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OBJETIVO

11 -- OBJETIVOOBJETIVO

OO objetivoobjetivo destedeste trabalhotrabalho éé mostrarmostrar umum brevebreve
resumoresumo históricohistórico dada eletricidadeeletricidade ee aa evoluçãoevolução dada
proteção,proteção, seletividadeseletividade ee segurança,segurança, comcom oo tempotempo..p ç ,p ç , g ç ,g ç , pp
MostraMostra--sese tambémtambém aa ampliaçãoampliação dodo antigoantigo focofoco dodo
estudoestudo:: anteriormenteanteriormente aa seletividadeseletividade tinhatinha focofoco nana
proteçãoproteção dosdos equipamentos,equipamentos, dodo sistemasistema elétricoelétrico eeçç
nana minimizaçãominimização dada perdaperda dede produçãoprodução.. AtualmenteAtualmente
oo focofoco ficouficou maismais abrangente,abrangente, alémalém dosdos citados,citados,
focafoca--sese tambémtambém ee principalmenteprincipalmente aa proteçãoproteção dodo
serser humanohumano.. Assim,Assim, mostramostra--sese aa importânciaimportância dada
integraçãointegração dosdos estudosestudos dede curtocurto--circuito,circuito,
seletividade,seletividade, proteçãoproteção ee arcarc flashflash..
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LINHA DO TEMPO

GeorgeGeorge WestinghouseWestinghouse ee NicolauNicolau TeslaTesla inventaminventam aa correntecorrente alternadaalternada..

PrimórdiosPrimórdios SistemasSistemas ACsACs SistemasSistemas monofásicosmonofásicos

InicialmenteInicialmente AterramentoAterramento SistemaSistema NãoNão AterradosAterrados

AA filosofiafilosofia dede aterraraterrar solidamentesolidamente oo sistemasistema rapidamenterapidamente sese propagoupropagou
ee ficou,ficou, devidodevido aoao fatofato dede queque quandoquando dede umauma faltafalta àà terra,terra, desligavadesligava--
sese oo sistemasistema (e(e nãonão queimavaqueimava osos equipamentos)equipamentos) ee aa faltafalta eraera
<< 19501950 FocoFoco apenasapenas nana proteçãoproteção.. OsOs primeirosprimeiros sistemassistemas nãonão erameram
aterradosaterrados ee asas cargascargas erameram dede baixabaixa potênciapotência ee assimassim asas tensõestensões dede

SomenteSomente nana décadadécada dede 5050 éé queque sese começoucomeçou aa pensarpensar ee executarexecutar aa
seletividade,seletividade, ouou seja,seja, quandoquando dede umum curtocurto--circuito,circuito, procurarprocurar desligardesligar--sese
apenasapenas oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção imediatamenteimediatamente àà montantemontante dada faltafalta..ãã

19771977 -- StanbackStanback,, HH.. II..,, publicapublica artigoartigo “Predicting“Predicting damagedamage fromfrom 277277--VV

Assim,Assim, emem 19781978,, oo NECNEC incluiuincluiu aa Seção,Seção,
oo 230230--9595,, aa qualqual falavafalava dede faltasfaltas atravésatravés
dede arcoarco emem baixabaixa tensão,tensão, inserindoinserindo aa

id did d dd õõ ífiífi
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19821982 RalphRalph LeeLee publicapublica oo artigoartigo “The“The otherother electricalelectrical hazardhazard::19861986 -- DunkiDunki--Jacobs,Jacobs, JJ.. RR..,, apresentaapresenta oo artigoartigo “The“The escalatingescalating arcingarcing19871987 RalphRalph LeeLee andand DunkiDunki JacobsJacobs JJ RR apresentamapresentam oo artigoartigo19951995 NaNa quintaquinta ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA 7070EE éé incluídaincluída pelapela primeiraprimeira
ThomasThomas AlvaAlva EdsonEdson –– aperfeiçoouaperfeiçoou aa lâmpadalâmpada ee inventouinventou
geradores,geradores, comutadores,comutadores, soquetessoquetes ee fusíveis,fusíveis, tudotudo emem
CorrenteCorrente ContínuaContínua..

ThomasThomas AlvaAlva EdsonEdson -- EnergizouEnergizou aa 11ªª UsinaUsina GeradoraGeradora emem
CCCC emem NY,NY, abastecendoabastecendo 5959 consumidoresconsumidores..

InicialmenteInicialmente AterramentoAterramento SistemaSistema NãoNão AterradosAterrados

AumentoAumento dede potênciapotência SistemasSistemas TrifásicosTrifásicos

ComoComo osos sistemassistemas erameram nãonão aterradosaterrados começaramcomeçaram aa surgirsurgir asas sobretensõessobretensões
óó

sese oo sistemasistema (e(e nãonão queimavaqueimava osos equipamentos)equipamentos) ee aa faltafalta eraera
rapidamenterapidamente localizadalocalizada.. FatoFato queque nãonão aconteciaacontecia comcom osos sistemassistemas nãonão
aterradosaterrados..
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aterradosaterrados ee asas cargascargas erameram dede baixabaixa potênciapotência ee assim,assim, asas tensõestensões dede
transmissãotransmissão ee distribuiçãodistribuição nãonão erameram elevadaselevadas..

ComCom oo aumentoaumento dada potênciapotência dasdas cargascargas foifoi necessárionecessário elevarelevar aa tensãotensão

apenasapenas oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção imediatamenteimediatamente àà montantemontante dada faltafalta..

ComCom oo aumentoaumento contínuocontínuo dada potênciapotência dosdos transformadorestransformadores ee dada tensãotensão
secundáriasecundária dosdos transformadores,transformadores, começaramcomeçaram aa surgirsurgir asas faltasfaltas porpor arcoarco
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19601960 –– AsAs faltasfaltas porpor arcoarco começamcomeçam aa incomodarincomodar..Kaufmann,Kaufmann, RR.. HH.. andand
Page,Page, JJ.. CC..,, escrevemescrevem oo artigoartigo “Arcing“Arcing faultfault protectionprotection forfor lowlow--voltagevoltage
powerpower distributiondistribution systemssystems naturenature ofof thethe problem ”problem ” AIEEAIEE TransactionsTransactions

19611961 –– 11aa EdiçãoEdição dada normanorma IEEEIEEE StdStd 8080 “IEEE“IEEE GuideGuide forfor SafetySafety inin ACAC
SubstationsSubstations Grounding”Grounding”.. EsteEste GuiaGuia possuipossui contribuiçõescontribuições valiosasvaliosas dede
DalzielDalziel ((correntecorrente dede choquechoque)) ee SverackSverack ((TensõesTensões dede passopasso ee toque)toque)..

19771977 StanbackStanback,, HH.. II..,, publicapublica artigoartigo PredictingPredicting damagedamage fromfrom 277277 VV
singlesingle phasephase toto groundground arcingarcing faults,”faults,” IEEEIEEE TransactionsTransactions onon IndustryIndustry
Applications,Applications, volvol.. IAIA--1313,, nono.. 44,, July/July/AugAug.. 19771977..

AsAs companhiascompanhias dede seg oseg o ame icanasame icanas esta amesta am pagandopagando ele adosele ados

necessidadenecessidade dede proteçõesproteções específicasespecíficas
dede terraterra emem todostodos osos sistemassistemas comcom maismais
dede 10001000 AA ee comcom tensãotensão fasefase--terraterra
acimaacima dede 150150VV AdicionalmenteAdicionalmente TEMPORIZAÇÃO
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19791979 –– PrimeiraPrimeira ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA--7070EE ((NationalNational FireFire ProtectionProtection
AssociationAssociation)) -- “Standard“Standard forfor ElectricalElectrical SafetySafety RequirementsRequirements forfor
EmployeeEmployee Workplaces”Workplaces” –– NormasNormas ee requisitosrequisitos dede segurançasegurança elétricaelétrica

19821982 –– RalphRalph LeeLee publicapublica oo artigoartigo TheThe otherother electricalelectrical hazardhazard::
electricalelectrical arcarc blastblast burns,”burns,” IEEEIEEE TransactionsTransactions onon IndustryIndustry Applications,Applications,
volvol 11AA--1818.. nono.. 33,, pp.. 246246,, May/JuneMay/June 19821982..

19861986 DunkiDunki Jacobs,Jacobs, JJ.. RR..,, apresentaapresenta oo artigoartigo TheThe escalatingescalating arcingarcing
groundground--faultfault phenomenon,”phenomenon,” IEEEIEEE TransactionsTransactions onon IndustryIndustry
Applications,Applications, volvol.. IAIA--2222,, nono.. 66,, NovNov../Dec/Dec.. 19861986..

19871987 –– RalphRalph LeeLee andand DunkiDunki--Jacobs,Jacobs, JJ.. RR..,, apresentamapresentam oo artigoartigo
“Pressures“Pressures developeddeveloped byby arcs,”arcs,” IEEEIEEE TransactionsTransactions onon IndustryIndustry
Applications,Applications, volvol 11AA--2323,, pppp.. 760760––764764,, 19871987..

19911991 OSHAOSHA ((OccupationalOccupational SafetySafety andand HealthHealth Administration)Administration) incluiinclui
práticaspráticas segurasseguras emem eletricidadeeletricidade ee alémalém dodo choquechoque elétricoelétrico,, adicionaadiciona oo
riscorisco dodo arcoarco elétricoelétrico..

19951995 –– NaNa quintaquinta ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA--7070EE éé incluídaincluída,, pelapela primeiraprimeira
vezvez oo conceitoconceito dede limiteslimites dede aproximaçãoaproximação ee arcoarco..20002000 –– NaNa sextasexta ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA--7070EE incluiinclui--sese oo conceitoconceito dede
zonazona limitelimite parapara proteçãoproteção dede arcoarco ee osos EPIEPI´́ss ((roupasroupas ee luvasluvas))..
20022002 –– PublicaçãoPublicação dada normanorma IEEEIEEE StdStd 15841584 -- IEEEIEEE GuideGuide forfor
PerformingPerforming ArcArc--FlashFlash HazardHazard CalculationsCalculations

2004 2004 –– Na Na sétimasétima ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA--70E 70E incluiinclui--se o se o métodométodo de de 
cálculocálculo do IEEE Std 1584.do IEEE Std 1584.

CorrenteCorrente ContínuaContínua..
transitóriastransitórias asas quaisquais podempodem chegarchegar dede 55 aa 88 xx VnVn,, queimandoqueimando equipamentosequipamentos..

SurgiuSurgiu entãoentão umauma novanova correntecorrente queque defendeudefendeu aa bandeirabandeira dede queque osos sistemassistemas
solidamentesolidamente aterradosaterrados erameram melhoresmelhores..

