo, Lee definiu o arco elétrico, indicando suas 

características e suas conseqüências, avaliando as distâncias alcançadas pela explosão. 

Com isso, conseguiu chamar a atenção de várias empresas para a importância do 

desenvolvimento de métodos de proteção contra o arco elétrico [8].  

Em 1987, Lee publicou outro artigo, intitulado “Pressures Developed from Arcs”, 

onde são apresentadas as relações entre correntes, pressão e distâncias do arco elétrico 

[2].  

Também em 1987, Doughty et al.(1987) publicaram “Testing Update on Protective 

Clothing and Equipment for Electric Arc Exposure”. Já nesse trabalho, foram calculados os 

níveis de energia incidente, para baixa tensão, visando o dimensionamento dos EPIs 

adequados [2]. 

Em 2000, um artigo intitulado “Predicting Incident Energy to Better Managethe 

Electric Arc Hazardon 600V Power Distribution Systems” por Dought, Floyd e Neal 

apresentou ensaios em configurações abertas e fechadas, empregando arcos elétricos. 

Assim como no primeiro artigo, a tensão utilizada foi 600V. Uma grande inovação dessa 
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publicação foi a constatação de que em configurações fechadas, o calor se reflete nas 

paredes do painel, tendendo a abrir sua porta, sendo um perigo a mais [2]. 

Em 2002, foi publicada a norma que conduz este trabalho: IEEE 1584-2002 “IEEE 

Guide for Performing Arc Flash Calculations” [4]. Essa norma apresenta passos para 

cálculo da corrente do arco elétrico, sua energia incidente e suas distâncias, para 

sistemas com tensão entre 208V e 15000V. Os modelos desenvolvidos são empíricos, 

baseados em ensaios e em outros estudos. Para tensões acima de 15000V, apresentam o 

modelo teórico desenvolvido por Ralph Lee. Em 2004, foram feitas algumas observações 

a essa norma, baseadas em mais dados empíricos e foi lançada uma nota [15]. 

Outros artigos foram publicados desde então (2006- Stokes e Sweeting, 2006- 

Wilkins, Lang e Alisson), com base na norma definida acima. Alguns a criticam e outros 

fazem estudos de caso seguindo-a [2]. Por ser um assunto relativamente recente, ainda 

há muitas pesquisas sempre trazendo inovações. 

É importante fazer uma abordagem sucinta acerca das normas que regem a 

segurança de trabalhos em sistemas elétricos. Em 1970, foi criado o OSHA para 

estabelecer as normas que regulamentam as práticas de trabalho seguras em instalações 

elétricas. Em 1979, foi criada a NFPA, com a função de auxiliar o OSHA na preparação de 

normas técnicas específicas para segurança elétrica. A partir daí, aconteceram mais 

edições da NFPA, sempre intensificando as práticas de segurança em trabalhos 

envolvendo eletricidade. A quinta edição foi específica sobre arcos elétricos e incluiu 

análises e especificações sobre proteção contra arcos elétricos. As últimas edições 

continuaram com o foco na questão dos arcos elétricos. Já nas normas nacionais (NRs), 

não há nenhum tópico específico acerca de proteção contra arcos elétricos, apenas no 

quesito de proteções contra agentes térmicos e influências eletromagnéticas [2]. A figura 

3.1 mostra a evolução histórica no que diz respeito a proteção contra arcos elétricos. 
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Figura 3. 1 Evolução Histórica Sobre Proteção Contra Arcos Elétricos [2] 
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3.2.  Definição do Arco Elétrico 

 

Basicamente, o arco elétrico consiste em uma descarga de plasma em um meio 

dielétrico como, por exemplo, o ar. Isso ocorre, quando o campo elétrico entre os 

terminais dos condutores é muito intenso, o que causa uma ruptura dielétrica do 

isolante, ionizando-o e possibilitando a condução de corrente por entre os condutores. 

Quando o ar encontra-se ionizado, os elétrons livres migram do cátodo para o 

ânodo, ou seja, de um eletrodo para o outro. Essa migração causa colisões entre os 

elétrons com os átomos do dielétrico. As colisões acarretam a transferência de um 

elétron situado em uma órbita do átomo mais interna para uma mais externa, gerando a 

excitação dos átomos [20]. Ao retornar para sua órbita de origem, os elétrons emitem 

energia e geram calor devido às colisões. Caso o elétron não retorne para sua órbita de 

origem, esse segue o caminho até o outro eletrodo, formando a parte do arco elétrico 

denominado plasma [20]. 

Com base nisso, observa-se que o campo elétrico é um dos fatores que possui 

importante influência na criação do arco elétrico. Pois esse campo elétrico, ao elevar-se, 

acelera a migração dos elétrons e a ionização do dielétrico. Em consequência disso, a 

corrente elétrica também é aumentada. Esse processo ocorre até uma etapa, 

denominada região de transição, onde a descarga torna-se luminosa e capaz de se 

manter sem estímulos externos [20]. 

A partir dessa fase, a tensão e a corrente aumentam muito, aquecendo 

progressivamente o cátodo, até que esses efeitos térmicos tornam-se predominantes, 

causando transmissão de calor por radiação. É nesse instante, que o arco elétrico ocorre 

efetivamente. 

O arco é dividido em duas partes: 

 Os terminais: corresponde às partes de metais, onde estão os condutores 

interrompidos. Nessas partes ocorrem as maiores temperaturas, em torno de 

20000K [5]. 

 Plasma: corresponde às fagulhas observadas que “ligam” um condutor ao outro. 

Nessa parte, as temperaturas são menores que nos terminais, no entanto, ainda 

permanecem bastante elevadas, em torno de 13000K [9]. 
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Apenas para efeito de comparação, a temperatura na superfície do sol está em 

torno de 5000K [9], o que dá a noção do quão quente a região ao redor do arco elétrico 

pode ficar.  

Algumas situações nas quais o trabalhador pode estar exposto ao arco elétrico são: 

interrupção de carga, inspeção visual que verifica se todos os dispositivos estão abertos, 

durante o travamento, verificação da desenergização do circuito. Devido à suas altas 

temperaturas, mesmo a distâncias consideráveis, como 3m, ainda podem ocorrer 

queimaduras de 2º grau [9]. Tais situações ilustram a necessidade do estudo da energia 

incidente do arco elétrico para o dimensionamento do EPI. 

 

3.3.  Proteção Contra Arcos Elétricos 

 

Como citado no capítulo de introdução, existe mais de um jeito de proteger os 

trabalhadores e o sistema contra os perigos dos arcos elétricos. Desses meios, o EPI é o 

último entre a explosão do arco e o corpo do indivíduo. Sendo assim, o ideal seria que os 

outros dispositivos de proteção atuassem e interrompessem o arco antes mesmo de sua 

explosão. Visando um melhor entendimento sobre o assunto, este tópico faz uma rápida 

abordagem acerca desses meios de proteção, mostrando as causas de arcos elétricos em 

painéis e como deve ser a proteção oferecida pelos dispositivos. 

Diversas situações podem ocasionar o arco elétrico, normalmente por mau 

contato, depreciação da isolação, defeitos dos equipamentos, falhas humanas (mau 

projeto e instalação, manutenção inadequada) [16]. Considerando que um arco elétrico 

ocorre em milissegundos e que sua energia é proporcional ao quadrado da corrente e ao 

tempo de duração do arco, para se minimizar o dano, atua-se no tempo de duração do 

arco. À medida que se desenvolve, o arco passa pelas fases de compressão (5 a 15 ms), 

expansão (5 a 15 ms), expulsão (40 a 60 ms)  e térmica (até que ocorra a extinção do 

arco). Basicamente, ao ocorrer a falha, a energia que é liberada aquece o ar e causa um 

aumento da pressão no interior do painel, expulsando esse ar do painel. Com essa 

expulsão, a pressão no interior do painel diminui, porém, a temperatura continua 
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aumentando, devido ao defeito no circuito. Na última fase, a temperatura atinge seu pico, 

fundindo os materiais, até que ocorra a extinção do arco. 

 

 

                       Figura 3.2- Efeitos produzidos pelo arco elétrico [3] 

 

Como pode ser visto acima, há várias situações que podem resultar em um arco 

elétrico. Assim, para um painel elétrico, são feitos ensaios para averiguar se sua 

proteção está adequada, de acordo com os critérios abaixo [16]: 

 As portas não devem se abrir; 

 Partes ou componentes internos não devem ser arremessados; 

 Não deve haver perfurações no invólucro; 

 Os indicadores externos, horizontais e verticais, não devem se inflamar; 

 As conexões à terra não devem ser prejudicadas. 

Com relação à proteção dos painéis, como citado anteriormente, pode-se utilizar 

monitores para detecção de arco elétrico. Esses monitores desconectam o sistema 

imediatamente após a ocorrência do arco, detectado através de qualquer incremento na 

intensidade da luz. Pode-se, ainda, “melhorar” essa proteção, adicionando-se relés para 

detectar aumentos significativos da corrente de carga, evitando trips do disjuntor, 

devido apenas à eventuais incrementos na intensidade de luz, que não estejam 

relacionados com falhas no circuito. 
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                             Figura 3.3- Relé de Proteção com Sensores de Luz Pontual e Regional [15] 

 

Além dos EPI´s e monitores de arco, existem outras maneiras de se proteger os 

trabalhadores contra os perigos do arco elétrico. A Tabela 3.1 mostra uma relação 

desses métodos: 

 

Tabela 3.1- Tipos de Proteção Contra Arcos Voltaicos e Consequências  

Tipo de Proteção 

Contra Arco Voltaico 

Consequências 

Operador Equipamentos 

EPI Proteção individual Destruição total 

Cubículo resistente a 

arcos voltaicos 

Melhoria na proteção 

durante a operação normal 
Destruição total 

Operação remota 
Seguro, proteção 

adequada 
Destruição total 

Relé de detecção de 

arco voltaico 
Proteção avançada Proteção avançada 

 

Pela Tabela 3.1, vê-se que a proteção mais adequada é o relé de detecção do arco, 

uma vez que é a única que realmente abre o disjuntor antes da fase crítica do arco. O 

cubículo apenas isola o arco, ainda assim há a destruição dos equipamentos e liberação 
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dos gases tóxicos. Quanto à operação remota, o operador está seguro, porém, na 

ocorrência de uma falha, o sistema será prejudicado severamente. 

Mesmo com modos de proteção avançada, deve-se ter em mente que tudo está 

sujeito a falhas humanas. Como muitas vezes o trabalhador precisa remover as portas de 

painéis ou dar alguma manutenção com o equipamento energizado, o EPI é sua única 

proteção [20]. Assim, os EPIs devem ser dimensionados de forma correta, fornecendo a 

devida proteção ao trabalhador sem se tornar excessiva, visto que as roupas esquentam 

muito e proteção desnecessária pode vir a causar outros males ao trabalhador, como 

calor excessivo, baixa visibilidade e limitação de movimentos.  
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Capítulo 4 

Estudo do Curto Circuito e Seletividade 

É de extrema importância ter o conhecimento das correntes de curto-circuito 

para a determinação da energia incidente liberada por um arco elétrico. De posse dessa 

corrente, é possível calcular a corrente do arco elétrico. Com ela, é calculada a energia 

incidente, e com o valor dessa energia, o grau de proteção das vestimentas de proteção e 

as distâncias seguras de trabalho também são determinadas. 

 

4.1. Teoria Geral sobre Curtos Circuitos 

Um curto circuito é uma ligação intencional ou acidental entre dois ou mais 

pontos de um circuito, através de uma impedância desprezível. Essa ligação pode ser 

metálica quando se diz que há um curto circuito  sólido ou por arco elétrico, que é a 

situação mais comum. Há nesse instante uma rápida elevação da corrente atingindo 

valores, em geral, superiores a 10 vezes a corrente nominal do circuito, com grande 

liberação de energia. 