AumentoAumento dada potênciapotência dosdos transformadorestransformadores ee dasdas tensõestensões secundáriassecundárias

((120120 208208VV 220220 380380VV 440440VV 460460VV 480480V)V)

AA partirpartir dede 19431943 DalzielDalziel iniciainicia publicaçãopublicação dede umauma sériesérie dede artigosartigos

parapara transmitirtransmitir aa energiaenergia elétricaelétrica (cada(cada vezvez parapara lugareslugares maismais
distantes)distantes) ee rebaixarrebaixar nosnos pontospontos dede consumoconsumo.. OsOs transformadorestransformadores dede
distribuiçãodistribuição foramforam aumentandoaumentando dede tamanhotamanho..

emem baixabaixa tensão,tensão, asas quaisquais mostrarammostraram--sese altamentealtamente destrutivasdestrutivas..powerpower distributiondistribution systemssystems——naturenature ofof thethe problem,problem, AIEEAIEE TransactionsTransactions
PowerPower ApparatusApparatus Systems,Systems, volvol.. 7979,, pppp.. 169169––167167,, JuneJune 19601960..OsOs danosdanos devidosdevidos àsàs faltasfaltas porpor arcoarco vãovão sese tornandotornando maismais frequentesfrequentes..

OO IEEEIEEE StdStd 141141 (RED(RED BOOK),BOOK), publicapublica fatoresfatores dede multiplicaçãomultiplicação parapara
cálculocálculo dodo valorvalor mínimomínimo provávelprovável dada faltafalta porpor arcoarco

AsAs companhiascompanhias dede seguroseguro americanasamericanas estavamestavam pagandopagando elevadoselevados
valoresvalores parapara reporrepor osos painéispainéis dede baixabaixa tensãotensão..

acimaacima dede 150150VV.. AdicionalmenteAdicionalmente
prescreveuprescreveu oo ajusteajuste máximomáximo aa serser
implementadoimplementado nestanesta proteçãoproteção..

TEMPORIZAÇÃO

3000 A1200 A CORRENTE

parapara osos locaislocais dede trabalhotrabalho..

EvoluçãoEvolução parapara sistemassistemas aterradosaterrados
AA partirpartir dede 19431943 DalzielDalziel iniciainicia publicaçãopublicação dede umauma sériesérie dede artigosartigos
referentesreferentes aoao cálculocálculo dada correntecorrente dede choquechoque..

cálculocálculo dodo valorvalor mínimomínimo provávelprovável dada faltafalta porpor arcoarco..
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18791879 –– ThomasThomas AlvaAlva EdsonEdson –– aperfeiçoouaperfeiçoou aa lâmpadalâmpada ee
inventouinventou geradores,geradores, comutadores,comutadores, soquetessoquetes ee fusíveis,fusíveis, tudotudog ,g , ,, qq ,,
emem CorrenteCorrente ContínuaContínua..

18821882 –– EnergizouEnergizou aa 11ªª UsinaUsina GeradoraGeradora emem CCCC emem NYNY..

18861886 –– GeorgeGeorge WestinghouseWestinghouse ee NicolauNicolau TeslaTesla inventaminventam aa correntecorrente
alternadaalternada

P i ó diP i ó di Si tSi t ACAC Si tSi t fá ifá iPrimórdiosPrimórdios SistemasSistemas ACsACs SistemasSistemas monofásicosmonofásicos

InicialmenteInicialmente AterramentoAterramento SistemaSistema NãoNão AterradosAterrados

AumentoAumento dede potênciapotência SistemasSistemas TrifásicosTrifásicosAumentoAumento dede potênciapotência SistemasSistemas TrifásicosTrifásicos

ComoComo osos sistemassistemas erameram nãonão aterradosaterrados começaramcomeçaram aa surgirsurgir asas
sobretensõessobretensões transitóriastransitórias asas quaisquais podempodem chegarchegar dede 55 aa 88 xx VnVn,,qq pp gg
queimandoqueimando equipamentosequipamentos..

SurgiuSurgiu entãoentão umauma novanova correntecorrente queque defendeudefendeu aa bandeirabandeira dede queque osos
sistemassistemas solidamentesolidamente aterradosaterrados erameram melhoresmelhoressistemassistemas solidamentesolidamente aterradosaterrados erameram melhoresmelhores..

EvoluçãoEvolução parapara sistemassistemas aterradosaterrados
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AA filosofiafilosofia dede aterraraterrar solidamentesolidamente oo sistemasistema rapidamenterapidamente sese propagoupropagou ee
ficou,ficou, devidodevido aoao fatofato dede queque quandoquando dede umauma faltafalta àà terra,terra, desligavadesligava--sese oo
sistemasistema (e(e nãonão queimavaqueimava osos equipamentos)equipamentos) ee aa faltafalta eraera rapidamenterapidamente
localizadalocalizada.. FatoFato queque nãonão aconteciaacontecia comcom osos sistemassistemas nãonão aterradosaterrados..

AumentoAumento dada potênciapotência dosdos transformadorestransformadores ee dasdas tensõestensões secundáriassecundárias

((120120 208208VV 220220 380380VV 440440VV 460460VV 480480V)V)

AA partirpartir dede 19431943 DalzielDalziel iniciainicia publicaçãopublicação dede umauma sériesérie dede artigosartigos
referentesreferentes aoao cálculocálculo dada correntecorrente dede choquechoque..

<< 19501950 FocoFoco apenasapenas nana proteçãoproteção OsOs primeirosprimeiros sistemassistemas nãonão erameram<< 19501950 FocoFoco apenasapenas nana proteçãoproteção.. OsOs primeirosprimeiros sistemassistemas nãonão erameram
aterradosaterrados ee asas cargascargas erameram dede baixabaixa potênciapotência ee assim,assim, asas tensõestensões dede
transmissãotransmissão ee distribuiçãodistribuição nãonão erameram elevadaselevadas..

ComCom oo aumentoaumento dada potênciapotência dasdas cargascargas foifoi necessárionecessário elevarelevar aa tensãotensão
parapara transmitirtransmitir aa energiaenergia elétricaelétrica (cada(cada vezvez parapara lugareslugares maismais distantes)distantes)
ee rebaixarrebaixar nosnos pontospontos dede consumoconsumo.. OsOs transformadorestransformadores dede distribuiçãodistribuição
ff dd dd hhforamforam aumentandoaumentando dede tamanhotamanho..
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SomenteSomente nana décadadécada dede 5050 éé queque sese começoucomeçou aa pensarpensar ee executarexecutar aa
seleti idadeseleti idade oo sejaseja q andoq ando dede mm c toc to ci c itoci c ito p oc ap oc a desligadesliga seseseletividade,seletividade, ouou seja,seja, quandoquando dede umum curtocurto--circuito,circuito, procurarprocurar desligardesligar--sese
apenasapenas oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção imediatamenteimediatamente àà montantemontante dada faltafalta..

ComCom oo aumentoaumento contínuocontínuo dada potênciapotência dosdos transformadorestransformadores ee dada tensãotensãopp
secundáriasecundária dosdos transformadores,transformadores, começaramcomeçaram aa surgirsurgir asas faltasfaltas porpor arcoarco
emem baixabaixa tensão,tensão, asas quaisquais mostrarammostraram--sese altamentealtamente destrutivasdestrutivas..

19601960 -- KaufmannKaufmann RR HH andand PagePage JJ CC escrevemescrevem oo artigoartigo “Arcing“Arcing faultfault19601960 -- Kaufmann,Kaufmann, RR.. HH.. andand Page,Page, JJ.. CC..,, escrevemescrevem oo artigoartigo ArcingArcing faultfault
protectionprotection forfor lowlow--voltagevoltage powerpower distributiondistribution systemssystems——naturenature ofof thethe
problem,”problem,” AIEEAIEE TransactionsTransactions PowerPower ApparatusApparatus Systems,Systems, volvol.. 7979,, pppp..
169169––167167,, JuneJune 19601960..169169 167167,, JuneJune 19601960..

19611961 –– 11aa EdiçãoEdição dada normanorma IEEEIEEE StdStd 8080 “IEEE“IEEE GuideGuide forfor SafetySafety inin ACAC
SubstationsSubstations Grounding”Grounding”.. EsteEste GuiaGuia possuipossui contribuiçõescontribuições valiosasvaliosas dede
Dal ielDal iel ((co enteco ente dede choq echoq e)) ee S e ackS e ack ((TensõesTensões dede passopasso ee toq e)toq e)DalzielDalziel ((correntecorrente dede choquechoque)) ee SverackSverack ((TensõesTensões dede passopasso ee toque)toque)..

DanosDanos devidosdevidos àsàs faltasfaltas porpor arcoarco começamcomeçam aa sese tornartornar maismais frequentesfrequentes..

FaltasFaltas porpor arcoarco IEEEIEEE STDSTD 141141 (RED(RED BOOK)BOOK) criacria fatoresfatores paraparaFaltasFaltas porpor arcoarco IEEEIEEE STDSTD 141141 (RED(RED BOOK)BOOK) criacria fatoresfatores parapara
determinardeterminar oo valorvalor mínimomínimo provávelprovável dada correntecorrente dede faltafalta porpor arcoarco..
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19771977 -- StanbackStanback,, HH.. II..,, publicapublica artigoartigo “Predicting“Predicting damagedamage fromfrom 277277--VV
singlesingle phasephase toto groundground arcingarcing faults,”faults,” IEEEIEEE TransactionsTransactions onon IndustryIndustry
Applications,Applications, volvol.. IAIA--1313,, nono.. 44,, July/July/AugAug.. 19771977..

AsAs companhiascompanhias dede seguroseguro americanasamericanas estavamestavam pagandopagando elevadoselevadosAsAs companhiascompanhias dede seguroseguro americanasamericanas estavamestavam pagandopagando elevadoselevados
valoresvalores parapara reporrepor osos painéispainéis dede baixabaixa tensãotensão..
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Assim,Assim, emem 19781978,, oo NECNEC incluiuincluiu aa Seção,Seção, oo 230230--9595,, aa qualqual falavafalava dede faltasfaltas
atravésatravés dede arcoarco emem baixabaixa tensãotensão inserindoinserindo aa necessidadenecessidade dede proteçõesproteçõesatravésatravés dede arcoarco emem baixabaixa tensão,tensão, inserindoinserindo aa necessidadenecessidade dede proteçõesproteções
específicasespecíficas dede terraterra emem todostodos osos sistemassistemas comcom maismais dede 10001000 AA ee comcom
tensãotensão fasefase--terraterra acimaacima dede 150150VV.. AdicionalmenteAdicionalmente prescreveuprescreveu oo ajusteajuste
máximomáximo aa serser implementadoimplementado nestanesta proteçãoproteção..máximomáximo aa serser implementadoimplementado nestanesta proteçãoproteção..
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19791979 –– PrimeiraPrimeira ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA--7070EE ((NationalNational FireFire ProtectionProtection
AssociationAssociation)) -- “Standard“Standard forfor ElectricalElectrical SafetySafety RequirementsRequirements forfor
EmployeeEmployee Workplaces”Workplaces” –– NormasNormas ee requisitosrequisitos dede segurançasegurança elétricaelétrica paraparaEmployeeEmployee WorkplacesWorkplaces NormasNormas ee requisitosrequisitos dede segurançasegurança elétricaelétrica parapara
osos locaislocais dede trabalhotrabalho..
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19821982 –– RalphRalph LeeLee publicapublica oo artigoartigo “The“The otherother electricalelectrical hazardhazard:: electricalelectrical
arcarc blastblast burns ”burns ” IEEEIEEE TransactionsTransactions onon IndustryIndustry ApplicationsApplications volvol 11AA--1818arcarc blastblast burns,burns, IEEEIEEE TransactionsTransactions onon IndustryIndustry Applications,Applications, volvol 11AA--1818..
nono.. 33,, pp.. 246246,, May/JuneMay/June 19821982..