Com a elevação da corrente, surgem esforços mecânicos entre os condutores ou 

entre componentes dos equipamentos (são os chamados efeitos mecânicos) e 

aquecimentos dos condutores ou das partes condutoras dos equipamentos (são os 

chamados efeitos térmicos). 

No caso dos curtos circuitos através de arcos elétricos podem ocorrer ainda 

explosões e incêndios. Se não houver uma pronta atuação dos dispositivos de proteção, 

os outros curto circuitos também podem dar origem a incêndios e explosões (que às 

vezes são denominados efeitos explosivos).[10] 
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4.2. As causas dos curtos circuitos 

Os curtos circuitos são causados por uma falha da isolação sólida, líquida ou 

gasosa que sustenta a tensão entre condutores ou entre condutores e terra; pode ser 

também causada por uma redução da distância entre os condutores (ou entre 

condutores e terra). [10] 

A falha da isolação, por sua vez, pode ser motivada por: 

 

 Danos mecânicos – quebra de isoladores, quebra de suportes, queda de poste, etc. 

 

 Uso abusivo – exigindo de um equipamento potência maior que a nominal 

provoca-se uma deterioração da isolação que trabalhará a uma temperatura mais 

alta que a de projeto; 

 

 Umidade – isolantes porosos (orgânicos e inorgânicos) apresenta uma redução 

sua rigidez quando absorvem umidade (é o caso do óleo, do papel, da fenolite, da 

porcelana porosa usada em baixa tensão, do papelão, etc). 

 

 Descargas parciais – as isolações sólidas sempre apresentam alguns vazios no seu 

interior. Sob ação do campo elétrico surgem nesses vazios, descargas que por 

vários mecanismos (erosão, corrosão, arvorejamento) vão lentamente reduzindo 

a rigidez dielétrica até sua perfuração (o tempo pode ser de dias, semanas, meses 

ou anos); 

 

 Sobretensões – dois tipos de sobretensões podem levar a uma perfuração da 

isolação: as de manobra (ou internas), que ocorrem quando se efetua um 

desligamento (voluntário ou provocado) ou um ligamento de um circuito, e as 

atmosféricas que surgem nos condutores de um circuito (em baixa, média ou alta 

tensão) quando cai um raio nas proximidades ou diretamente nas linhas do 

circuito. 
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4.3. Cálculos das correntes de curto circuito 

4.3.1. Cálculo das correntes de curto circuito na alta tensão  

 Curto Circuito na Alta tensão 

 

A intensidade de corrente de curto circuito na alta tensão pode ser provocada por 

um curto circuito no lado da alta tensão ou no lado da baixa tensão. A potência de curto 

circuito será sempre superior para o caso do curto circuito ser na alta tensão, pois o 

valor total da impedância de curto circuito será menor. [10] 

O cálculo desta intensidade de corrente de curto circuito realiza-se utilizando a 

seguinte expressão: 

 

                                            𝐼𝑐𝑐𝐴𝑇 =  
𝑆𝑐𝑐𝑅

𝑈𝐴𝑇 . 3
                                                                             (4.1) 

 

 

Onde: 

𝑆𝑐𝑐𝑅  - Potência de curto circuito da rede de distribuição, em MVA. 

𝑈𝐴𝑇  – Tensão na Alta tensão, em kV. 

𝐼𝑐𝑐𝐴𝑇  – Corrente de curto-circuito no circuito de alta tensão, em kA. 

 

 Curto Circuito na baixa tensão 

 

Por conta da impedância interna do(s) transformador(es) a corrente na alta 

tensão devido a um curto circuito na baixa tensão será inferior ao valor calculado na alta 

tensão. Assim, na prática, o seu cálculo não é relevante, pois o dimensionamento dos 

equipamentos do circuito de alta tensão relativamente à intensidade de limite térmico e 

intensidade limite eletrodinâmica será efetuado em função do maior valor possível para 

a corrente curto circuito na alta tensão. 
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4.3.2.  Cálculo das correntes de curto circuito na b aixa tensão 

 Curto circuito na baixa tensão 

 

Para o cálculo desta intensidade de corrente de curto circuito é necessário 

conhecer a impedância de curto circuito equivalente da rede distribuidora (referida ao 

secundário) e também a impedância de curto circuito do(s) transformador(es). O cálculo 

da impedância de curto circuito equivalente da rede distribuidora realiza-se utilizando a 

seguinte expressão:  

 

                                          𝑍𝑐𝑐𝑅 =  
𝑈²𝐵𝑇𝑉 .10−6

𝑆𝑐𝑐𝑅
                                                                          (4.2) 

 

Onde: 

 

𝑆𝑐𝑐𝑅  - Potência de curto circuito da rede de distribuição, em MVA. 

𝑈𝐵𝑇𝑉  – Tensão em vazio na baixa tensão. 

𝑍𝑐𝑐𝑅  – Impedância de curto circuito equivalente da rede distribuidora, em ohms. 

 

Para o cálculo da impedância de curto-circuito do(s) transformador(es) utiliza-se 

a seguinte expressão: 

 

                                         𝑍𝑐𝑐 =  
𝑈²𝐵𝑇 𝑥  𝑢𝑐𝑐 𝑥10−5

𝑆𝑇𝑅
                                                                      (4.3) 

 

Onde: 

 

𝑈𝐵𝑇  – Tensão em carga na baixa tensão, em kV. 

𝑆𝑇𝑅  – Potência nominal do transformador, em kVA. 

𝑢𝑐𝑐  – Tensão de curto circuito do transformador, em %. 

𝑍𝑐𝑐  – Impedância de curto circuito do transformador, em ohms. 

 

O cálculo da corrente de curto circuito na baixa tensão realiza-e utilizando a 

seguinte expressão: 
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                                        𝐼𝑐𝑐𝐵𝑇 =  
𝑈𝐵𝑇

 𝑍𝑐𝑐 + 𝑍𝑐𝑐𝑅  𝑥 3 
x10−3                                                         (4.4) 

 

Onde: 

 

𝑈𝐵𝑇  – Tensão composta em carga na baixa tensão, em kV. 

𝑍𝑐𝑐𝑅  – Impedância de curto circuito equivalente da rede distribuidora, em ohms. 

𝐼𝑐𝑐𝐵𝑇  – Intensidade de corrente de curto circuito na baixa tensão, em kA. 

𝑍𝑐𝑐  – Impedância de curto circuito do(s) transformador(es), em ohms. 

 

Os cálculos podem ser realizados através do software PTW da SKM, que fornece 

resultados para correntes de faltas simétricas, fase-terra, corrente de falta momentânea 

RMS, faltas assimétricas para 0.5, 1 e 30 ciclos, considerando os valores de impedância 

entre cada falta localizada e as contribuições para a concessionária de energia, 

geradores e motores. [24] 

 Dessa forma, pode ser calculado as seguintes correntes de curto circuito:  

 

 Regime Subtransitório Inicial Simétrico : É a corrente no primeiro meio ciclo do 

curto-circuito. Possui o valor mais elevado e é a corrente utilizada nos cálculos da 

corrente do arco elétrico. Além da corrente do arco, podem-se determinar as 

capacidades de interrupção para fusíveis e disjuntores, a capacidade de 

estabelecimento dos disjuntores, as correntes dinâmicas dos painéis, o ajuste da 

proteção instantânea dos relés de sobrecorrente. A capacidade de interrupção é a 

capacidade de o dispositivo suportar as correntes de falta em condições 

definidas, sem apresentar reignição. 

 Regime Transitório: É a corrente de curto-circuito 30 ciclos após a ocorrência da 

falta. É importante na determinação da corrente térmica dos equipamentos, uma 

vez que corresponde à corrente no estado estacionário da falta, acarretando 

aquecimento dos equipamentos. 

As correntes de curto circuito possuem uma componente assimétrica, que se 

atenua com o passar do tempo, devido à parte real da relação X/R. A figura a 

seguir ilustra esse comportamento. 
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Figura 4.1- Correntes de Curto-Circuito  

 

             O outro tipo de corrente a se determinar é a corrente do arco elétrico e sua 

porção que percorre o primeiro dispositivo de proteção. A corrente do arco é a corrente 

que flui através do plasma do arco elétrico. É importante poder prevê-la, pois é a partir 

dessa predição que se determina a energia incidente na ocorrência de uma falta. Além 

disso, o cálculo dessa corrente permite analisar os dispositivos de proteção do circuito, 

determinando-se seus tempos de atuação. Essa corrente depende diretamente da 

corrente de curto circuito máximo, citada anteriormente, e é influenciada pela 

resistência do arco.[24] 

 

A Tabela 4.1 mostra a relação dos tipos de curto e a tensão de operação do sistema 

[13]. Como esperado, os curtos trifásicos envolvem maiores correntes e, portanto, será o 

objeto de estudo deste trabalho. 

 

 

    Tabela 4.1 – Valor Mínimo Aproximado da Corrente do Arco em pu, para Sistemas Trifásicos  

Tipo da Falta 
Tensão do Sistema 

480Y/277V 208Y/120V 

Trifásica 89% 12% 

Fase-Fase 74% 2% 

Fase-Terra 38% 1% 
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O ambiente onde a falta ocorre influencia na resistência do arco e sua 

continuidade. Um arco elétrico em uma área fechada dura mais, devido à grande 

concentração de gases ionizados, permitindo o fluxo de corrente. Um arco que ocorre em 

configurações abertas se expande devido à convecção de calor, permitindo a 

refrigeração dos gases ionizados e sua auto extinção [24].       

4.4. Estudo da Seletividade de Proteção 

O objetivo maior de um estudo de seletividade é determinar os ajustes dos 

dispositivos de proteção, de forma que, na ocorrência de um curto circuito, opere apenas 

o dispositivo mais próximo da falta, isolando a menor porção do sistema elétrico, no 

menor tempo possível e ainda protegendo os equipamentos e o sistema. Historicamente, 

a seletividade apareceu no começo da década de 1950[12] [13]. 

4.5. Seletividade Convencional 

A seletividade convencional consiste da aplicação dos recursos da seletividade 

cronológica e /ou da amperimétrica. Estes dois tipos mencionados serão mencionados a 

seguir. 

4.5.1. Seletividade Amperimétrica 

A seletividade amperimétrica é aquela que é utilizada quando existe uma 

impedância muito grande entre os pontos em que se está fazendo a seletividade. Neste 

caso, a corrente de falta vista pelo dispositivo de proteção à montante é muito maior que 

aquela vista pelo dispositivo de proteção instalado à jusante. Enquadram-se aqui os 

dispositivos instantâneos instalados no primário dos transformadores [12]. 
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4.5.2. Seletividade Cronológica 

Os procedimentos desse tipo de seletividade fundamentam-se no princípio de 

que a temporização intencional do dispositivo de proteção próximo ao ponto de defeito 

deve ser inferior à temporização intencional do dispositivo de proteção a montante. Isso 

significa que a seletividade cronométrica consiste em retardar uma proteção instalada a 

montante para que a proteção instalada a jusante tenha tempo suficiente para atuar 

eliminando e isolando a falta. [12] 

4.6. Seletividade Lógica 

A seletividade lógica é um conceito mais moderno e é aplicada por meio de relés 

digitais que permitem que as unidades situadas mais próximas da falta possam eliminá-

las em um tempo muito pequeno, normalmente entre 50 ms e 100 ms. 