19861986 -- DunkiDunki--Jacobs,Jacobs, JJ.. RR..,, apresentaapresenta oo artigoartigo “The“The escalatingescalating arcingarcing19861986 DunkiDunki Jacobs,Jacobs, JJ.. RR..,, apresentaapresenta oo artigoartigo TheThe escalatingescalating arcingarcing
groundground--faultfault phenomenon,”phenomenon,” IEEEIEEE TransactionsTransactions onon IndustryIndustry Applications,Applications,
volvol.. IAIA--2222,, nono.. 66,, NovNov../Dec/Dec.. 19861986..

19871987 –– RalphRalph LeeLee andand DunkiDunki--Jacobs,Jacobs, JJ.. RR..,, apresentamapresentam oo artigoartigo
“Pressures“Pressures developeddeveloped byby arcs,”arcs,” IEEEIEEE TransactionsTransactions onon IndustryIndustry
ApplicationsApplications volvol 11AA 2323 pppp 760760 764764 19871987Applications,Applications, volvol 11AA--2323,, pppp.. 760760––764764,, 19871987..

19911991 OSHAOSHA ((OccupationalOccupational SafetySafety andand HealthHealth Administration)Administration) incluiinclui
práticaspráticas segurasseguras emem eletricidadeeletricidade ee alémalém dodo choquechoque elétricoelétrico,, adicionaadiciona oo
riscorisco dodo arcoarco elétricoelétrico..

19951995 –– NaNa quintaquinta ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA--7070EE éé incluídaincluída,, pelapela primeiraprimeira
vezvez oo conceitoconceito dede limiteslimites dede aproximaçãoaproximação ee arcoarco..vezvez oo conceitoconceito dede limiteslimites dede aproximaçãoaproximação ee arcoarco..
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20002000 –– NaNa sextasexta ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA--7070EE incluiinclui--sese oo conceitoconceito dede zonazona20002000 NaNa sextasexta ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA 7070EE incluiinclui sese oo conceitoconceito dede zonazona
limitelimite parapara proteçãoproteção dede arcoarco ee osos EPIEPI´́ss ((roupasroupas ee luvasluvas))..

20022002 –– PublicaçãoPublicação dada normanorma IEEEIEEE StdStd 15841584 -- IEEEIEEE GuideGuide forfor PerformingPerformingçç gg
ArcArc--FlashFlash HazardHazard CalculationsCalculations

20042004 –– NaNa sétimasétima ediçãoedição dada normanorma NFPANFPA--7070EE incluiinclui--sese oo métodométodo dede
cálculocálculo dodo IEEEIEEE StdStd 15841584..
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DefiniçãoDefinição

OO arcoarco elétricoelétrico éé umauma descargadescarga queque podepode surgirsurgir sempresempre queque houverhouver oo
i ti t ((f lhf lh )) dd di lét idi lét i ((i l ãi l ã )) dd tt l ãl ã ààrompimentorompimento ((falhafalha)) dodo dielétricodielétrico ((isolaçãoisolação)) dede umum pontoponto emem relaçãorelação àà

umum terraterra ((ouou massamassa)) ouou entreentre doisdois pontospontos dede potenciaispotenciais diferentesdiferentes.. AA
interrupçãointerrupção dede correntescorrentes tambémtambém provocaprovoca arcosarcos..
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ParaPara entenderentender oo arco,arco, considereconsidere aa figurafigura seguinte,seguinte, ondeonde osos terminaisterminais dodo
gapgap representamrepresentam osos condutorescondutores ee oo arar éé oo dielétricodielétrico::gapgap representamrepresentam osos condutorescondutores ee oo arar éé oo dielétricodielétrico::

LR L

GAP

R

D
E

(U
,I)

U

M
PL
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U

D
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M

- Curva Vermelha : Tensão
C A l C t

TEMPO

- Curva Azul : Corrente
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PrincipaisPrincipais característicascaracterísticas dasdas faltasfaltas porpor arcoarco sãosão::

CorrentesCorrentes intermitentesintermitentes ee descontínuasdescontínuas;; (U
,I)

CorrentesCorrentes intermitentesintermitentes ee descontínuasdescontínuas;;
AsAs ondasondas dede correntecorrente sãosão nãonão senoidaissenoidais;;
AA teoriateoria fasorialfasorial nãonão aplicávelaplicável;;

LI
TU

D
E

(

AA cadacada semisemi--ciclociclo apagaapaga ee temtem umauma igniçãoignição;;
TemTem característicascaracterísticas resistivasresistivas;;
OO valorvalor dada correntecorrente dede arcoarco éé menormenor queque aa dodo

A
M

PL

NoNo inícioinício ee nono fimfim dodo arcoarco aa

OO valorvalor dada correntecorrente dede arcoarco éé menormenor queque aa dodo
curtocurto--circuitocircuito francofranco ((boltedbolted));;

- Curva Vermelha : Tensão
Curva Azul : Corrente

TEMPO

NoNo inícioinício ee nono fimfim dodo arcoarco aa
temperaturatemperatura chegachega aa 45004500ooCC
ElevadasElevadas temperaturastemperaturas ((1000010000 aa

- Curva Azul : Corrente

2000020000ooCC––44xx aa temperaturatemperatura superfsuperf.. sol)sol)
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PodePode atingiratingir oo estadoestado dede plasmaplasma ((44oo estágioestágiogg pp (( gg
dada matéria)matéria);;
AbaixoAbaixo dede 150150VV praticamentepraticamente sese autoauto--

titiextingueextingue
EmEm médiamédia tensãotensão aa tensãotensão dede arcoarco atingeatinge
dede 500500 aa 10001000 VV
EmEm painéispainéis aa potênciapotência máximamáxima instantâneainstantânea
podepode chegarchegar aa 4040MWMW nosnos arcosarcos

i hi h ffCaminhamCaminham parapara aa fontefonte
ProcuramProcuram asas pontaspontas (retiram(retiram materialmaterial dasdas pontaspontas ,, asas mesmasmesmas ficamficam
arredondadas)arredondadas)arredondadas)arredondadas)
AA luminosidadeluminosidade dodo arcoarco podepode chegarchegar aa 20002000 vezesvezes aa luminosidadeluminosidade dede
umum escritórioescritório

l dl d ãã ii i éii éiGeraGera elevadaelevada pressãopressão internamenteinternamente aosaos painéispainéis..
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PodemPodem derreterderreter osos componentescomponentes
internosinternos dada gavetagaveta // cubículocubículo;;

CostumamCostumam danificardanificar asas gavetasgavetasCostumamCostumam danificardanificar asas gavetasgavetas
acimaacima dada gavetagaveta emem faltafalta ee todatoda
colunacoluna ondeonde ocorreuocorreu aa falta,falta,
principalmenteprincipalmente aa gavetagaveta maismais altaalta;;
PodemPodem danificardanificar váriasvárias colunascolunas;;

PodemPodem queimarqueimar caboscabos
emem leitosleitos sobresobre oo
painelpainel..painelpainel..
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ArcosArcos numanuma mesmamesma fasefase (terminais(terminais malmal
encaixadosencaixados dede disjuntoresdisjuntores ee gavetasgavetas
extraíveis)extraíveis) nãonão sãosão identificadosidentificados comocomo faltafalta
parapara osos relésrelés dede sobrecorrentesobrecorrente.. ParaPara aaparapara osos relésrelés dede sobrecorrentesobrecorrente.. ParaPara aa
proteçãoproteção éé necessárionecessário utilizarutilizar relérelé fotofoto
sensívelsensível;;
PainéisPainéis queque nãonão sãosão àà provaprova dede arcoarco oo
mesmomesmo sese expandeexpande parapara forafora..
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PrincipaisPrincipais causascausas dede arcoarco

EntreEntre asas principaisprincipais causascausas dasdas faltasfaltas porpor arcoarco podempodem serser citadascitadas::

MauMau contatocontatoMauMau contatocontato
SobrecargaSobrecarga
UmidadeUmidade
ContaminaçãoContaminação (pó,(pó, sal,sal, etcetc))çç (p ,(p , ,, ))
AnimaisAnimais
DeterioraçãoDeterioração dada isolaçãoisolação porpor idadeidade
DeterioraçãoDeterioração dada isolaçãoisolação porpor ataqueataque químicoquímico
ObjetosObjetos estranhosestranhos
AproximaçãoAproximação dede objetosobjetos
MauMau encaixeencaixe dede gavetasgavetas // disjuntoresdisjuntores
SobretensõesSobretensões dede regimeregime ouou transitóriastransitórias
ErrosErros humanoshumanos
PerfuraçãoPerfuração dada isolaçãoisolação
Ab tAb t dd di j tdi j t ii dd ti ãti ã (Vá /Gá(Vá /Gá SFSF66/Ól )/Ól )AberturaAbertura dede disjuntoresdisjuntores semsem oo meiomeio dede extinçãoextinção (Vácuo/Gás(Vácuo/Gás SFSF66/Óleo)/Óleo)
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EstatísticasEstatísticas dede acidentesacidentes porpor arcoarco

AsAs estatísticasestatísticas dede acidentesacidentes porpor arcoarco apontamapontam queque::

2525%% dosdos acidentesacidentes ocorremocorrem semsem aa presençapresença dodo operadoroperador;;2525%% dosdos acidentesacidentes ocorremocorrem semsem aa presençapresença dodo operadoroperador;;
1010%% dosdos acidentesacidentes ocorremocorrem comcom aa presençapresença dodo operadoroperador ee aa portaporta dodo
painelpainel fechadafechada;;
6565%% dosdos acidentesacidentes ocorremocorrem emem manutençõesmanutenções..çç

AA importânciaimportância dodo tempotempo nana eliminaçãoeliminação dodo arcoarco

OO tempotempo dada eliminaçãoeliminação dodo arcoarco éé umum elementoelemento primordialprimordial nana preservaçãopreservação
dede vidas,vidas, equipamentosequipamentos // sistemassistemas elétricoselétricos..

QuandoQuando oo arcoarco éé eliminadoeliminado emem ::
atéaté 3535 msms DanosDanos àsàs pessoaspessoas // equipamentosequipamentos irrelevantesirrelevantes
AtéAté 100100 msms SemSem danosdanos sériossérios // pequenospequenos reparosreparos
AtéAté 500500 F i tF i t é ié i àà dd i ti tAtéAté 500500 msms FerimentosFerimentos sériossérios àsàs pessoaspessoas ee danosdanos aosaos equipamentosequipamentos
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PARTICULARIDADES PARA ARC FLASH

OO estudoestudo dede curtocurto--circuitocircuito dede umum sistemasistema elétricoelétrico emem particularparticular éé
realizadorealizado parapara finalidadesfinalidades distintas,distintas, ee seusseus resultadosresultados variamvariam dede acordoacordo

bj tibj ti dd t dt dcomcom oo objetivoobjetivo dodo estudoestudo..

DentreDentre asas diversasdiversas finalidadesfinalidades dodo estudoestudo dede curtocurto--circuito,circuito, podepode--sese
destacardestacar asas principaisprincipais::p pp p

VerificaçãoVerificação dada capacidadecapacidade térmica,térmica, dinâmicadinâmica dede equipamentosequipamentos
(disjuntores,(disjuntores, chaveschaves seccionadoras,seccionadoras, barramentosbarramentos ee transformadorestransformadores dede
corrente)corrente) ee esforçosesforços dede interrupçãointerrupção;;corrente)corrente) ee esforçosesforços dede interrupçãointerrupção;;

VerificaçãoVerificação dada saturaçãosaturação dede transformadorestransformadores dede correntecorrente

DeterminaçãoDeterminação dede ajustesajustes dosdos dispositivosdispositivos dede proteçãoproteçãoDeterminaçãoDeterminação dede ajustesajustes dosdos dispositivosdispositivos dede proteçãoproteção

CálculoCálculo dasdas correntescorrentes porpor arcoarco
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EsforçosEsforços dede InterrupçãoInterrupção

PARTICULARIDADES PARA ARC FLASH

TipoTipo dodo equipamentoequipamento DefiniçãoDefinição dodo tipotipo dede curtocurto simuladosimulado

NormaNorma ANSIANSI

Di j tDi j tDisjuntoresDisjuntores

NormaNorma IECIEC

VerificaçãoVerificação dada capacidadecapacidade térmica,térmica, dinâmicadinâmica dede equipamentosequipamentos ee
saturaçãosaturação dede TCsTCs

ChavesChaves SeccionadorasSeccionadoras

BarramentosBarramentos

TransformadoresTransformadores dede CorrenteCorrente

SaturaçãoSaturação dede TCsTCs

CurtoCurto--CircuitoCircuito convencionalconvencional
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DeterminaçãoDeterminação dede ajustesajustes dosdos dispositivosdispositivos dede proteçãoproteção ee ArcArc FlashFlash

PARTICULARIDADES PARA ARC FLASH

CurtoCurto--CircuitoCircuito ConvencionalConvencional

TrifásicoTrifásico ((ArcArc Flash)Flash)

FaseFase--TerraTerra (IEEE(IEEE StdStd 15841584 nãonão incluiinclui esteeste tipotipo dede falta)falta)

AlémAlém disso,disso, dependendodependendo dada temporizaçãotemporização aa serser dadadada aosaos dispositivosdispositivos dede
proteção,proteção, devedeve--sese atentaratentar parapara::proteção,proteção, devedeve sese atentaratentar parapara::

PeríodoPeríodo SubtransitórioSubtransitório

AssimétricoAssimétrico RMSRMS –– RelésRelés comcom temporizaçãotemporização inferiorinferior aa 150150 msmsp çp ç

PeríodoPeríodo TransitórioTransitório

SimétricoSimétrico RMSRMS –– RelésRelés comcom temporizaçãotemporização superiorsuperior aa 150150 msms
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IEEEIEEE 15841584 20022002

((InstituteInstitute ofof ElectricalElectrical andand

NFPANFPA 7070EE -- AnexoAnexo CC

((NationalNational FireFire ProtectionProtection ((InstituteInstitute ofof ElectricalElectrical andand
ElectronicsElectronics EnginneersEnginneers))

((NationalNational FireFire ProtectionProtection
Association)Association)

MétodosMétodos preferidospreferidos pelapela IndústriaIndústria

OO modelomodelo IEEEIEEE 15841584 foifoi incorporadoincorporado pelapela normanorma NFPANFPA 7070EE

MétodosMétodos preferidospreferidos pelapela IndústriaIndústria

PortantoPortanto,, inclusoincluso nana normanorma NFPANFPA 7070EE existemexistem,, alémalém dasdas tabelastabelas dede
consultaconsulta rápidarápida duasduas metodologiasmetodologias dede cálculocálculoconsultaconsulta rápidarápida,, duasduas metodologiasmetodologias dede cálculocálculo..
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MétodoMétodo EmpíricoEmpíricoMétodoMétodo TeóricoTeórico MétodoMétodo EmpíricoEmpíricoMétodoMétodo TeóricoTeórico

OO MétodoMétodo TeóricoTeórico estimaestima aa energiaenergia incidenteincidente baseandobaseando--sese emem umum valorvalor
teóricoteórico máximomáximo conformeconforme descritodescrito nono trabalhotrabalho dede RalphRalph LeeLeeteóricoteórico máximomáximo,, conformeconforme descritodescrito nono trabalhotrabalho dede RalphRalph LeeLee..

OO MétodoMétodo EmpíricoEmpírico (IEEE(IEEE 15841584)) estimaestima aa energiaenergia incidenteincidente aa partirpartir dedeOO MétodoMétodo EmpíricoEmpírico (IEEE(IEEE 15841584)) estimaestima aa energiaenergia incidenteincidente aa partirpartir dede
equaçõesequações desenvolvidasdesenvolvidas atravésatravés dede análisesanálises estatísticasestatísticas retiradasretiradas dede
inúmerosinúmeros testestestes dede laboratóriolaboratório..

EsteEste métodométodo procuraprocura serser maismais realistarealista chegandochegando--sese àà EPIEPI´́ss dede classesclasses
menoresmenores,, comcom proteçãoproteção,, melhormelhor confortoconforto dodo trabalhadortrabalhador ee destadesta formaformamenoresmenores,, comcom proteçãoproteção,, melhormelhor confortoconforto dodo trabalhadortrabalhador ee destadesta formaforma
evitaevita excessosexcessos nana determinaçãodeterminação dosdos EPIEPI´́s,s, oo queque tambémtambém provocaprovoca
condiçõescondições insegurasinseguras ((desconfortodesconforto,, diminuiçãodiminuição dada mobilidademobilidade,,
visibilidadevisibilidade))..))
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SeSe oo IEEEIEEE StdStd 15841584 possuipossui tantastantas vantagensvantagens,, quandoquando oo métodométodo teóricoteóricoSeSe oo IEEEIEEE StdStd 15841584 possuipossui tantastantas vantagensvantagens,, quandoquando oo métodométodo teóricoteórico
dede RalphRalph LeeLee devedeve serser aplicadoaplicado??

OO métodométodo empíricoempírico propostoproposto pelapela IEEEIEEE 15841584 possuipossui algumasalgumas limitaçõeslimitações
dede utilizaçãoutilização SempreSempre queque algumaalguma destasdestas condiçõescondições nãonão forfor atendidaatendida oodede utilizaçãoutilização.. SempreSempre queque algumaalguma destasdestas condiçõescondições nãonão forfor atendidaatendida,, oo
métodométodo teóricoteórico devedeve serser aplicadoaplicado::

TensãoTensão dodo sistemasistema:: 208208 VV aa 1515 kVkV

FreqüênciaFreqüência:: 5050 ouou 6060 HzHz

CorrenteCorrente dede faltafalta francafranca:: 00..77 aa 106106 kAkA

EspaçamentoEspaçamento entreentre osos eletrodoseletrodos:: 1313 aa 152152 mmmm

TipoTipo dede invólucroinvólucro:: AbertoAberto,, CaixaCaixa,, CCM,CCM, PainelPainel,, SwichgearSwichgear,, CaboCabo

TipoTipo dede aterramentoaterramento:: NãoNão AterradoAterrado,, AterradoAterrado,, AterradoAterrado p/p/ impedânciaimpedância

NºNº dede FasesFases:: 33
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EtapasEtapas dodo estudoestudo dede ArcArc FlashFlash parapara determinaçãodeterminação dada categoriacategoria dede
vestimentasvestimentas::

LevantamentoLevantamento dede dadosdados ee elaboraçãoelaboração dede esquemaesquema unifilarunifilar,, condiçõescondições
operacionais,operacionais, tipostipos dede equipamentosequipamentos dede proteçãoproteção ee sistemassistemas dede
aterramentoaterramento;;

ObtençãoObtenção dasdas característicascaracterísticas dosdos diversosdiversos tipostipos dede equipamentos,equipamentos,
espaçamentoespaçamento entreentre condutorescondutores ee distânciadistância dede trabalhotrabalho aproximadaaproximada;;

El b ãEl b ã dd E t dE t d dd C tC t Ci itCi it S l ti id dS l ti id dElaboraçãoElaboração dodo EstudoEstudo dede CurtoCurto –– CircuitoCircuito ee SeletividadeSeletividade;;

CálculoCálculo dada correntecorrente dede arcoarco;;

CálculoCálculo dodo tempotempo dede eliminaçãoeliminação dada faltafalta;;CálculoCálculo dodo tempotempo dede eliminaçãoeliminação dada faltafalta;;

CálculoCálculo dada EnergiaEnergia IncidenteIncidente nono equipamentoequipamento ee aa respectivarespectiva categoriacategoria
dasdas vestimentasvestimentas..



5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

RalphRalph LeeLee

OO modelomodelo dede RalphRalph LeeLee baseiabaseia--sese nana máximamáxima energiaenergia dede arcoarco incidenteincidente ,,
conformeconforme equaçõesequações abaixoabaixo..