Em alguns casos não é possível utilizar temporizações entre 50 ms e 100 ms, uma 

vez que podem existir fusíveis à jusante e, assim, deve-se permitir que eles operem antes 

e o tempo total para extinção do arco pode chegar até a ordem de 200 ms. Assim, 

quando ocorre este fato, o ajuste da unidade de sobrecorrente do relé deve ser de 250 

ms. Neste caso, a temporização dos relés à montante será de 100 ms.[12][13] 

              A adoção da utilização de seletividade lógica em um sistema elétrico tem como 

objetivo principal a redução de tempo de operação dos relés de sobrecorrente 

instantâneos presentes em uma cadeia longa de proteção, característica principalmente 

de sistemas elétricos radiais. 

               Em sistemas radiais, em um mesmo nível de tensão, os níveis de curto-circuito 

nas diversas barras de distribuição são praticamente iguais, exigindo-se o bloqueio das 

unidades instantâneas dos relés de sobrecorrente, no caso de seja adotado um sistema 

seletivo. Nestes casos, a proteção fica assegurada apenas pelos relés temporizados. 

          Assim sendo, para que o sistema de proteção seja seletivo, os tempos de operação 

destes relés se tornam cada vez maiores à medida que os mesmos se aproximam da 

fonte. Conseqüentemente, a seletividade da concessionária com a indústria fica 

impraticável.  
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         Com a utilização da seletividade lógica, a redução dos tempos de atuação das 

proteções temporizadas traz benefícios significativos, pois a eliminação mais rápida do 

curto-circuito evita maiores danos aos cabos, barramentos, painéis, e equipamentos em 

geral, e, mais importante: promove substancial aumento na segurança pessoal. 

         Nestes casos, o elemento instantâneo (que em uma seletividade convencional seria 

bloqueado) é temporizado com regulagem de 100ms, atuando sobre o disjuntor 

associado. Este relé recebe bloqueio (sinal lógico) do elemento instantâneo do relé à 

jusante. Por outro lado, o relé instantâneo que acionou o temporizador emite um sinal 

de bloqueio para o relé à montante. Desta forma, quando ocorrer um curto-circuito em 

uma região do sistema elétrico, é estabelecida a seguinte seqüência: 

 

 O relé instantâneo do local de defeito opera emitindo um sinal de bloqueio para o 

relé instantâneo à montante. 

 O relé instantâneo do local, após sua temporização associada, desliga o disjuntor 

mais próximo do defeito. 

 A proteção à montante, ao receber o sinal lógico, tem sua saída de disparo 

bloqueada enquanto o sinal lógico recebido persistir. 
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Capítulo 5 

Metodologia para o cálculo da Energia Incidente 

 Neste capítulo será abordado os passos a serem analisados durante um processo 

de arco elétrico que serão de extrema importância para que, de posse desses resultados, 

seja calculados os parâmetros necessários para a definição da vestimenta de proteção 

adequada. Na segunda parte deste capítulo, é abordada a metodologia para o cálculo 

desses parâmetros, com a apresentação de todas as equações que serão usadas durante 

este estudo. 

5.1. Análise do Processo 

Uma análise do processo do arco elétrico deve ser executada com ou como 

continuação dos estudos de curto circuito e dos estudos de coordenação dos dispositivos 

de proteção. Os resultados dos estudos de curtos circuitos são usados para determinar o 

ciclo da corrente de falta, tempo de interrupção e as correntes de curto circuito 

suportável pelos equipamentos elétricos. Os resultados dos estudos de coordenação dos 

dispositivos de proteção são usados para determinar o tempo necessário para os 

dispositivos elétricos isolar em uma condição de sobrecarga ou curto circuito. Os 

resultados dos estudos de curto circuito e dos estudos de coordenação dos dispositivos 

de proteção provêm informações necessárias para realizar uma análise dos perigos do 

arco elétrico. Os resultados da análise do arco elétrico são usados para identificar o 

limite de proteção do arco elétrico e a energia incidente determinando a distância de 

trabalho em qualquer situação nos níveis de geração, distribuição ou sistema de 

utilização de energia elétrica. [2][14] 

Para realizar uma análise do processo são necessários 9 passos conforme segue:  

 

 Passo 1 : Coleta de Dados do Sistema e da Instalação 
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Um grande esforço no estudo de arco elétrico é coletar os dados do campo. 

Mesmo em plantas com diagramas unifilares atualizados, curvas tempo-corrente, 

estudos de curto circuito em um computador, a parte de estudo de campo irá tomar 

aproximadamente metade dos esforços. 

Embora os dados necessários para este estudo sejam similares aos dados 

coletados para estudos típicos de curto circuito e coordenação dos dispositivos de 

proteção, além disso tudo, a distribuição de baixa tensão, o alimentador dos 

equipamentos de controle e os extensos circuitos derivados devem ser incluído. 

Começando pela revisão do diagrama unifilar, dos equipamentos elétricos e dos 

esquemas de organização com as pessoas que estão familiarizadas com a instalação. Os 

disgramas podem ter que ser atualizado para mostrar o sistema de configuração atual e 

orientar o início do estudo do arco elétrico. Os diagramas unifilares devem incluir todos 

os alimentadores alternativos. Se um diagrama unifilar não existe, ele deve ser criado. 

Quando o esquema básico do sistema elétrico está completo nos diagramas, 

adicionam-se os dados necessários para o estudo de curto-circuito. O estudo deve levar 

em conta todas as fontes, incluindo a concessionária, geradores auxiliares de energia, e 

motores grandes, aqueles maiores que 37 kW que contribuem para o curto circuito. Os 

diagramas devem mostrar todos os transformadores, linhas de transmissão, circuitos de 

distribuição, sistemas de aterramento elétrico, reatores limitadores de correntes e 

outros equipamentos limitadores de corrente, correção ou estabilização de tensão, 

capacitores, chaves de desligamento, disjuntores, centro de controle de motores 

(CCM´s), painéis e cubículos incluindo equipamentos de proteção, chaves fusíveis 

incluindo tipo e tamanho dos fusíveis, alimentadores e circuitos derivados, bem como 

motores menores que 600 volts, e transformadores para instrumentos de energia e 

equipamentos de proteção. Equipamentos abaixo de 240 volts não necessitam ser 

considerados a não ser que tenham pelo menos 125 kVA. 

 

 Passo 2: Determinar os modos de operação do sistema: 

 

Em locais com simples sistema de distribuição radial há somente um modo de 

operação normal, mas há sistemas mais complexos que podem ter vários modos de 

operação.  São eles: 
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 Subestação primária com um ou mais alimentador primário; 

 Subestação primária com dois transformadores com a ligação secundária 

aberta ou fechada; 

 Centro de Controle de Motores (CCM´s) com um ou mais alimentador, um 

ou mais energizado; 

 Gerador de energia ligado em paralelo com a concessionária de energia ou 

em standby. 

 

É importante determinar a corrente de curto circuito para os modos de operação 

que tem a maior e menor corrente de curto circuito. 

 

 Passo 3: Determinar a corrente de curto circuito sólida 

 

Entrar com todos os dados de um diagrama unifilar e os dados coletados em um 

programa de curto circuito. Comercialmente há programas que executam milhares de 

barramentos e permite fácil chaveamento entre os modos de operação. Encontrar a 

corrente de curto circuito sólida e a taxa de X/R (o quociente entre impedância e 

resistência elétrica), em cada ponto de interesse, normalmente todos os locais onde os 

trabalhadores possam estar trabalhando. 

 

 Passo 4: Determinar a corrente do arco elétrico 

 

A corrente de arco elétrico no ponto de interesse e a parcela da corrente que 

passa através do primeiro equipamento de proteção a montante deve ser encontrada. A 

corrente de arco elétrico depende principalmente da corrente de curto circuito sólida. A 

corrente de curto circuito sólida em um equipamento de proteção pode ser encontrada 

nos estudos de curto circuito contemplando um só sentido. Isto separará as 

contribuições do alimentador normal, da alimentação alternativa, e dos motores a 

jusante. 

A corrente do arco elétrico pode ser calculada. O cálculo da corrente de arco 

elétrico será menor que a corrente de curto circuito sólida devido a impedância do arco, 

especialmente em aplicação abaixo de 1000 volts. Para aplicações em média tensão a 
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corrente do arco elétrico é ainda um pouco menor que a corrente de curto circuito 

sólida, e deve ser calculada. 

 

 Passo 5: Encontrar as características dos dispositivos de proteção e a 

duração do arco elétrico 

 

Nos levantamentos de campo, as curvas de tempo versus corrente dos 

dispositivos de proteção podem ter sido encontradas. Se não, as mesmas deve ser 

calculadas. Para um estudo simples, é possível usar as características dos dispositivos de 

proteção, que podem ser encontrada nos catálogos dos fabricantes. 

Para fusíveis, as curvas de tempo versus corrente dos fabricantes pode incluir o 

tempo de fusão e de interrupção. Neste caso, usa-se o tempo de interrupção. Se eles 

mostram somente a média do tempo de fusão, soma-se 15% no tempo de fusão, para até 

0,03 segundos, e soma-s 10% no tempo de fusão acima de 0,03 segundos para 

determinar o tempo total de interrupção. Se a corrente do arco é acima do tempo total 

de interrupção na parte inferior da curva (0,01 segundo), use 0,01 segundo para o 

tempo. Para disjuntores com unidades de disparo, os fabricantes incluem a curva tempo 

versus corrente, incluindo tempo de disparo e o tempo de interrupção. 

Para relés operados em conjunto com disjuntores, a curva do relé mostra 

somente o tempo de operação do relé na região de tempo-atraso. Para relés operando na 

região instantânea, possibilita-se operar em 16 milissegundos em sistemas de 60 Hz. O 

tempo de abertura dos disjuntores deve ser somado. A tabela 5.1 mostra recomendações 

de tempo de operação para disjuntores de potência. Tempos de abertura para 

disjuntores específicos  podem ser verificados consultando a literatura do fabricante. 

 

Tabela 5.1 – Tempos de abertura para dispositivos de potência (IEE-1584(2002)) 
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 Passo 6: Documentar o sistema de tensão e a classe dos equipamentos 

 

Para cada condutor ou barramento, deve-se documentar o sistema de tensão e a 

classe do equipamento como mostra a tabela 5.2 (tabela 2 da IEEE-1584(2002)). Isto 

permitirá aplicar as equações baseadas na norma do equipamento e as distâncias entre 

condutores ou barramentos como mostrado na tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Distância típica condutores ou barramento (IEE-1584(2002)) 

 

 

 Passo 7: Selecionar a Distância de Trabalho 

 

A proteção contra arco elétrico é sempre baseado no nível de energia incidente 

no rosto ou corpo do trabalhador na distância de trabalho, não a energia incidente nas 

mãos ou braços. O grau do dano em uma queimadura depende da porcentagem da pele 

da pessoa que é queimada. A cabeça e o corpo é uma grande porcentagem total da área 

da superfície da pele e os danos para estas áreas é muito mais perigosa para a vida do 

que as queimaduras das extremidades. As distâncias típicas de trabalho são mostradas 

na tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Distância típica de trabalho 
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As distâncias típicas apresentadas na tabela 5.3 é a soma das distâncias entre o 

trabalhador, estando em frente do equipamento, e da frente do equipamento para fonte 

potencial do arco dentro do equipamento. 

 

 Passos 8 e 9: Determinar a Energia Incidente para todos os equipamentos 

e o limite de proteção contra o arco elétrico. 

 

Um programa  para calcular a energia incidente deve ser selecionado. Para encontrar o 

limite de proteção contra arco elétrico, as equações para encontrar a energia incidente 

podem ser resolvidas para a distância da fonte do arco elétrico no qual o início de uma 

queimadura de segundo grau pode ocorrer. A energia incidente deve ser estabelecida na 

mínima energia além dos limites que uma queimadura de segundo grau possa ocorrer. 

Os programas incluem o limite de proteção contra arco elétrico baseado em uma energia 

incidente de 5,0 J/cm² (1,2 cal/cm²).[15] 

5.2. Modelo para Cálculo da Energia Incidente 

Aqui um modelo derivado empiricamente é fornecido para possibilitar os 

cálculos. Para a especificação da vestimenta, existem vários estudos visando à 

determinação da energia incidente de um arco elétrico. O mais famoso desses métodos e 

também o precursor, é o Método de Ralph Lee. Esse é um método teórico, que considera 

o limite de energia incidente ao qual o corpo pode estar exposto, sem que se inicie uma 

queimadura de segundo grau. Esse limite corresponde a 1,2 cal / cm2. Com base nesse 

método e em testes empíricos, outras metodologias surgiram. No caso deste trabalho, a 

metodologia utilizada é a proposta pela norma IEEE 1584-2002 “IEEE Guide for 

Performing Arc Flash Calculations” [4] e suas notas [4].  

5.2.1. Limitações do Modelo 

O modelo derivado empiricamente, baseado em análises estatísticas e curvas de 

programas e extensos ensaios, e é aplicável para sistemas com: 
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 Tensão entre 208 e 15.000 V – trifásico; 

 Frequência de 50 Hz e 60 Hz; 

 Corrente de curto circuito franca entre 700 A e 106.000 A; 

 Aterramento de sistema sólido e isolado com e sem resistência; 

 Arco dentro do invólucro de equipamentos e em locais abertos; 

 Espaçamento entre condutores entre 13 mm e 152 mm; 

 Curtos circuitos trifásicos; 

 

Um modelo derivado teoricamente, baseado no artigo de Lee (1982), é aplicável 

para sistemas trifásicos em configuração aberta: subestações, sistemas de transmissão e 

distribuição, caso contrário este modelo proporciona resultados conservativos. 

5.2.2. Corrente do Arco Elétrico 

Para calcular a corrente de arco trifásica deve-se procurar o corrente de curto-

circuito obtida. 

a) Para tensão do sistema menor que 1.000 V; 

 

𝑙𝑜𝑔𝐼𝑎 =

𝐾 + 0.662𝑙𝑜𝑔𝐼𝑏𝑓 + 0.0966𝑉 + 0.000526𝐺 + 0.5588𝑉𝑙𝑜𝑔𝐼𝑏𝑓  − 0.00304𝐺𝑙𝑜𝑔𝐼𝑏𝑓          (5.1) 

Onde: 

𝑙𝑜𝑔 = Logaritmo base 10 

𝐼𝑎  = Corrente do arco elétrico (kA) 

𝐾= (-0,153) para configuração aberta ( sem invólucro) 

      (-0,097) para configuração em caixa fechada 

𝐼𝑏𝑓  = Corrente presumida de curto circuito trifásico simétrico valor r.m.s (kA) 

𝑉= Tensão do sistema (kV) 

𝐺= Distância dos condutores (mm)  

 

b) Para tensão do sistema entre 1.000 V e 15.000 V; 
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                                        𝑙𝑜𝑔𝐼𝑎 = 0,00402 + 0,983 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑏𝑓                                                   (5.2) 

 

Convertendo Log :  

 𝐼𝑎 =  10𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑎  

 

Para este nível de tensão não há distinção entre configurações abertas e caixas 

fechadas. É feita a repetição do cálculo para uma corrente igual a 85% de  𝐼𝑎  , assim uma 

segunda duração do arco pode ser determinado. 

Tabela 5.4 – Sistemas de Tensão e Distâncias típicas de condutores  

 

5.2.3. Energia Incidente para Tensões entre 0,28 kV a 15 kV  

 

Primeiro deve ser encontrado o 𝑙𝑜𝑔10  da energia incidente normalizada. Esta 

equação é baseada em dados normalizados para um tempo de arco de 0,20 segundos e 

uma distância possível do ponto do arco para a pessoa de 610 mm. 

  

                                            𝑙𝑜𝑔𝐸𝑛 = 𝐾1 + 𝐾2 + 1.081𝑙𝑜𝑔𝐼𝑎 + 0,0011𝐺                                        (5.3) 

 

Onde:  

 

𝐸𝑛  = Energia incidente normalizada (J/cm²) para tempo de 0,20 segundos e 

distância de 610 mm. 

𝐾1 = (-0,792) para configuração aberta (sem invólucro) 

         (-0,555) para configuração em caixa (equipamento enclausurado) 

𝐾2 = (0) para sistema isolado e aterrado por alta resistência 



 
 

43 
 

         (0,113) para sistema solidamente aterrado 

G = É a distância dos condutores em mm (barramento)  

 

           e 

                                                           𝐸𝑛 =  10𝑙𝑜𝑔𝐸𝑛                                                                      (5.4) 

 

Finalmente, converte-se da normalizada:  

                                             E = 4,184 ∗ Cf ∗ En ∗
t

0,2
∗

610x

Dx                                                      (5.5) 

Onde:  

E = Energia incidente (J/cm²) 

Cf  = É o fator de cálculo 

       1,5 para tensão igual ou menor do que 1 kV 

       1,0 para tensão acima de 1 kV 

En  = É a energia normalizada 

t = Tempo do arco ( segundos ) 

D = Distância do ponto do arco (mm) 

x = Expoente de distância, conforme tabela 5.4 

5.2.4. Limite de Proteção contra Arco Elétrico 

Na maioria dos casos, as operações com risco de arcos são realizadas por uma única 

pessoa. Os demais elementos da equipe de trabalho podem e devem estar afastados da 

zona de risco, evitando assim a exposição ao risco de queimadura. Fazendo o rearranjo 

das equações (5.4) e (5.5), pode-se  obter uma equação para calcular a distância de 

segurança que pode ser utilizada, por exemplo, para determinar as distâncias de 

delimitação das zonas de risco ou controlada. Assim, a equação (5.6) sugere a distância 

de segurança para sistemas com tensão entre 208 volts e 15.000 volts e condições 

dentro da faixa do modelo:  
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                                𝐷𝐵 =  4,184 ∗ Cf ∗ En ∗
t

0,2
∗

610x

EB
 

1

x
                                                    (5.6) 

 

Onde:  

𝐷𝐵  = Distância de proteção do ponto do arco (mm) 

Cf  = Fator de cálculo 

       1,5 para tensão igual ou menor do que 1 kV 

       1,0 para tensão acima de 1 kV 

En  = Energia nornalizada 

EB  = Energia incidente (J/cm²) na distância limite de proteção 

t = Tempo do arco em segundos 

x = Expoente de distância, conforme tabela 5.4 

𝐼𝑏𝑓  = Corrente de curto circuito 
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Capítulo 6 

Sistema Elétrico Estudado 

Este capítulo traz uma descrição do sistema elétrico analisado neste trabalho. As 

informações aqui fornecidas são as requisitadas pela norma IEEE 1584-2002 “IEEE 

Guide for Performing Arc Flash Calculations” [4] e suas notas [9]. Em suma, as 

informações necessárias acerca do sistema são: 

- Estudo de curto circuito: informações dos transformadores, os valores de curto 

circuito considerados, especificações dos cabos e alimentadores, diagrama do sistema.  

- Estudo de coordenação: informações dos dispositivos de proteção (tipo e 

corrente de pickup).  

- Informações do sistema em operação: métodos de operação da planta, 

condições normais de chaveamento, distâncias de trabalho.  

Além de fornecer um guia sobre as informações necessárias sobre o sistema 

elétrico, a norma IEEE 1584-2002 “IEEE Guide for Performing Arc Flash Calculations” 

[4] propõe um modelo para cálculo da energia incidente, considerando faltas trifásicas, 

para sistemas dentro de determinadas condições de contorno. Tais condições e 

limitações do sistema foram citadas no capítulo anterior. Sendo assim, o sistema será 

descrito dentro do requisitado para a realização do estudo da energia incidente. 

6.1. Descrição do Sistema 

O sistema escolhido é um projeto de uma empresa para uma outra no ramo de 

mineração relativa a Subestação 041 - – GD03-03SE041, correspondente a Usina de 

Peneiramento [23]. Nesse sistema será analisado dois painéis. O primeiro consiste em 

um QD de 13,8 kV, na freqüência de 60Hz. O sistema como um todo se caracteriza como 

secundário seletivo, onde temos a modificação do sistema radial, com a união de dois 

barramentos secundários de dois sistemas radiais, através de um disjuntor de 
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interligação, constituindo assim, o chamado secundário seletivo. Embora no sistema 

como um todo se tem este modo de operação, nesta parte do sistema estudado 

especificamente será considerado o sistema radial, onde existe apenas um 

transformador primário e um alimentador, sem redundância de equipamentos. No caso 

de alguma falha na proteção deste quadro, haveria o desligamento de todo o sistema. 

Apesar disso, considerando a estatística, ainda assim, a probabilidade de uma falha é 

bem pequena e o sistema é bastante confiável. O QD mencionado alimenta duas cargas -  

transportador de correia com potência de 700 cv, além de dois CCM´s, um na tensão de 

480V e um na tensão de 4,16 kV. Este último é o segundo painel a ser utilizado, que 

assim como o primeiro, possui um sistema radial e alimenta dois transformadores de 

correia. No caso, os transformadores ilustrados na figura fazem essa conversão de níveis 

de tensão, abaixando para 4,16 kV para uma barra e para 480V para outra barra. As 

siglas a que se referem os painéis são escritas de forma a fornecer identificação da usina 

à qual pertence, a área na qual ela está inserida, e sua respectiva numeração. Portanto, o 

painel G03-03QD003 pertence à usina 3, pertencente à área 3, que corresponde à área 

de peneiramento, e QD003 é o quadro, de 13,8 kV. Já o painel G03-03MC001 e também 

pertence à usina 3, na área 3, que corresponde a área de peneiramento, e MC se refere a 

CCM. 

A figura a seguir representa o diagrama unifilar dos painéis estudados. O 

Apêndice B mostra o referido diagrama com maior detalhe. 
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Figura 6.1 – Diagrama Unifilar do Sistema Estudado[23] 

 

Uma vez apresentada a topologia do sistema elétrico, deve-se determinar as 

distâncias entre os barramentos dos painéis e as distâncias de operação dos 

trabalhadores, visando a obtenção da distância de arco. A tabela  5.3 recomendada pela 

norma IEEE 1584-2002 “IEEE Guide for Performing Arc Flash Calculations” relaciona a 

classe do sistema e a distância típica de trabalho. Para a distância típica de trabalho, foi 

calculada bom base no projeto da empresa, visto no Apêndice B. 

Para o sistema estudado, trata-se de um painel de 13,8 kV, e um painel de 4,16 kV. 

De acordo com as tabelas 5.2 e 5.3, temos: 

Para 13,8 kV: nesse caso, será adotado as distâncias de 152 mm para os gaps e de 

910 mm como distância típica de trabalho. 
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Para 4,16 kV: nesse caso, será adotado as distâncias de 104 mm para os gaps e de 

910 mm como distância típica de trabalho. 

Outra característica a ser determinada acerca do sistema é seu tipo de 

aterramento. Para a tensão de 13,8 kV, tem-se que o tipo de aterramento limita o curto 

circuito fase-terra a 100 A. Para a tensão de 4,16 kV, tem-se que o tipo de aterramento 

limita o curto circuito fase-terra a 50 A. [25]. Em ambos os casos, pode-se dizer que o 

sistema é aterrado com alto valor de impedância, o que caracteriza como um sistema 

isolado. 

6.2. Estudo de Curto-Circuito 

É de suma importância ter conhecimento das correntes de curto-circuito na 

elaboração do estudo da energia incidente. Com essas correntes, é possível calcular a 

corrente do arco elétrico. Com a corrente do arco elétrico, é calculada a energia 

incidente e, com o valor dessa energia, o grau de proteção do EPI e as distâncias seguras 

de trabalho são determinados. 