U id d Mét iU id d Mét iU id d I lU id d I l Unidades MétricasUnidades MétricasUnidades InglesasUnidades Inglesas

793 tVI
E bf ⋅⋅⋅

=
610142,2 tVI

E bf ⋅⋅⋅⋅
=2D

Ei = 2D
Ei =

EiEi Energia máxima incidente [cal/Energia máxima incidente [cal/cm²cm²]] ou [J/ou [J/cm²cm²]]
D D Distância de trabalho do ponto do arco elétrico[in] ou [mm]Distância de trabalho do ponto do arco elétrico[in] ou [mm]
V V Tensão entre fases do sistema em kV Tensão entre fases do sistema em kV 
t  t  Tempo de duração [s]Tempo de duração [s]
IbfIbf Corrente de curto Corrente de curto –– circuito [kA] franco (circuito [kA] franco (BoltedBolted))
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IEEEIEEE 15841584 –– EnergiaEnergia IncidenteIncidente NormalizadaNormalizadaIEEEIEEE 15841584 EnergiaEnergia IncidenteIncidente NormalizadaNormalizada

AntesAntes dede apresentarapresentar asas equaçõesequações dodo método,método, éé importanteimportante citarcitar que,que, nono
casocaso dada metodologiametodologia dodo IEEE,IEEE, oo processoprocesso dede obtençãoobtenção dosdos níveisníveis dede
energiaenergia incidenteincidente sãosão obtidosobtidos atravésatravés dede ensaiosensaios comcom diversosdiversos tipostipos dedeenergiaenergia incidenteincidente sãosão obtidosobtidos atravésatravés dede ensaiosensaios comcom diversosdiversos tipostipos dede
equipamentosequipamentos..

ComoComo aa variedadevariedade ee osos tipostipos dede equipamentosequipamentos sãosão muitos,muitos, foramforam
escolhidosescolhidos doisdois valoresvalores padrãopadrão parapara osos ensaiosensaios::

TempoTempo dede atuaçãoatuação –– 00,,22 segundossegundos

ââ ãã ééDistânciaDistância dodo operadoroperador emem relaçãorelação aoao arcoarco elétricoelétrico –– 610610 mmmm ((2424”)”)

ComCom essesesses doisdois valoresvalores calculacalcula--sese aa chamadachamada “energia“energia incidenteincidente
normalizada”,normalizada”, baseadabaseada emem ensaiosensaios ee efetuandoefetuando--sese aa obtençãoobtenção dada curvacurvanormalizada ,normalizada , baseadabaseada emem ensaiosensaios ee efetuandoefetuando sese aa obtençãoobtenção dada curvacurva
dede tendênciatendência.. ComoComo nana práticaprática raramenteraramente aa condiçãocondição ensaiadaensaiada
correspondecorresponde àà real,real, devedeve--sese referirreferir osos cálculoscálculos àà estaesta novanova condiçãocondição..
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CálculoCálculo dada CorrenteCorrente dede ArcoArco

ParaPara tensõestensões atéaté 11 kVkV::

)log(.00304,0)log(..5588,0.000526.0.0966,0)log(.662,0(10 bfbfbf IGIVGVIKI −++++=10aI =

IbfIbf CorrenteCorrente dede curtocurto circuitocircuito francafranca [kA][kA]IbfIbf CorrenteCorrente dede curtocurto –– circuitocircuito francafranca [kA][kA]
VV TensãoTensão [kV][kV]
GG DistânciaDistância entreentre condutores[mm]condutores[mm]
IaIa CorrenteCorrente dede arcoarco [kA][kA]IaIa CorrenteCorrente dede arcoarco [kA][kA]
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CálculoCálculo dada CorrenteCorrente dede ArcoArcoCálculoCálculo dada CorrenteCorrente dede ArcoArco

ParaPara tensõestensões acimaacima dede 11 kVkV::

))log(.983,000402,0(10 bfII +=10aI =

IbfIbf CorrenteCorrente dede curtocurto –– circuitocircuito francafranca [kA][kA]
IaIa CorrenteCorrente dede arcoarco [kA][kA]
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CálculoCálculo dada EnergiaEnergia IncidenteIncidente NormalizadaNormalizada

].0011,0)log(.081,1[ 2110 GIKK
N

aE +++=
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CálculoCálculo dada EnergiaEnergia IncidenteIncidente RealReal
x

Nf D
tECE ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

610.
2,0

..184,4
D D Distância do arco elétrico[mm]Distância do arco elétrico[mm]
t  t  Tempo de duração [s]Tempo de duração [s]
E E Energia incidente [J/cmEnergia incidente [J/cm2]2]
CfCf 1 (>1 kV) e 1 5 (< 1 kV)1 (>1 kV) e 1 5 (< 1 kV)⎠⎝⎠⎝ , CfCf 1 (>1 kV) e 1.5 (< 1 kV)1 (>1 kV) e 1.5 (< 1 kV)
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UmaUma vezvez calculadacalculada aa energiaenergia incidente,incidente, determinadetermina--sese asas categoriascategorias dasdas
estimentasestimentas baseandobaseando sese nana tabelatabela abai oabai ovestimentas,vestimentas, baseandobaseando--sese nana tabelatabela abaixoabaixo::
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ApresentaApresenta--sese aa seguirseguir asas categoriascategorias dasdas roupasroupas comcom asas unidadesunidades maismais
comumentecomumente encontradas,encontradas, tomandotomando--sese comocomo basebase aoao NFPANFPA 7070EE::

C / /
Equivalência entre as diferentes unidades 

Categoria cal/cm² J/cm²
0 <1.195 <5
1 4 16 741 4 16.74
2 8 33.47
3 25 104.6
4 40 167.36



5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

DeterminaDetermina--sese tambémtambém aa regiãoregião dede Risco,Risco, umauma distânciadistância nana qualqual umauma
pessoapessoa semsem osos EPIEPI´́ss adequadosadequados podepode sofrersofrer umauma queimaduraqueimadura dede 22ºº GrauGraupessoapessoa semsem osos EPIEPI ss adequadosadequados podepode sofrersofrer umauma queimaduraqueimadura dede 22 GrauGrau

XX

EB
xtEnxCfDB

1

610
20

*184.4 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

EB2.0 ⎦⎣ ⎠⎝⎠⎝

DB DB é a região limítrofe é a região limítrofe 
do arco em mm para a do arco em mm para a 
energia incidente de EBenergia incidente de EBgg

EB EB é o limite para uma é o limite para uma 
queimadura de segundo queimadura de segundo 
grau. EB = 5.0 (J/cm2)grau. EB = 5.0 (J/cm2)



5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

Zonas definidas pela NFPA 70E Zonas definidas pela NFPA 70E 

AlémAlém dada determinaçãodeterminação dasdas
classesclasses dede vestimentasvestimentas ee
distânciasdistâncias comcom riscorisco dede arco,arco,distânciasdistâncias comcom riscorisco dede arco,arco,
aa NFPANFPA 7070EE tambémtambém definedefine
distânciasdistâncias mínimasmínimas aa seremserem
respeitadasrespeitadas levandolevando--sese emempp
consideraçãoconsideração aa tensãotensão
nominalnominal dodo equipamentoequipamento
analisado,analisado, ouou seja,seja, riscorisco dede
choquechoque elétricoelétrico..



5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

FlashFlash ProtectionProtection BoundaryBoundary (Região(Região dede RiscoRisco dede Arco)Arco):: distânciadistância nana qualqual
umauma pessoapessoa semsem osos EPIEPI´́ss adequadosadequados podepode sofrersofrer umauma queimaduraqueimadura dede 22ººumauma pessoapessoa semsem osos EPIEPI ss adequadosadequados podepode sofrersofrer umauma queimaduraqueimadura dede 22ºº
GrauGrau;;

LimitedLimited ApproachApproach BoundaryBoundary (Região(Região dede AproximaçãoAproximação Limitada)Limitada):: definedefine
iãiã dd dd tt i di d ãã dd ddumauma regiãoregião aoao redorredor dada parteparte energizadaenergizada queque nãonão devedeve serser cruzadacruzada porpor

pessoaspessoas desqualificadasdesqualificadas aa nãonão serser queque estejamestejam acompanhadasacompanhadas porpor
pessoaspessoas qualificadas,qualificadas, podepode serser menormenor queque aa regiãoregião dede riscorisco dede arcoarco ee éé
determinadadeterminada somentesomente emem funçãofunção dada tensãotensão nominalnominal;;determinadadeterminada somentesomente emem funçãofunção dada tensãotensão nominalnominal;;

RestrictedRestricted ApproachApproach BoundaryBoundary (Região(Região dede AproximaçãoAproximação Restrita)Restrita):: definedefine
umauma regiãoregião aoao redorredor dada parteparte energizadaenergizada queque podepode serser cruzadacruzada apenasapenas porpor
pessoaspessoas q alificadasq alificadas tili andotili ando eq ipamentoseq ipamentos dede p oteçãop oteção cont acont a choq echoq epessoaspessoas qualificadasqualificadas utilizandoutilizando equipamentosequipamentos dede proteçãoproteção contracontra choquechoque
ee demaisdemais EPIEPI´́ss ee éé determinadadeterminada somentesomente emem funçãofunção dada tensãotensão nominalnominal;;

ProhibitedProhibited ApproachApproach BoundaryBoundary (Região(Região dede AproximaçãoAproximação Proibida)Proibida):: definedefine
ããumauma regiãoregião aoao redorredor dada parteparte energizadaenergizada queque podepode serser cruzadacruzada apenasapenas porpor

pessoaspessoas qualificadasqualificadas utilizandoutilizando aa mesmamesma proteçãoproteção comocomo sese estivesseestivesse emem
contatocontato diretodireto comcom aa parteparte energizadaenergizada ee éé determinadadeterminada somentesomente emem
funçãofunção dada tensãotensão nominalnominalfunçãofunção dada tensãotensão nominalnominal..