A metodologia e os resultados apresentados foram retirados do estudo de curto 

circuito da subestação à qual o painel escolhido pertence. Os cálculos foram realizados 

no software PTW e foi considerado o sistema operando em condições normais – sistema 

operando com apenas um transformador da SE Principal em funcionamento e demais 

interligações de barras operando abertos. 

Por fim, são apresentadas na tabela 6.1 as correntes de curto-circuito calculadas a 

partir da metodologia já descrita no trabalho. 

 

Tabela 6.1 – Resultados do Estudo de Curto Circuito-Circuito para 13,8 kV e 4,16 kV [24] 
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Com base na tabela 6.1, pode-se concluir que o valores a serem utilizados no 

estudo de Curto Circuito para cálculo da energia incidente são de 23,14 kA para o 

Quadro com tensão de 13,80 V e 7,48 kA para o quadro de 4,16 kV, já que é utilizada a 

corrente no regime substransitório inicial simétrico de ½ ciclo. 

6.3. Estudo de Seletividade 

O estudo de seletividade apresenta os coordenogramas do painel. É importante se 

obter as curvas dos dispositivos de proteção na entrada do painel, uma vez que serão 

obtidos os resultados para a energia incidente em uma falta no painel. 

Será apresentado o coordenograma e os ajustes dos dispositivos de proteção para 

a barra de 13,8 kV, 4,16 kV. 
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Figura 6.2- Coordenograma Painel G03-03QD003 [25] 

 

 

A curva a ser analisada para se determinar o tempo que a proteção irá atuar para 

a corrente do arco elétrico é a curva identificada pela cor amarela no coordenograma 

acima, que representa a curva do relé que serve de proteção para a entrada do painel 

G03-03QD003. Conclui-se que o tempo de atuação é de 0,25 segundos. 
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Figura 6.3- Coordenograma Painel G03-03MC001 [25] 

 

A curva a ser analisada para se determinar o tempo que a proteção irá atuar para 

a corrente do arco elétrico é a curva identificada pela cor amarela no coordenograma 
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acima, que representa a curva do relé que serve de proteção para a entrada do painel 

G03-03MC001. Conclui-se que o tempo de atuação é de 0,2 segundos. 

6.4. Resultados 

Após os estudos de curto circuito e seletividade, nesta seção, serão apresentados 

os resultados para a energia incidente do arco elétrico e suas distâncias de segurança. 

São analisadas três situações distintas para os três níveis de tensão: uso de seletividade 

convencional, uso de dispositivos monitoradores de arco elétrico e uso da seletividade 

lógica. Primeiramente é calculada a corrente do arco elétrico. Essa corrente independe 

do tipo de proteção utilizado, portanto, essa corrente é calculada apenas para um caso. 

Com base no valor da corrente de arco elétrico, calcula-se a energia incidente e, 

em seguida, a distância de segurança para o painel descrito no capítulo anterior, para 

cada caso. Com isso, é possível especificar a classe da roupa de proteção contra arco 

elétrico a ser utilizada.  

Visando fornecer uma forma mais clara de interpretação dos resultados, são 

apresentados gráficos relacionando a energia incidente do arco elétrico com pontos a 

diferentes distâncias do painel. 

 

6.4.1. Corrente do Arco Elétrico 

Como já dito anteriormente, a corrente do arco elétrico é a corrente que flui 

através do plasma do arco. Essa corrente depende diretamente da corrente de curto-

circuito máximo e da resistência do arco elétrico, essa última sendo afetada pelo 

ambiente no qual a falta ocorre. Por exemplo, em um ambiente fechado, como um painel, 

a resistência do arco é menor, uma vez que a concentração dos gases ionizados é maior, 

o que permite maior fluxo de corrente. 

De acordo com a norma seguida [4], outras suposições foram feitas acerca da 

corrente do arco elétrico: 
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 A duração do arco é diretamente proporcional à energia incidente do arco 

elétrico. 

 A relação X/R e a freqüência do sistema não possuem efeito significativo na 

corrente do arco elétrico. 

 A formulação é válida para barramentos de aço, cobre ou alumínio. Não foram 

realizados testes para outros materiais. 

 Deve-se considerar a corrente de curto-circuito trifásica máxima. 

 

Com as premissas apresentadas, é apresentado a seguir os cálculos para se 

determinar a energia incidente, 

 

Para a tensão de 4,16 kV, sabendo que:  

𝐼𝑎  = Corrente do arco elétrico em kA 

K = -0,097 ( se tratando de painel) 

Ibf  = corrente presumida de curto circuito trifásico valor rms. Seu valor é 7, 48 kA 

V = tensão do sistema, correspondente a 4,16 kV 

G = distância entre os condutores - 193 mm 

Substituindo-se os valores na equação 5.2, tem-se: 

𝑙𝑜𝑔𝐼𝑎 = 0,00402 + 0,983 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑏𝑓 = 0,863                                                  

 

Convertendo Log :  

𝐼𝑎 =  100,863  = 7,29 kA 

 

Para a tensão de 13,8 kV, sabendo que:  

K = -0,097 ( se tratando de painel) 

Ibf  = 23,14 kA 

V = 13,8 kV 

G = 193 mm 

Substituindo-se os valores na equação 5.2, tem-se: 

𝑙𝑜𝑔𝐼𝑎 = 0,00402 + 0,983 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑏𝑓   = 1,35                                                 
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Convertendo Log :  

𝐼𝑎 =  101,35  = 22,14 kA 

6.4.2. Seletividade Convencional 

O cálculo da energia incidente é dividido em duas etapas. Primeiramente, deve-se 

calcular a energia incidente normalizada. Com o resultado obtido, calcula-se a energia 

incidente propriamente dita. 

Para 4,16 kV 

Supondo uma distância do arco à pessoa de 910 mm e sabendo que : 

𝐾1 = -0,555 , pois se trata de um painel. 

𝐾2 = 0,113 , pois o sistema não é aterrado por alta resistência 

G = distância dos condutores - 193 mm 

𝐼𝑎  = 7,29 kA 

Substiuindo os valores na equação 5.3, temos : 

logEn = −0.555 + 0,113 + 1,081 × 0,863 + 0,0011 × 193 

logEn = 0,70 

 

En = 100,70 = 5,05 
J

cm2
 

                                                   

Sabendo que:   

Cf  = 1,0 

En  = 5,05 J/cm² 

t = tempo de abertura do dispositivo de proteção mais o tempo levado para 

interromper o arco. 
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O disjuntor utilizado é o VD4 à vácuo, da ABB. De acordo com seu catálogo, o seu 

tempo de abertura máximo é de 0,075s [26]. Esse valor condiz com a tabela 5.1 

apresentada na seção anterior. O tempo de atuação do relé para interromper o arco é 

obtido através do coordenograma, que é de 0,2s. Portanto, t corresponde a 0,275,s. 

x = 0.973, de acordo com a tabela 5.4 

Finalmente, converte-se da normalizada pela equação 5.4:  

                                             E = 4,184 ∗ 1,0 ∗ 5,05 ∗
0,275

0,2
∗

6100,973

9100,973     

E = 19,69 J/cm2 

Para 13,8 kV 

Supondo uma distância do arco à pessoa de 910 mm e sabendo que : 

𝐾1 = -0,555 

𝐾2 = 0,113 

G = 193 mm 

𝐼𝑎  = 22,14 kA 

Substiuindo os valores na equação 5.3, temos : 

logEn = −0.555 + 0,113 + 1,081 × 1,35 + 0,0011 × 193 

logEn = 1,23 

 

En = 101,23 =  16,97 
J

cm2
 

                              

Sabendo que:   

Cf  = 1,0 

En  = 16,97 
J

cm2 

t = tempo de abertura do dispositivo de proteção mais o tempo levado para 

interromper o arco.  
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De acordo com o catálogo do disjuntor VD4 à vácuo da ABB, o tempo de abertura é de 

0,075s [26]. O tempo de atuação do relé é obtido através do coordenograma, que é de 

0,25s. Portanto, t corresponde a 0,325s. Temos que x = 0,973, de acordo com a tabela 5.4 

Finalmente, converte-se da normalizada pela equação 5.4:  

                                             E = 4,184 ∗ 1,0 ∗ 16,97 ∗
0,325

0,2
∗

6100,973

9100,973     

E =  78,18 J/cm2 

Com base nas equações apresentadas anteriormente, pode-se traçar gráficos de 

modo a facilitar a compreensão do comportamento da energia incidente em função da 

distância de trabalho, do tempo de operação do dispositivo de proteção e da corrente do 

arco elétrico. A fim de apenas compreender a relação entre as grandezas, os gráficos 

neste tópico serão plotados com base na tensão de 13,8 kV. Não é necessário repetir os 

gráficos para os outros níveis de tensão, visto que o mesmo raciocínio se aplica. Apesar 

destes gráficos serem apresentados no tópico de seletividade convencional, seu 

comportamento não se altera para os outros tipos de proteção. 

 

Figura 6.4 – Energia Incidente x Distância – Seletividade Convencional 
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Sabe-se que a intensidade da energia incidente diminui à medida que a distância de 

trabalho ao painel aumenta. Pela figura 6.4, à medida que a distância de trabalho 

aumenta, a partir de certo valor, a segurança contra queimaduras de segundo grau pode 

ser garantida. A equação 5.6 é usada para calcular a distância de segurança. 

Sabendo que :  

𝐷𝐵  = distância de segurança em mm 

𝐸𝐵  = 5 J/cm² - valor que representa a mínima energia além da qual as queimaduras 

de segundo grau ocorrem. 

 

 Para 4,16 kV 

𝐷𝐵 =  4,184 ∗ 1,0 ∗ 5,05 ∗
0,275

0,2
∗

6100,973

5
 

1
0,973

 

DB = 3721 mm = 3,7 m 

Para 13,8 kV 

𝐷𝐵 =  4,184 ∗ 1,0 ∗ 16,97 ∗
0,325

0,2
∗

6100,973

5
 

1
0,973

 

DB = 15357 mm =  15,3 m 

 

Percebe-se que é uma distância muito elevada, talvez até ultrapassando os limites 

da sala. Porém, comparando-se o resultado com o gráfico, vê-se que, para a seletividade 

convencional, a distância limite é alta, devido ao alto tempo de interrupção da corrente 

do arco elétrico. 

 

A figura 6.5 ilustra a relação diretamente proporcional entre a corrente do arco 

elétrico e a energia incidente do mesmo. A figura acima permite concluir que quanto 

maior a corrente do arco elétrico, mais rapidamente o arco deve ser interrompido. Pode-

se perceber que a seletividade convencional não foi eficiente e eficaz para interromper o 

arco em tempo hábil. 
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Figura 6.5 – Energia Incidente x Corrente de Arco Elétrico – Seletividade Convencional 

 

A figura 6.6 mostra que quanto mais tempo o dispositivo de proteção demora para 

extinguir a corrente de arco elétrico, maior será a energia incidente, o que causará mais 

danos ao sistema e aos trabalhadores. 
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Figura 6.6 – Energia Incidente x Tempo de operação  – Seletividade Convencional 

6.4.3. Seletividade lógica 

 

Esse tipo de seletividade propõe um esquema que permite que todos os relés tenham 

suas unidades de proteção instantânea habilitadas. Para que isso ocorra, o relé que deve 

operar bloqueia os relés a sua montante. Caso haja alguma falha na operação do relé e 

ele não atue, o relé imediatamente após, envia o comando de trip para o disjuntor. Como 

exemplo, considera-se um sistema composto pelos relés R1, R2 e R3, onde R1 se situa 

mais próximo da falta e assim, sucessivamente. 