5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS



5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

HáHá tambémtambém aa definiçãodefinição dede classesclasses dede luvaluva dede acordoacordo comcom aa tensãotensão



5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

DistânciasDistâncias queque delimitamdelimitam radialmenteradialmente asas zonaszonas dede riscorisco controladacontrolada eeDistânciasDistâncias queque delimitamdelimitam radialmenteradialmente asas zonaszonas dede risco,risco, controladacontrolada ee
livre,livre, dede acordoacordo comcom aa NRNR--1010

ZLZL == ZonaZona LivreLivre

ZCZC ZonaZona ControladaControlada restritarestrita aaZCZC == ZonaZona Controlada,Controlada, restritarestrita aa
trabalhadorestrabalhadores autorizadosautorizados

ZRZR == ZonaZona dede Risco,Risco, restritarestrita aa
trabalhadorestrabalhadores autorizadosautorizados ee comcom aa
adoçãoadoção dede técnicas,técnicas, instrumentosinstrumentos ee
equipamentosequipamentos apropriadosapropriados aoao
trabalhotrabalho

PEPE == PontoPonto dada instalaçãoinstalação energizadoenergizado



5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

RaiosRaios dede DelimitaçãoDelimitação dede ZonasZonas dede Risco,Risco, ControladaControlada ee LivreLivre (NR(NR--1010))

Faixa de tensão Nominal da 
instalação elétrica em kV

Rr - Raio de delimitação entre zona 
de risco e controlada em metros

Rc - Raio de delimitação entre zona 
controlada e livre em metros

<1 0,20 0,701 0,20 0,70
1 e <3 0,22 1,22
3 e <6 0,25 1,25

6 e <10 0,35 1,35
10 e <15 0,38 1,38
15 e <20 0,40 1,40
20 e <30 0,56 1,56
30 e <36 0,58 1,58
36 e <45 0,63 1,63
45 e <60 0,83 1,83
60 e <70 0,90 1,90

70 e <110 1,00 2,00
110 e <132 1,10 3,10
132 e <150 1 20 3 20132 e <150 1,20 3,20
150 e <220 1,60 3,60
220 e <275 1,80 3,80
275 e <380 2,50 4,50
380 e <480 3,20 5,20, ,
480 e <700 5,20 7,20



5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

ApósApós aa definiçãodefinição dede todostodos osos parâmetrosparâmetros definidosdefinidos anteriormente,anteriormente,
podempodem sese elabo adaselabo adas placasplacas dede ad e tênciaad e tência pa apa a se emse em fi adasfi adas nosnospodempodem serser elaboradaselaboradas placasplacas dede advertênciaadvertência parapara seremserem fixadasfixadas nosnos
painéispainéis::



6 - A SELETIVIDADE

TiposTipos dede seletividadeseletividade.. MostrarMostrar oo ganhoganho queque sese obtémobtém atravésatravés dede umum bombom
estudoestudo dede seletividadeseletividade ee dada otimizaçãootimização dodo tempotempo atravésatravés dada possívelpossível
i l t ãi l t ã dd l ti id dl ti id d ló iló i AléAlé didi i tâ ii tâ i d td timplementaçãoimplementação dede seletividadeseletividade lógicalógica.. AlémAlém disso,disso, aa importânciaimportância destesdestes
estudosestudos comocomo parteparte dede umum programaprograma dede melhoriamelhoria contínuacontínua dada segurançasegurança
emem eletricidade,eletricidade, queque devedeve terter comocomo basebase aa NRNR--1010..



6 - A SELETIVIDADE

SELETIVIDADESELETIVIDADE CRONOLÓGICACRONOLÓGICA

AA SeletividadeSeletividade CronológicaCronológica éé aquelaaquela realizadarealizada aplicandoaplicando intervalosintervalos dede
tempotempo (ou(ou dede coordenação)coordenação) entreentre osos dispositivosdispositivos dede proteçãoproteção aa jusantejusante ee aa
montante,montante, queque garantamgarantam queque osos mesmosmesmos irãoirão operaroperar dede formaforma seletivaseletiva eemontante,montante, queque garantamgarantam queque osos mesmosmesmos irãoirão operaroperar dede formaforma seletivaseletiva ee
coordenadacoordenada..

t [s]
90 A

t [s]

2I´cc=1156 A

I> = 90 A

1

2

t = 0.25s

0.55 s

1

T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV

1156 A I [A]90 A

0.3 s
1

I´cc=33242 A

0,30 s

1156 A90 A



6 - A SELETIVIDADE

SELETIVIDADESELETIVIDADE AMPERIMÉTRICAAMPERIMÉTRICA

AA SeletividadeSeletividade AmperimétricaAmperimétrica éé aquelaaquela queque éé utilizadautilizada quandoquando existeexiste umaumaAA SeletividadeSeletividade AmperimétricaAmperimétrica éé aquelaaquela queque éé utilizadautilizada quandoquando existeexiste umauma
impedânciaimpedância muitomuito grandegrande entreentre osos pontospontos emem queque sese estáestá fazendofazendo aa
seletividadeseletividade ((IccIcc--PontoPonto BB >>>>>> IccIcc--PontoPonto A),A), dede formaforma queque cadacada dispositivodispositivo
enxergaenxerga valoresvalores dede correntecorrente dede faltafalta bembem distintosdistintos ondeonde estãoestão instaladosinstalados..gg
SeSe enquadramenquadram nesteneste casocaso osos relésrelés instantâneosinstantâneos instaladosinstalados nono primárioprimário dede
transformadorestransformadores..

90 A
t [s] A FOLHA DE SELETIVIDADE É FEITA EM 13.8 kV

A seletividade Amperimétrica baixou o

2

90 A

2

I´cc-A=1156 A
I”cc-A=1571 A

I> = 90 A

I´cc-B=14643 A
I”cc-B=22282 A

A seletividade Amperimétrica baixou o 
tempo de eliminação do curto-circuito 

de 0.55s para 0.04 s, no primário.

1

2

t = 0.25s

0 3 s

0.55 s
T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV

I> = 90 A
PONTO B

1156 A
I [A]90 A

0.3 s
1

0,30 s
PONTO A

1571 A 14643 A 22282 A

0.04 s

I´cc=33242 A
I”cc=45175 A Icc no

PONTO A
Icc no

PONTO B



6 - A SELETIVIDADE

SELETIVIDADESELETIVIDADE LÓGICALÓGICA3CBFt>>I>>

AA SeletividadeSeletividade LógicaLógica éé aplicada,aplicada, utilizandoutilizando--sese
relésrelés digitais/digitais/IEDsIEDs queque permitampermitam queque asas

óóunidadesunidades situadassituadas maismais próximaspróximas dada faltafalta
possampossam eliminareliminar aa faltafalta numnum tempotempo muitomuito
pequeno,pequeno, normalmentenormalmente entreentre 5050 aa 100100 msms..

2CBFt>>I>>

FILOSOFIAFILOSOFIA BÁSICABÁSICA (Considere(Considere aa figurafigura aoao lado)lado)
NaNa ocorrênciaocorrência dede umauma faltafalta nono pontoponto “A”,“A”, todostodos
osos trêstrês relésrelés enxergamenxergam aa faltafalta OO pickuppickup dada

1

B

I>> t>> CBF

osos trêstrês relésrelés enxergamenxergam aa faltafalta.. OO pickuppickup dada
unidadeunidade temporizadatemporizada dodo relé/IEDrelé/IED aa jusantejusante
bloqueiabloqueia aa dodo relérelé àà montantemontante.. ComoComo oo primeiroprimeiro
relérelé destedeste sistemasistema (mais(mais próximopróximo dada falta)falta) nãonão

A
relérelé destedeste sistemasistema (mais(mais próximopróximo dada falta)falta) nãonão
estáestá bloqueado,bloqueado, oo mesmomesmo contaconta oo tempotempo ee atuaatua..
AA figurafigura aoao ladolado ilustrailustra aa filosofiafilosofia..

LEGENDA

TRIP
BLOQUEIO
BREAK FAILURE

ExemploExemplo ilustrativoilustrativo dede seletividadeseletividade lógicalógica..



7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,

ComoComo demonstradodemonstrado anteriormenteanteriormente oo importanteimportante éé diminuirdiminuir aa energiaenergia

SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO

incidenteincidente..

SabeSabe--sese dada eletrotécnicaeletrotécnica queque::

ê 2 2

OO queque éé maismais importanteimportante aa reduçãoredução dodo tempotempo ouou dada correntecorrente ??

AA tt dd ii ll f ltf lt ff

TempoPotênciaEnergia ⋅= 2IPotência ∝ tIEnergia ⋅∝ 2

AA correntecorrente dede arcoarco possuipossui umum valorvalor menormenor queque asas faltasfaltas francasfrancas,,
entretantoentretanto,, sãosão maismais destrutivasdestrutivas..

EE oo tempotempo atuaatua proporcionalmenteproporcionalmente nana energiaenergia.. VideVide fotofoto..pp p pp p gg

AssimAssim,, ambosambos sãosão importantesimportantes..

AA própriaprópria evoluçãoevolução dodo tipotipo dede sistemasistema dede aterramentoaterramento demonstrademonstra queque éé
importanteimportante aa reduçãoredução dodo valorvalor dada correntecorrente dede faltafalta àà terraterra.. OO sistemasistema dede
aterramentoaterramento atravésatravés dede resistorresistor dede baixobaixo valorvalor surgiusurgiu parapara diminuirdiminuir osos
danosdanos emem casocaso dede faltasfaltas àà terraterra nono estatorestator dede máquinasmáquinas girantesgirantes parapara

h ih i dd á iá ipreservarpreservar aa chapariachaparia dasdas máquinasmáquinas..



7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,

ComoComo oo tempotempo ee aa correntecorrente sãosão importantesimportantes,, aa integraçãointegração dodo estudoestudo dede
curtocurto--circuitocircuito seletividadeseletividade ee proteçãoproteção parapara queque sese possapossa diminuirdiminuir aa energiaenergia

SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO

curtocurto circuitocircuito,, seletividadeseletividade ee proteçãoproteção parapara queque sese possapossa diminuirdiminuir aa energiaenergia
incidenteincidente éé fundamentalfundamental..

ApresentaApresenta--sese aa seguirseguir algumasalgumas técnicastécnicas parapara melhorarmelhorar umum sistemasistema nono queque
tt t ãt ã dd tt fl hfl h h dh dtangetange aa proteçãoproteção dasdas pessoaspessoas quantoquanto aoao arcarc flashflash hazardshazards::

11-- AJUSTEAJUSTE ADEQUADOADEQUADO DODO DISJUNTORDISJUNTOR DEDE BAIXABAIXA (I(I--STDSTD << IarcoIarco))QQ (( ))
22-- UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DISJUNTORDISJUNTOR DEDE BAIXABAIXA COMCOM II--STDSTD DEDE FAIXAFAIXA MAISMAIS BAIXABAIXA
33-- SUBSTITUIÇÃOSUBSTITUIÇÃO DEDE RELÉSRELÉS ELETROMECÂNICOSELETROMECÂNICOS PORPOR DIGITAISDIGITAIS
44-- UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DEDE RELÉSRELÉS DIGITAISDIGITAIS COMCOM AJUSTESAJUSTES OTIMIZADOSOTIMIZADOS

ÓÓ ÉÉ55-- UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DEDE SELETIVIDADESELETIVIDADE LÓGICALÓGICA COMCOM RELÉSRELÉS DIGITAISDIGITAIS
66-- UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO TRANSFORMADORESTRANSFORMADORES DEDE FORÇAFORÇA ATÉATÉ 20002000 kVAkVA NANA BTBT
77-- UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DEDE RELÉSRELÉS DEDE ARCOARCO

ÃÃ88 –– UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DEDE “BOTTOMS”“BOTTOMS” SENSORESSENSORES DEDE ARCOARCO EMEM OPERADORESOPERADORES
99-- UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DEDE SEGUNDOSEGUNDO GRUPOGRUPO DEDE AJUSTEAJUSTE MAISMAIS BAIXOBAIXO QUANDOQUANDO EMEM

MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO
1010 UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DEDE DISJUNTORESDISJUNTORES COMCOM MENORMENOR TEMPOTEMPO DEDE INTERRUPÇÃOINTERRUPÇÃO1010–– UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DEDE DISJUNTORESDISJUNTORES COMCOM MENORMENOR TEMPOTEMPO DEDE INTERRUPÇÃOINTERRUPÇÃO..