Para uma falta na carga, todos os relés são sensibilizados. No entanto, o relé R1 envia 

um sinal de bloqueio instantâneo para os relés R2 e R3. Então, o relé R1 deve atuar em 

até 100ms. Caso não atue, o relé R2 envia um sinal de bloqueio para R3 e deve atuar em 

mais 100ms. Caso haja uma falha e R2 também não atue após 100ms, R3 envia o sinal de 

trip para o disjuntor. Devido a essa cadeia de bloqueios, a seletividade lógica, 

normalmente interrompe as correntes de falta em até 500ms. Será considerado o tempo 
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de 0,1s para o relé enviar o sinal de abertura para o disjuntor [27]. Como o tempo de 

abertura do disjuntor é de 75 ms, temos um tempo total de interrupção do arco de 175 

ms, ou 0,175s. 

 

Figura 6,7 – Esquema Seletividade Lógica 

Para 4,16 kV 

𝐸 = 4,184 × 1,0 × 5,05 ×
0,175

0,2
×

6100,973

9100,973
 

 

𝐸 = 12,53 𝐽/𝑐𝑚2 

𝐷𝐵 =  4,184 × 1,0 × 5,05 ×
0,175

0,2
×

6100,973

5
 

1
0,973

 

 

𝐷𝐵 = 2338 𝑚𝑚 = 2,34 𝑚 

 

Para 13,8 kV 

𝐸 = 4,184 × 1,0 × 16,97 ×
0,175

0,2
×

6100,973

9100,973
 

 

𝐸 = 42,09 𝐽/𝑐𝑚2 

𝐷𝐵 =  4,184 × 1,0 × 16,97 ×
0,175

0,2
×

6100,973

5
 

1
0,973
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𝐷𝐵 =  8128 𝑚𝑚 = 8,13 𝑚 

 

 

Figura 6.8 – Energia Incidente x Distância – Seletividade Lógica 

 

Os valores obtidos são intermediários entre a seletividade convencional e com uso de 

detector de arco elétrico.  

6.4.4. Relé Detector de Arco Elétrico 

 

O uso de detector de arco elétrico desconectam o sistema imediatamente após a 

ocorrência do arco, detectado através de qualquer incremento na intensidade da luz.  

Uma falta envolvendo arco elétrico produz uma radiação que pode ser detectada 

analisando o espectro de luz visível. Por esse motivo, o tipo mais comum de proteção 

contra arco elétrico utiliza-se dessa luz emitida pelo próprio arco para eliminação da 

falta, detectada por sensores conhecidos como sensores de luminosidade. 
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Existem basicamente dois tipos de sensores de luminosidade: sensores pontuais e 

sensores de fibra ótica. Os sensores pontuais são fototransistores que transmitem as 

informações referentes à luminosidade detectada no interior do painel por meio de 

sinais elétricos para as entradas do relé. Os sensores são instalados em diversos pontos 

do painel e cada sensor protege uma única zona, como o compartimento do disjuntor ou 

o compartimento dos barramentos. Os sensores dentro de uma zona definida podem ser 

conectados juntos, enviando somente um sinal de trip para o relé de proteção. Com 

relação à área coberta pelo sensor pontual, este possui um ponto focal para detecção do 

arco, ou seja, a cobertura do sensor é definida e limitada, o que reduz a possibilidade do 

sensor atuar indevidamente devido a alguma luminosidade externa e também facilita a 

identificação do ponto exato da falta. Contudo, essa característica também limita a área 

de cobertura da proteção contra o arco no interior do painel.[22] 

A fibra ótica é um tipo de sensor que realiza a detecção de luz por toda sua superfície. 

Uma vantagem em utilizar esse tipo de sensor é que ele pode cobrir uma área extensa de 

um painel por meio de um enlace único, fornecendo uma proteção mais abrangente. 

Porém, dada a extensão da fibra ótica, ela pode vir a sofrer danos devido a dobras e 

pressões, o que pode inviabilizar a sua funcionalidade. Diferentemente do que ocorre 

com o sensor pontual, o sensor de fibra ótica possui uma área de atuação maior, 

permitindo que a luz originada por um arco elétrico seja detectada por toda a extensão 

da fibra. A fibra ótica possui uma janela de detecção de praticamente 360 graus. Essas 

características, dependendo da aplicação, podem aumentar ou diminuir a confiabilidade 

do sistema elétrico. Entretanto, o sensor de fibra ótica também pode ser utilizado para 

detectar pontos definidos. Para isso, somente uma pequena parte da fibra fica exposta, 

enquanto o restante dela é utilizado somente para fazer a conexão com o relé de 

proteção. A escolha do tipo de sensor adequado para a instalação depende da aplicação. 

O enlace utilizando os sensores de fibra ótica é menos custoso do que a utilização de 

sensores pontuais quando a instalação envolve painéis de baixa tensão e centro de 

controle de motores (CCM) com múltiplos compartimentos. Já as vantagens em utilizar o 

sensor pontual é que os dispositivos são de fácil instalação em painéis existentes e 

podem fornecer o local exato em que ocorreu a falta, já que são instalados 

individualmente em cada compartimento.[22] Embora o relé detector de arco possa ser 
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luminosidade e corrente para sua atuação, neste sistema elétrico estudado, o relé 

detector de arco é programado apenas para atuar por luminosidade.  

Para esse estudo, será considerado como dispositivo de detecção de arco o relé 

VAMP 321 – Schneider Electric [28]. Seu tempo de atuação é de 7 ms. Portanto, o tempo 

total para interrupção do arco será o tempo de abertura do disjuntor – 0,075s acrescido 

do tempo do relé mencionado acima, 0,007s, resultando em 0,082s. 

Para 4,16 kV 

Considerando t = 0,082s. 

E = 4,184 × 1,0 × 5,05 ×
0,082

0,2
×

6100,973

9100,973
 

  

E = 5,87  J/cm2  

DB =  4,184 × 1,0 × 5,05 ×
0,082

0,2
×

6100,973

5
 

1
0,973

 

DB = 1073 mm = 1,07 m 

Para 13,8 kV 

Considerando t = 0,082s. 

E = 4,184 × 1,0 × 16,97 ×
0,082

0,2
×

6100,973

9100,973
 

  

E = 19,73  J/cm2 

DB =  4,184 × 1,0 × 16,97 ×
0,082

0,2
×

6100,973

5
 

1
0,973

 

DB = 3729 mm = 3,73 m 

Para os dois níveis de tensão, comparando-se com o valor obtido no caso anterior, 

vê-se que a energia incidente é muito menor em relação ao encontrado na seletividade 

convencional. Assim como a energia incidente, a distância de segurança é muito menor, 

comprovando a hipótese de que, quanto mais rápida for a interrupção do arco elétrico, 

menores são os riscos para as instalações e trabalhadores.  
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Figura 6.9 – Energia Incidente x Distância – Relé Detector de Arco 

6.5. Análise de Resultados 

Após o cálculo da energia incidente para cada nível de tensão considerando os três tipos 

de seletividade, é necessário especificar a vestimenta adequada contra o arco elétrico, 

visando a segurança e a integridade física do trabalhador. Com base nas tabelas A.1 e 

A.2, é apresentado uma tabela relacionando o tipo de proteção, as respectivas energias 

incidentes e o tipo de vestimenta. 

 

Para 4,16 kV 

Tabela 6.2 – Resultados Obtidos 

Tipo de 
Proteção 

Energia 
Incidente 
(J/cm2) 

Energia Incidente 
(cal/cm2) 

Categoria de risco Camadas 

Convencional 19,69 4,71 2 1 ou 2 

Lógica 12,53 2,99 1 1 

Detector de 
Arco 

5,87 1,40 1 1 
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Para 13,8 kV 

Tabela 6.3 – Resultados Obtidos 

Tipo de 
Proteção 

Energia 
Incidente 
(J/cm2) 

Energia Incidente 
(cal/cm2) 

Categoria de risco Camadas 

Convencional 78,18 18,69 3 2 ou 3 

Lógica 42,09 10,06 3 2 ou 3 

Detector de 
Arco 

19,73 4,72 2 1 ou 2 

 

 

As energias incidentes foram convertidas para cal/cm2, pois as tabelas fazem a 

relação das características das roupas com as energias incidentes em cal/cm2. 

Ao observar as tabelas 6.2 e 6.3, fica evidente a diferença de energia incidente 

liberada entre as diferentes filosofias de proteção. Tanto para o nível de tensão de 13,8 

kV quanto para 4,16 kV, a seletividade convencional deve ser evitada, uma vez que 

resultou em níveis de energia de alta intensidade, e com isso, é necessário também uma 

vestimenta com um grau de proteção maior, resultando em uma roupa com mais 

camadas e, conseqüentemente, mais pesada, dificultando a mobilidade, o que pode ser 

um problema para o operador durante seu período de trabalho. 

As outras duas filosofias de proteção se mostraram muito mais interessantes, pois 

reduziu de forma significativa a energia incidente liberada pelo arco elétrico. É possível 

perceber que, tanto para o painel de 4,16 kV quanto para o de 13,8 kV, o uso de 

detectores de arco se mostrou uma alternativa bastante eficaz, uma vez que reduziu em 

mais 50% a energia liberada se comparado com o uso de seletividade lógica. O fato de se 

detectar o arco baseado em sensores ópticos, faz com o tempo de eliminação do arco 

seja menor, porém, dependendo da especificação do cliente, as vezes seja mais 

interessante utilizar a seletividade lógica pois com ela também se consegue uma grande 

redução de energia. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

Esse trabalho de conclusão do curso possibilitou o estudo da parte conceitual 

relacionada a energia incidente do arco elétrico e determinação da vestimenta adequada 

para proteção de trabalhadores a partir de equações matemáticas. A seguir, foi feita uma 

síntese dos pontos mais importantes apresentados no trabalho. De forma geral, a 

determinação da vestimenta de proteção contra queimaduras provocadas pelos arcos 

elétricos não é uma tarefa fácil.  

Sobre o arco elétrico, foram apresentadas suas causas, suas características e 

formas de proteção contra os perigos acarretados por esse fenômeno. Com o capítulo 

referente ao seu estudo, espera-se que a necessidade do estudo da energia incidente em 

sistemas elétricos tenha sido comprovada, uma vez que foram mostrados os diversos 

estragos que o arco elétrico pode causar não só aos equipamentos, mas aos 

trabalhadores. Foi apresentado um estado da arte referente ao arco elétrico, indicando 

que os estudos e normas referentes aos seus perigos vêm aumentando, já que são 

freqüentes os acidentes envolvendo esse fenômeno. O ponto mais importante desse 

capítulo é enfatizar a necessidade do uso de EPI´s pelos trabalhadores, pois a vestimenta 

é a última etapa na sua proteção. Por ser a última barreira entre o corpo do trabalhador 

e o calor irradiado pelo arco, a roupa deve ser bem dimensionada. Mostrou-se que o 

ideal seria que todos os dispositivos de proteção antes do EPI atuassem, mas nem 

sempre isso pode ser garantido. 