7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,

1111-- UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DADA CARACTERÍSTICACARACTERÍSTICA TEMPOTEMPO DEFINIDODEFINIDO PARAPARA AA
PROTEÇÃOPROTEÇÃO DEDE TERRATERRA

SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO

PROTEÇÃOPROTEÇÃO DEDE TERRATERRA..

ComoComo maismais dede 9090%% dasdas faltasfaltas emem sistemassistemas industriaisindustriais iniciaminiciam--sese comocomo
faltasfaltas àà terra,terra, aa utilizaçãoutilização dede relésrelés dede tempotempo definidodefinido parapara aa proteçãoproteção dedefaltasfaltas àà terra,terra, aa utilizaçãoutilização dede relésrelés dede tempotempo definidodefinido parapara aa proteçãoproteção dede
faltasfaltas àà terraterra sese constituiconstitui umauma formaforma eficienteeficiente dede sese protegerproteger oo sistemasistema,,
vistovisto queque aa correntecorrente dede arcoarco éé sempresempre menormenor queque aa dada faltafalta francafranca ee assimassim,,
aa utilizaçãoutilização dede relésrelés dede tempotempo inversoinverso apenasapenas iriairia aumentaraumentar oo tempotempo eeçç pp pp pp
consequentementeconsequentemente aa energiaenergia incidenteincidente..

1212-- LIMITAÇÃOLIMITAÇÃO DADA CORRENTECORRENTE DEDE FALTAFALTA ÀÀ TERRATERRA

UtilizaçãoUtilização dede resistoresresistores dede aterramentoaterramento dede altoalto valorvalor nana baixabaixa tensãotensão ee dede
baixobaixo valorvalor emem médiamédia tensãotensão..



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

ApresentaApresenta--sese aa seguirseguir algumasalgumasApresentaApresenta--sese aa seguirseguir algumasalgumas
casoscasos práticospráticos (cases)(cases) parapara
melhormelhor ilustrarilustrar asas técnicastécnicas
utilizadasutilizadasutilizadasutilizadas..

TodosTodos osos casescases sãosão baseadosbaseados nono
esquemaesquema unifilarunifilar aoao ladolado..

DesejaDeseja--sese determinardeterminar aa energiaenergia
incidenteincidente ee asas classesclasses dede
vestimentasvestimentas parapara seremserempp
utilizadasutilizadas pelospelos trabalhadorestrabalhadores..

VamosVamos analisaranalisar oo queque aconteceacontece
emem cadacada umum dosdos casoscasosemem cadacada umum dosdos casoscasos
envolvidosenvolvidos,, parapara diversosdiversos
cenárioscenários dede proteçãoproteção..



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

11-- CASECASE 11 –– RELÉRELÉ ELETROMECÂNICOELETROMECÂNICO EE DISJUNTORDISJUNTOR DEDE 11ªª GERAÇÃOGERAÇÃO11-- CASECASE 11 –– RELÉRELÉ ELETROMECÂNICOELETROMECÂNICO EE DISJUNTORDISJUNTOR DEDE 11ªª GERAÇÃOGERAÇÃO

22-- CASECASE 22 –– RELÉRELÉ DIGITALDIGITAL EE DISJUNTORDISJUNTOR MICROPROCESSADOMICROPROCESSADO

33-- CASECASE 33 –– RELÉRELÉ DIGITALDIGITAL EE DISJUNTORDISJUNTOR MICROPROCESSADOMICROPROCESSADO EE AJUSTEAJUSTE
OTIMIZADOOTIMIZADO

44-- CASECASE 44 –– MUDANÇAMUDANÇA DODO GRUPOGRUPO DEDE AJUSTESAJUSTES EMEM MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO

55-- CASECASE 55 –– SOLUÇÃOSOLUÇÃO COMCOM RELÉSRELÉS DEDE ARCOARCOÇÇ

66 –– CASECASE 66 –– UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DEDE DISJUNTORESDISJUNTORES COMCOM MENORMENOR TEMPOTEMPO DEDE
INTERRUPÇÃOINTERRUPÇÃO

77 –– CASECASE 77 –– TRANSFORMADORTRANSFORMADOR DEDE 44 MVAMVA



9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

a)a) ApenasApenas terter softwaresoftware dede renomerenome internacionalinternacional dede curtocurto--circuitocircuito ee
seleti idadeseleti idade ee poss iposs i mm est doest do dede c toc to ci c itoci c ito ee seleti idadeseleti idade nãonãoseletividadeseletividade ee possuirpossuir umum estudoestudo dede curtocurto--circuitocircuito ee seletividadeseletividade nãonão
garantemgarantem umum estudoestudo queque protegeprotege osos equipamentosequipamentos,, oo sistemasistema ee asas
pessoaspessoas.. AssimAssim,, éé importanteimportante contratarcontratar empresasempresas especializadasespecializadas queque
possuampossuam profissionaisprofissionais comcom largalarga experiênciaexperiênciapossuampossuam profissionaisprofissionais comcom largalarga experiênciaexperiência..

b)b) ComCom oo empregoemprego dede relésrelés digitaisdigitais ((queque possuempossuem pelopelo menosmenos 33 estágiosestágios
dede sobrecorrentesobrecorrente)) podepode--sese otimizarotimizar ((diminuirdiminuir)) osos ajustesajustes dede formaforma
queque parapara aa correntecorrente dede arcoarco obtenhaobtenha--sese umum menormenor tempotempo dede atuaçãoatuação..

c)c) AA implementaçãoimplementação dede seletividadeseletividade lógicalógica atravésatravés dada utilizaçãoutilização dede relésrelés
digitaisdigitais // IEDsIEDs apresentaapresenta resultadosresultados muitomuito melhoresmelhores dodo queque aadigitaisdigitais // IEDsIEDs apresentaapresenta resultadosresultados muitomuito melhoresmelhores dodo queque aa
seletividadeseletividade convencionalconvencional nono queque tangetange aa energiaenergia incidenteincidente..

d)d) DeveDeve--sese buscarbuscar sempresempre técnicastécnicas parapara melhorarmelhorar osos ajustesajustes // gruposgrupos dede
aj stesaj stes q andoq ando emem man tençãoman tenção pa apa a dimin idimin i aa ene giaene gia incidenteincidenteajustesajustes quandoquando emem manutençãomanutenção,, parapara diminuirdiminuir aa energiaenergia incidenteincidente..



9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

e)e) EmboraEmbora nãonão sese consigaconsiga visualizarvisualizar atravésatravés dosdos softwaressoftwares queque calculamcalculam
asas energiasenergias incidentesincidentes segundosegundo oo IEEEIEEE StdStd 15841584,, aa utilizaçãoutilização dedegg gg ,, çç
medidasmedidas queque atenuamatenuam asas correntescorrentes dede faltafalta àà terraterra taistais comocomo aa
utilizaçãoutilização dede resistoresresistores dede aterramentoaterramento dede altoalto valorvalor emem sistemassistemas dede
baixabaixa tensãotensão ee dede baixobaixo valorvalor emem sistemassistemas dede médiamédia tensãotensão,, devemdevem
serser buscadasbuscadas ee incentivadasincentivadas,, vistovisto queque maismais dede 9090%% dasdas faltasfaltas
iniciaminiciam--sese comocomo faltasfaltas àà terraterra emem sistemassistemas industriaisindustriais,, reduzindoreduzindo
destadesta maneiramaneira osos danosdanos aosaos equipamentosequipamentos,, sistemasistema ee pessoaspessoas.. EstaEsta
éé ààtécnicatécnica associadaassociada àà reduçãoredução dosdos tempostempos dasdas proteçõesproteções ee dosdos

dispositivosdispositivos dede interrupçãointerrupção irãoirão atingiratingir umum graugrau dede proteçãoproteção
excelenteexcelente,, alémalém dede muitasmuitas vezesvezes,, evitarevitar queque aa faltafalta evoluaevolua parapara umauma
f ltf lt t ifá it ifá ifaltafalta trifásicatrifásica..

f)f) AsAs normasnormas atuaisatuais utilizamutilizam oo curtocurto--circuitocircuito trifásicotrifásico tomandotomando comocomo
premissapremissa queque asas faltasfaltas àà terraterra evoluemevoluem rapidamenterapidamente parapara asaspp qq pp pp
trifásicastrifásicas.. NoNo entantoentanto,, asas mesmasmesmas deveriamdeveriam,, tambémtambém serser rere--escritasescritas
inserindoinserindo asas faltasfaltas àà terra,terra, poispois destadesta forma,forma, seriaseria possívelpossível visualizarvisualizar
osos benefíciosbenefícios queque sese obtémobtém dodo fatofato dede sese reduzirreduzir oo valorvalor dada faltafalta àà
terra,terra, bembem comocomo osos respectivosrespectivos tempostempos dosdos relésrelés dede terraterra..



9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

g)g) TemTem--sese observadoobservado queque muitosmuitos painéispainéis acabamacabam nãonão suportandosuportando asas
pressõespressões desenvolvidasdesenvolvidas dentrodentro dosdos painéispainéis.. AsAs normasnormas atuaisatuais devemdevempp pp
tambémtambém implementarimplementar requisitosrequisitos mínimosmínimos parapara queque asas pressõespressões
desenvolvidasdesenvolvidas internamenteinternamente aosaos painéispainéis fiquemfiquem emem limiteslimites queque nãonão
causemcausem danosdanos aosaos trabalhadorestrabalhadores..

h)h) SugereSugere--sese aosaos fabricantesfabricantes dede disjuntoresdisjuntores dede baixabaixa tensãotensão parapara queque
implementemimplementem maismais dede umum grupogrupo dede ajustesajustes nosnos relésrelés dosdos
disparadoresdisparadores eletrônicoseletrônicos parapara queque emem casocaso dede manutençãomanutenção permitapermita aadisparadoresdisparadores eletrônicoseletrônicos,, parapara queque emem casocaso dede manutençãomanutenção permitapermita aa
alternânciaalternância dede formaforma automáticaautomática ee independenteindependente dasdas pessoaspessoas,, oo queque
evitaevita erroserros ee melhoramelhora aa performanceperformance dodo sistemasistema comocomo umum todotodo..

i)i) AA b il ib il i d id i ii fátifáti li itli it tti)i) AsAs normasnormas brasileirasbrasileiras deveriamdeveriam serser maismais enfáticasenfáticas ee explicitasexplicitas quantoquanto
àà obrigatoriedadeobrigatoriedade dede utilizaçãoutilização dede placaplaca dede advertênciaadvertência nosnos painéispainéis,,
contendocontendo oo nívelnível dede energiaenergia incidenteincidente ee osos EPIEPI´́ss recomendadosrecomendados..

j)j) AA utilizaçãoutilização dede painéispainéis àà provaprova dede arcoarco estáestá hojehoje muitomuito maismais acessívelacessível
economicamenteeconomicamente falandofalando ee assimassim devedeve--sese conscientizarconscientizar osos
projetistasprojetistas,, osos EPCistasEPCistas ee osos investidoresinvestidores dodo custocusto xx benefíciobenefício destadesta
escolhaescolha..