O capítulo 4 introduz uma teoria geral sobre curto circuito e estudo de seletividade 

de proteção, apresentando as causas de curto circuito e a forma de calculá-lo. Deve-se 

utilizar os recursos da Engenharia Elétrica para diminuir as correntes de curto circuito, 

coordenar os dispositivos de proteção de forma a reduzir ao máximo o tempo de 

interrupção do arco, fabricar painéis resistentes à arcos elétricos, que neste contexto 

estarão atuando como equipamentos de proteção coletiva (EPC´s). 
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O capítulo 5 traz a abordagem matemática que irá reger boa parte do 

procedimento a ser adotado para determinação das vestimentas apropriadas. Com esse 

capítulo, já podem ser enunciadas algumas conclusões a respeito da corrente do arco 

elétrico e sua energia incidente:  

 Quanto maior a duração do arco, maior será sua corrente e sua energia 

incidente;  

 A freqüência de operação do sistema não altera significantemente essas 

grandezas; 

 A corrente de curto-circuito é o fator com maior influência na corrente e energia 

incidente do arco; 

 

No Capítulo 6 foi feito um estudo desse tema, no qual foi possível determinar a 

proteção adequada contra os riscos ocasionados pelo arco elétrico em trabalhadores do 

sistema elétrico. Coma a análise de três diferentes maneiras de proteção, este trabalho 

mostra que o uso de EPI`s dimensionados de forma adequada por trabalhadores em 

sistemas elétricos é de extrema importância visando a proteção e a integridade física 

desses operadores, pois em diversas situações está sujeito ao risco do arco elétrico, que 

pode alcançar altas temperaturas e se submeter a altas correntes, além da liberação de 

gases tóxicos para o ser humano. Este trabalho mostra também que, em alguns casos, 

roupas que possuem muitas camadas, embora possam ter uma maior proteção, em 

contrapartida, podem prejudicar a mobilidade do trabalhador. 

Neste trabalho foram abordados os três casos distintos de proteção do sistema 

elétrico: seletividade lógica, convencional e o uso detectores de arco elétrico. Ficou claro 

como o tempo gasto para extinguir o arco elétrico pode interferir no cálculo da energia 

incidente liberada por ele, além de interferir na distância mínima de segurança. Quanto 

maior o tempo de extinção do arco elétrico, maior será a energia incidente liberada e 

maior será a distância de segurança. Em alguns casos, com uma distância muito grande, 

talvez até maior do que as dimensões da sala se torna inviável o uso de certos tipos de 

proteção. 

Para cada maneira de proteção, foram obtidos resultados diferentes. A 

seletividade convencional apresentou os piores resultados, tanto para o painel de 13,8 

kV quanto para o painel de 4,16 kV, uma vez que demora a extinguir o arco elétrico. Por 

este ser um fenômeno extremamente rápido, quando o dispositivo de proteção atuasse, 
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o arco já haveria causado seu dano máximo, como queimaduras mais profundas ou até 

mesmo, a morte. Portanto, para o sistema estudado,  o uso da seletividade convencional 

se mostrou ineficaz e inapropriada. 

O uso da seletividade lógica se mostrou boa alternativa para evitar os danos 

causados pelo arco elétrico, pois ela interrompe o arco em um intervalo de tempo menor 

que o tipo de proteção anterior. A vestimenta para o painel de 4,16 kV foi de grau 1, 

porém com valores de energia incidente que ultrapassam o dobro dos valores com o uso 

de detectores, e para 13, 8 kV, de grau 3. Dessa forma, ela se mostra uma alternativa 

intermediária entre a seletividade convencional e o uso de detectores de arco, se 

mostrando em alguns casos, como um bom custo/benefício.   

Já o uso de detectores de arco elétrico consiste na alternativa mais interessante, 

pois dentre os três tipos estudados, eles apresentam o menor tempo de extinção do arco 

elétrico, aumentando significativamente o nível de proteção para os trabalhadores, além 

de colaborar para a redução das perdas materiais decorrentes de arcos elétricos 

ocorridos no interior de painéis. A utilização dos sensores de luminosidade, conectados 

a unidades de detecção de arco ou a relés de proteção digitais, é o tipo de proteção capaz 

de prover o mais elevado nível de proteção para os trabalhadores e os equipamentos. 

Por esse motivo, a aplicação desses relés deve ser priorizada em um projeto que tenha 

como objetivo reduzir os níveis de energia incidente. Além disso, o uso de detectores de 

arco permite o uso de vestimentas com menos camadas, fator importantíssimo levando 

em conta a mobilidade e o conforto do operador 

Dessa forma, pode-se concluir que foi um trabalho bastante proveitoso e 

interessante, já que possibilitou o aluno ter contato com diversas áreas da engenharia 

elétrica. E, apesar de todo desenvolvimento da tecnologia de detecção de arcos internos, 

medida de proteção e evolução dos equipamentos elétricos à prova de arco sempre 

haverá a necessidade de proteger os trabalhadores com uso apropriado do EPI, 

enquanto existir a interação do homem com equipamentos elétricos. 

Uma boa sugestão para estudos futuros que podem ser realizados a partir deste 

trabalho é o estudo para aplicação de dispositivos para limitar a corrente de curto 

circuito fase terra, que são os que têm mais probabilidade de ocorrer, como instalação 

de resistores de aterramento, reatores sintonizados (bobina de Petersen), entre outros, 

Pode ser feito também um estudo relativo a aplicação de relés de proteção contra arcos 

internos em cubículos já existentes que não tem proteção contra arco.
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 Apêndice A 

Vestimenta de Proteção contra arcos elétricos 

Este apêndice aborda as características das roupas de proteção, visando uma 

maior proteção ao trabalhador do sistema elétrico. Antes de tratar especificamente das 

vestimentas, será feita uma introdução à NR-10 [5], a norma que regulamenta a 

segurança em instalações em serviços em eletricidade e, à NR-6 [6], a norma que 

regulamenta os EPIs.  

Em seguida, são apresentados alguns termos que são importantes no 

entendimento das características das vestimentas. Após isso, são caracterizados os 

diferentes tipos de tecido com enfoque na proteção que oferecem contra o arco elétrico. 

Por fim, são descritos os testes feitos para avaliar o grau de proteção do EPI. 

 

A-1 Normalização 

Existem várias normas internacionais e nacionais que especificam as 

características mínimas que um EPI deve ter. Em países europeus e nos EUA, já existe a 

preocupação normalizada com relação ao arco elétrico.  Nesses países, entidades como o 

CENELEC, NFPA, ASTM e o IEC, já realizaram testes de EPIs contra arcos elétricos e 

redigiram normas, com os resultados [18].  

Ainda com relação às normas internacionais, destacam-se as normas NFPA 2112 

e NFPA 70E [18] como as referências para a especificação das vestimentas.  NFPA 2112 é 

uma norma que estabelece as características, critérios e ensaios para vestimentas 

protegidas contra o fogo repentino. A NFPA 70E [18] é a norma que aborda os aspectos 

referentes à segurança em eletricidade no local de trabalho. 

No Brasil, a NR-10 [5] é a norma que especifica os cuidados e as medidas de 

segurança que devem ser adotadas no trabalho com instalações elétricas. A seguir serão 
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citados alguns pontos importantes dessa norma, que se encaixam no estudo da energia 

incidente e na determinação das características das vestimentas. 

 10.2.1 Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas 

medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, 

mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde 

no trabalho.  

 10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das 

instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema 

de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.  

 10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem 

constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do 

disposto no subitem 10.2.3, no mínimo: 

 

a) Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de 

segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das 

medidas de controle existentes;  

b)  Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;  

c) Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o 

ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR;  

d) Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, 

autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados; 

e) Resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de 

proteção individual e coletiva; 

f) Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; 

g) Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, 

cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de "a" a "f".  

 

Os itens citados acima são de suma importância na determinação das 

vestimentas, uma vez que, seguindo-se as orientações apresentadas, é possível realizar o 

estudo e especificar a vestimenta. 

Ainda com referência à NR-10 [5], são feitas as seguintes considerações no que 

diz respeito aos equipamentos de proteção individual: 
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 Os equipamentos de proteção individual devem ser adotados quando os 

equipamentos de proteção coletiva não fornecerem proteção suficiente contra os 

riscos aos quais os trabalhadores estão sujeitos.  

 Os EPIs devem contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências 

eletromagnéticas.  

 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e 

ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, 

preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do 

fabricante e as influências externas. 

 É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou 

em suas proximidades. 

 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem possuir 

proteção contra incêndio e explosão. 

 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação 

em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas 

devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro 

de Certificação.  

 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade 

estática devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. 

Tendo a NR-10 [5] especificado algumas características que o EPI deve conter, a 

NR-6 [6] completa essas especificações, caracterizando os vários tipos de proteção para 

o trabalhador: 

 Capacete – Deve proteger contra choques elétricos e oferecer proteção à face 

contra agentes térmicos. 

 Capuz – Proteção do crânio e pescoço contra agentes térmicos, produtos 

químicos e abrasivos. 

 Óculos – Proteção contra luminosidade, impacto de partículas e tipos de 

radiações. 

 Protetor facial – Proteção contra agentes térmicos, luminosidade, partículas e 

radiação. 

 Protetor do tronco – Vestimentas com proteção contra agentes térmicos, 

mecânicos, químicos. 
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 Luvas - Para proteção contra choques elétricos, agentes térmicos, químicos, 

cortantes. 

 Manga - Proteção do braço e antebraço contra choques elétricos, agentes 

químicos e térmicos. 

 Calçados – Proteção contra agentes provenientes de energia elétrica, térmicos e 

abrasivos. 

 Perneira - Proteção da perna contra agentes térmicos. 

 Calça – Proteção da perna contra agentes térmicos. 

 Macacão – Proteção do tronco e membros superiores contra agentes térmicos e 

químicos. 

 Vestimenta de corpo inteiro para proteção contra choques elétricos. 

Ainda assim, apesar de não haver uma regulamentação contra o arco elétrico em 

si, há uma regulamentação contra agentes térmicos. Sendo assim, a normalização do 

Brasil prevê proteção dos membros superiores e inferiores, tronco, cabeça e face contra 

agentes térmicos. 

 
Figura A-1 – Exemplos de EPIs 
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             Figura A-2 – Trabalhadores do Sistema Elétrico Utilizando EPIs 

 

Vale ressaltar que, proteção excessiva pode ser prejudicial ao trabalhador, uma 

vez que as roupas serão mais grossas e pesadas, reduzindo a mobilidade e aumentando a 

temperatura, podendo causar outros males. 

 

Analisando-se a equação (5.3) para o arco elétrico, tem-se uma enorme 

quantidade de energia liberada em um espaço de tempo muito curto. As formas de 

liberação de energia são convecção e radiação. Sendo assim, a ASTM estabeleceu o ATPV, 

um indicador que mede as características de determinado tecido em relação ao arco 

elétrico [10].   

 

Além do ATPV, foi definido também o EBT , para os tecidos que não puderam ter 

seu ATPV determinado. O “breakopen” é a abertura que um tecido, próximo à camada 

protegida, pode sofrer quando exposto ao arco elétrico. Para se determinar o EBT, 

necessita-se dos 5 valores de energia incidente que não provocam o “breakopen” do 

tecido e não ultrapassam o limiar de queimadura de segundo grau [19]. 

Avalia-se o nível de proteção da roupa contra arcos elétricos através de sua 

gramatura, que é uma medida da espessura da roupa, expressa em g/m². Assim, para 

valores tabelados de gramaturas, o EPI deve garantir que a energia incidente sobre a 

pele do trabalhador não exceda o limite para que ocorra a queimadura de segundo grau 

[19]. Abaixo, a tabela A.1 exemplifica como se relacionam os parâmetros necessários na 

avaliação do EPI. 
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Tabela A.1- Parâmetros para Avaliação do EPI [11] 

Faixa de Energia 
Incidente 
(cal/cm2) 

Níveis de 
Proteção 

Gramatura Total 
(g/m2) 

ATPV 

0 – 2 0 153 – 237 NA 

2 – 5 1 153 – 271 5 – 7 

5 – 16 2 305 – 476 8 - 22 

16 – 25 3 542 – 678 25 – 50 

25 – 32 4 813 – 960 40 - > 60 

32 – 40 4A 960 – 1107 40 - > 60 

 

A NFPA classifica as roupas de proteção contra arco elétrico em 5 categorias, 

apresentadas na tabela A.2 abaixo: 

Tabela A.2- NFPA 70E [18] – Tabela 130.7 

Características das vestimentas de proteção 

Categoria 
de risco 

Descrição da vestimenta Camadas 

Suportabilidade 
do EPI 

(J/cm² / 
cal/cm²) 

0 

Vestimenta comum, sem tratamento 
antichama "FR", com tecido não 

fundente e com gramatura mínima de 
152 g/m² 

1 N/A 

1 Vestimenta antichama "FR" 1 16,74 / 4 

2 
Vestimenta antichama "FR", roupa de 

baixo em algodão 
1 ou 2 33,47 / 8 

3 
Vestimenta antichama "FR", roupa de 

baixo em algodão antichama "FR" 
2 ou 3 104,6 / 25 

4 
Vestimenta antichama "FR", roupa de 

baixo em algodão antichama "FR" 
3 ou mais 167,36 / 40 

  

 A tabela anterior relaciona os tipos de roupas com a quantidade de energia 

suportável. Vê-se que quanto mais camadas, maior é a suportabilidade da roupa e, 

conseqüentemente, maior é o seu grau de proteção. Em alguns casos do estudo da 

energia incidente, o cliente deseja usar roupas com grau de proteção intermediário, mas 
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o estudo resultou em roupas de grau mais elevado. Nesses casos, utilizam-se outras 

filosofias de proteção, visando à extinção mais rápida do arco elétrico.  

O termo “FR” refere-se aos tecidos com gramaturas superiores aos tecidos utilizados na 

confecção de uniformes em geral. 

Tabela A.3- NFPA 70E [18] – Adaptada 
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A-2 Características dos Tecidos 
 
A-2.1 Terminologia 

Antes de entrar na questão relativa às características das roupas, será apresentada uma 

terminologia que visa introduzir alguns conceitos importantes ao se avaliar a 

vestimenta. [20] 

Agente retardante anti-chamas: tratamento químico que ajuda na resistência a 

combustão. 

Antiestática: a fricção de um tecido acumula descargas elétricas estáticas. Quando um 

operador toca um objeto aterrado, ocorre um pequeno choque elétrico. A fagulha 

produzida por esse choque, em um ambiente com gases inflamáveis, pode acarretar uma 

explosão. Para evitar isso, utiliza-se uma fibra antiestática.  

Firmeza pós-lavagem: estabilidade do tecido após a lavagem. 

Proteção contra ruptura: não comprometimento da vestimenta quando na situação de 

um arco elétrico. 

Resistência à abrasão: abrasão é o surgimento de um orifício no tecido. A resistência à 

abrasão é obtida através de um teste mecânico utilizado na estimativa da vida útil de 

uma vestimenta. Quanto mais alta a resistência do tecido à abrasão, mais longa será a 

vida média da peça.  

Resistência a chamas: a extensão em que um determinado material pode resistir à 

combustão. 

Resistência à rasgadura: a capacidade de um tecido cortado de resistir a rasgaduras ou 

esgarçamentos. 

Resistência química: resistência contra produtos químicos, como ácidos, álcalis, óleos e 

solventes.  

Vida útil: o período que um traje pode ser usado sem comprometer sua finalidade 

original. A vida útil depende de uma série de fatores, incluindo firmeza da cor, firmeza 

após a lavagem, encolhimento do tecido e resistência à abrasão. A vida útil é diretamente 

relacionada ao custo médio de um traje. 
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A-2.2 Tecidos 

 É importante que dentre as características dos tecidos, estejam alto ponto de 

fusão, alto índice de absorção de calor, absorvam suor e apresentem secagem rápida. 

 Dentre os vários tipos de tecidos existentes, alguns serão descritos abaixo [20]: 

 Materiais naturais: caso sejam tratados com um agente retardante anti-chamas, 

trajes feitos de 100% de algodão poderão ser usados para trajes de proteção 

contra calor e chamas. Entretanto, a resistência contra a abrasão geralmente é 

fraca. As roupas de algodão, seda ou lã, podem ser utilizadas, desde que seja feita 

uma análise prévia, visando determinar se o tecido não continua queimando em 

condição de arco elétrico. 

 Materiais sintéticos: poliéster, nylon, e mistura de algodão-sintético são materiais 

inflamáveis e não devem ser utilizados para proteção contra arcos elétricos, uma 

vez que, ao serem expostos à altas temperaturas, derretem e agravam a 

queimadura. Os tecidos com fibras de algodão tratado retardante de chamas, 

aramidas, podem iniciar a ignição, mas não mantêm a combustão quando a fonte 

for removida.  

 Aramidas: se encaixa dentro dos materiais sintéticos, porém, é o tipo ideal para se 

utilizar nas vestimentas de proteção contra o arco elétrico. A aramida é uma 

família de polímeros com determinadas propriedades em comum. As moléculas 

contêm anéis aromáticos de benzeno e grupos de amidos. Existem dois tipos de 

aramidas: a para-aramida e a meta-aramida. Enquanto a para-aramida possui 

maior resistência mecânica e térmica, evitando o break open, a meta-aramida é 

um tecido que garante maior maleabilidade sendo, por isso, mais utilizada. Esse é 

o único tipo de tecido que mantém suas características antichamas durante toda 

sua vida útil. Dentre suas características, citam-se: 

o Não inflamável 

o Não propaga chamas 

o Isolante térmico 

o Resistente 
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o Carboniza apenas em temperaturas extremamente altas 

    A-2.3 Testes 

 O grau de proteção das roupas especificamente projetadas contra o arco elétrico 

é determinado mediante alguns testes, definidos pelas entidades citadas no começo do 

capítulo (CENELEC, ASTM, IEC). Serão descritos alguns desses testes. 

 O ASTM define vários testes que se referem à proteção contra o arco elétrico, que 

serão apresentados sucintamente a seguir: 

 ASTM-F 1959/F1959M-1999 [19],[21]-Especifica um teste que mede a energia 

incidente do arco elétrico em calorímetros. É induzido um arco elétrico que 

atinge 3 peças de roupa (cada uma com quatro calorímetros) do mesmo tecido, 

sendo coletadas 20 amostras de cada calorímetro. O relatório apresenta os 

resultados do comportamento das amostras, flamabilidade, ATPV, HAF, como 

percentual de energia incidente que é bloqueada pelo material testado quando 

submetido ao arco elétrico num dado valor de energia incidente. 

 
                                 Figura A-3 - Determinação da Proteção Contra Arco Elétrico [13] 

 

 ASTM F 1506 [19] - Norma que estabelece os requisitos construtivos e de 

ensaios para as vestimentas de eletricistas. Determina as linhas de corte para as 

normas ASTM D 6413 e F 1959, dentre outras, que avaliam as características 

físico-químicas da amostra têxtil. 

 ASTM F 2621 [19] - Ensaio de observação do comportamento dos materiais, 

produtos ou conjuntos na forma de produtos acabados para determinar a 
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integridade destes, dos fechos e costuras, quando expostos à energia radiante e 

convectiva gerada por um arco elétrico em condições controladas de laboratório. 

É complementar à norma ASTM F 1959. Os requisitos construtivos dos materiais 

utilizados para confecção dos equipamentos que serão submetidos aos ensaios 

da norma ASTM F 2621 são estabelecidos pela norma ASTM F 1506. 

 ASTM F 2178 [19] - Avalia os equipamentos de proteção facial quando 

submetidos ao arco elétrico e determinar o ATPV do equipamento conjugado. 

 A norma IEC-61482-1 [21] se assemelha à norma descrita anteriormente, 

baseando-se na medição da energia incidente sobre calorímetros colocados em pontos 

estratégicos do arranjo.  Cada peça de roupa possui 2 calorímetros, sendo que um mede 

a energia incidente do arco ao lado do tecido e, o outro calorímetro, mede a energia 

incidente na parte de trás do tecido. Assim como na norma anterior, são coletadas, no 

mínimo, 20 amostras para cada calorímetro. 

 As duas primeiras normas apresentadas tratam de estudos quantitativos acerca 

da proteção da peça de roupa.  Já a norma CENELEC-ENV50353:2000 fornece uma 

análise qualitativa sobre o tecido, a partir da definição da corrente e tempo do arco. Esse 

teste utiliza eletrodos e possui 2 níveis que se distinguem pelo nível da corrente nos 

eletrodos. Esse nível é especificado com base na proteção requerida pela vestimenta. A 

avaliação do tecido é feita com base na inspeção visual, atentando-se para os seguintes 

aspectos [21]: 

 Tempo de combustão do tecido deve ser menor ou igual a 5 segundos após a 

exposição ao arco. 

 Os materiais não devem fundir. 

 Não deve existir nenhum furo maior que 5mm (Break Open) 

 As costuras devem ser mantidas 

 Existem dois testes, especificados pela ASTM, de proteção ao fogo repentino: 

 ASTM F 1930 [20],[21]- Teste de manequim com a vestimenta pronta. Este 

manequim possui mais de 100 sensores internos que detectam o percentual de 

queimaduras e o local onde elas ocorreram. A NFPA 2112 estabelece que o ensaio 
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seja realizado em três amostras, com tempo de avaliação 3 segundos e considera 

como aprovado um percentual de queimaduras de até 50%.  

 
Figura A-4- Ensaio de Flamabilidade com Manequim Instrumentado [21] 

 

 ASTM D 6413 [20], [21] - Avalia amostras têxteis, com 0 e  100 lavagens. O teste é 

realizado no sentido da trama e do urdume. A NFPA 2112 estabelece como limite 

de carbonização 102 mm e tempo de extinção da chama de dois segundos. Neste 

método podem ser avaliadas amostras têxteis contendo aviamento que possa 

compor a vestimenta externamente, tal como as faixas refletivas.  

 
                           Figura A-5- Ensaio de Flamabilidade Vertical [21] 

 

 ASTM D 4108-87 [21] - O tecido é colocado entre a fonte (fluxo) de calor e um 

sensor que mede o tempo requerido para o calor atravessar o tecido. 

O ponto térmico final será determinado através de um gráfico de energia x tempo, 
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sendo o tempo necessário para causar uma queimadura de 2ºgrau no tecido 

humano.  

 
Figura A-6- Desempenho de Proteção Térmica [21] 

 

A tabela abaixo apresenta uma relação das normas apresentadas anteriormente, 

relacionando as situações nas quais devem ser aplicadas: 

Tabela A.4 – Normas Técnicas Aplicáveis aos Equipamentos para Proteção contra os Efeitos 

Térmicos do Arco Elétrico e do Fogo Repentino [19] 

EPI Enquadramento NR-06 Norma Técnica Aplicável 

A - Proteção da Cabeça 

Capuz ou Balaclava Proteção do crânio e pescoço contra: 

Riscos de origem térmica 

(calor e chamas) 

ASTM F 2621 – 06 + ASTM F 

1506 - 08 

E - Proteção do Tronco 

Vestimenta para proteção do 

tronco 

Proteção contra: 

Riscos de origem térmica 

(calor) 

ASTM F 2621 – 06 + ASTM F 

1506 – 08 + NFPA 2112 – 07 

G – Proteção dos Membros Inferiores 

Calça Proteção das pernas contra: 

Agentes térmicos (calor) ASTM F 2621 – 06 + ASTM F 

1506 – 08 + NFPA 2112 – 07 

H – Proteção do Corpo Inteiro 

Macacão Proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra: 

Agentes térmicos (calor) ASTM F 2621 – 06 + ASTM F 

1506 – 08 + NFPA 2112 – 07 

  



 
 

82 
 

 Apêndice B 

Dados do Sistema Elétrico Estudado 

Figura Ampliada do Sistema Elétrico Estudado 
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