9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

k)k) AA utilizaçãoutilização dede “bottoms”“bottoms” sensoressensores dede arcoarco nosnos operadoresoperadores,, quandoquando
dada inserçãoinserção dede disjuntoresdisjuntores extraíveisextraíveis,, conectadoconectado aa umum relérelé dede arcoarco,,çç jj ,, ,,
iráirá minimizarminimizar oo tempotempo dede exposiçãoexposição dodo operadoroperador emem casocaso dede faltafalta porpor
arcoarco..

l)l) DeveDeve haverhaver umauma maiormaior conscientizaçãoconscientização dasdas empresasempresas ee altaalta direçãodireçãol)l) DeveDeve haverhaver umauma maiormaior conscientizaçãoconscientização dasdas empresasempresas ee altaalta direçãodireção
dede formaforma queque asas manutençõesmanutenções possampossam serser realizadasrealizadas comcom ZEROZERO kVkV
((desenergizadasdesenergizadas)).. AA VIDAVIDA DEVEDEVE ESTARESTAR ACIMAACIMA DOSDOS VALORESVALORES
ECONÔMICOSECONÔMICOSECONÔMICOSECONÔMICOS..



FIM



7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,

11-- AJUSTEAJUSTE ADEQUADOADEQUADO DODO DISJUNTORDISJUNTOR DEDE BAIXABAIXA (I(I--STDSTD << IarcoIarco))
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO

SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO

Iarcot [s]
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO

Curva de Suportabilidade
Térmica do Transformador

C d S t bilid d Té i

I dá i

1

Curva de Suportabilidade Térmica  
Deslocada do Transformador

2

PRIMÁRIO

I´cc
I”cc

Ta

Icc no secundário
do Transformador

STSTD Icc no primário
do Transformador

T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV

I´cc
I”cc

SECUNDÁRIO
1

I cc

Td

CM

I-STD  <  Iarco

Td < Ta

I´cc
I [A]

Iarco I”cc-assym I´cc I”cc-AssymEid < Eia



7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,

22-- UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DISJUNTORDISJUNTOR DEDE BAIXABAIXA COMCOM II--STDSTD DEDE FAIXAFAIXA MAISMAIS BAIXABAIXA
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO

SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO

t [s]
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO

Curva de Suportabilidade
Térmica do Transformador

C d S t bilid d Té i

1

Curva de Suportabilidade Térmica  
Deslocada do Transformador

2

PRIMÁRIO

I´cc
I”cc

Ta
STSTD

T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV

I´cc
I”cc Erro da ordem de 4xIn + 10%

Icc no secundário
do Transformador

SECUNDÁRIO
1

I cc

Ajuste mínimo de I-STD = 4xIn (ou Ir)
Típico para disjuntores convencionais

Erro da ordem de 4xIn 10%

Erro da ordem de (1 a 4)xIn + 10% do Transformador

Td

CM

Icc no primário
do Transformador

Ajuste mínimo de I-STD > 1xIn (ou Ir)

Erro da ordem de (1 a 4)xIn + 10%

I´cc
I [A]

I-STD I”cc-assym I´cc I”cc-Assym

juste o de S (ou )
Típico para disjuntores com 

disparadores eletrônicos Iarco



7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,

33-- SUBSTITUIÇÃOSUBSTITUIÇÃO DEDE RELÉSRELÉS ELETROMECÂNICOSELETROMECÂNICOS PORPOR DIGITAISDIGITAIS
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO

(CASO REAL)

SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO

Pickupt [s]
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO

Curva de Suportabilidade
Térmica do Transformador

C d S t bilid d Té i

1

Curva de Suportabilidade Térmica  
Deslocada do Transformador

2

PRIMÁRIO

I´cc
I”cc Curva real para precisão no

DT de 0.5 em 0.5

STSTD

T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV

1
I´cc
I”cc

Curva que era prá ser se 
o DT tivesse precisão

Curva que do relé Digital 
com precisão de 0.01 no

Icc no secundário
do Transformador

SECUNDÁRIO

I cc

0.60 s
0 55 s

com precisão de 0.01 no 
DT  e intervalo de 

coordenação de 0.25s
0.65 s

t

0.30 s
CM

Icc no primário
do TransformadorDif. No tempo 

para a corrente 
de arco

t = 0.30s
0.55 s

I´cc
I [A]

Iarco
I”cc-assym

I´cc I”cc-AssymPickup



7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,

44-- OTIMIZAÇÃOOTIMIZAÇÃO DOSDOS RELÉSRELÉS DIGITAISDIGITAIS COMCOM TRÊSTRÊS CURVASCURVAS
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO

SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO

Iarcot [s]
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO

Curva de Suportabilidade
Térmica do Transformador

C d S t bilid d Té i

I dá i

1

Curva de Suportabilidade Térmica  
Deslocada do Transformador

3

PRIMÁRIO

I´cc
I”cc

Icc no secundário
do Transformador

STSTD Icc no primário
do Transformador

T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV

I´cc
I”cc

T42

SECUNDÁRIO

1

I cc

t = 0.25s

T2

T3

G h d T R lé 3

T1

CM

Ganho de Tempo com o Relé 2

Ganho de Tempo com o Relé 3

I´cc
I [A]

Iarco I”cc-assym I´cc I”cc-Assym



7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,

55-- UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DEDE SELETIVIDADESELETIVIDADE LÓGICALÓGICA COMCOM RELÉSRELÉS DIGITAISDIGITAIS

SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO

t [s] FOLHA TEMPO x CORRENTE

3I´cc
I”cc

I´cc
I”cc

2
0.90 s 3

0.30 s

I cc

1

0.60 s 2

1

SELETIVIDADE CONVENCIONAL

PONTO A 0.05 s

0.15 s

1

2 3

SELETIVIDADE LÓGICA

I [A]

I´cc I”cc-AssymIcc no Ponto A



6 - A SELETIVIDADE

SELETIVIDADE LÓGICA – ATUAÇÃO DO RELÉ DE PRIMEIRO NÍVEL

BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

I>> t>> CBF

52

3

BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

I>> t>> CBF 2

52

CBF

BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

I>> t>> CBF

52

1

PONTO A



6 - A SELETIVIDADE

SELETIVIDADE LÓGICA – ATUAÇÃO DO RELÉ DE SEGUNDO NÍVEL

I>> t>> CBF 3

BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

SELETIVIDADE LÓGICA ATUAÇÃO DO RELÉ DE SEGUNDO NÍVEL

I>> t>> CBF

52

3

BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

I>> t>> CBF

52

2

52

I>> t>> CBF 1

BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTERETIRA O BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

t

52

1

DISJUNTOR NÃO ABRIU !!!

PONTO A



7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO

OO queque éé maismais importanteimportante aa reduçãoredução dodo tempotempo ouou dada correntecorrente ??

SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO

ELIMINAÇÃO DA FALTA EM 35 ms ELIMINAÇÃO DA FALTA EM 500 ms



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

VamosVamos iniciariniciar aa análiseanálise comcom ooVamosVamos iniciariniciar aa análiseanálise comcom oo
transformadortransformador dede 20002000 kVAkVA..

OO primeiroprimeiro passopasso éé determinardeterminarpp pp
asas correntescorrentes dede curtocurto--circuitocircuito
necessáriasnecessárias parapara aa determinaçãodeterminação
dosdos ajustesajustes dosdos dispositivosdispositivos dede
proteçãoproteção..

EmEm posseposse dasdas correntescorrentes dedeEmEm posseposse dasdas correntescorrentes dede
curtocurto--circuitocircuito,, passamospassamos aosaos
dispositivosdispositivos dede proteçãoproteção..



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

PrimeiraPrimeira hipótesehipótese::PrimeiraPrimeira hipótesehipótese::

ReléRelé dodo primárioprimário dodo transformadortransformador::

COCO--88 –– WestingHouseWestingHouseCOCO 88 WestingHouseWestingHouse

DisjuntorDisjuntor dodo SecundárioSecundário::

DSDS--532532 -- SensorSensor AmptectorAmptector IIII--AADSDS 532532 SensorSensor AmptectorAmptector IIII AA

WestingHouseWestingHouse

MaiorMaior disjuntordisjuntor dede saídasaída dodo painelpainel dede BTBTjj pp

DSDS--416416 –– SensorSensor AmptectorAmptector IIII--AA

WestingHouseWestingHouse



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

UtilizandoUtilizando--sese dasdas correntescorrentes dede curtocurto--
circuitocircuito,, determinadetermina--sese osos ajustesajustes dosdos
dispositivosdispositivos dede proteçãoproteção,, ee geragera--sese asas
curvascurvas aoao ladolado..
ComCom osos ajustesajustes determinadosdeterminados,, avaliaavalia--
sese aa seletividadeseletividade entreentre osos dispositivosdispositivos
dede proteçãoproteção nono valorvalor dede curtocurto--circuitocircuito

óó áátransitóriotransitório nono secundáriosecundário (B)(B).. NesteNeste
pontoponto,, oo disjuntordisjuntor dodo secundáriosecundário estáestá
atuandoatuando emem 00..55 ss..

0 76s

0.5s

0.76s

AindaAinda nesteneste pontoponto (B)(B) oo relérelé dodo
primárioprimário atuaatua emem 00..7676 ss..

ComCom esteeste cenáriocenário,, vamosvamos simularsimular oo
ArcArc FlashFlash EvaluationEvaluation..



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

OO softwaresoftware utilizadoutilizado geragera aa seguinteseguinte planilhaplanilha::

VemosVemos queque parapara aa barrabarra dede interesseinteresse ((001001),), estamosestamos obtendoobtendo umauma
energiaenergia incidenteincidente muitomuito elevadaelevada queque estáestá acimaacima dodo nívelnível 44 consideradoconsideradoenergiaenergia incidenteincidente muitomuito elevadaelevada,, queque estáestá acimaacima dodo nívelnível 44 consideradoconsiderado
pelaspelas normasnormas IEEEIEEE--15841584 ee NFPANFPA--7070EE..



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
OO queque aconteceuaconteceu?? OO ajusteajuste nãonão ficouficou bombom?? OO queque fazerfazer??
VamosVamos analisaranalisar algunsalguns aspectosaspectos importantesimportantes..

AA correntecorrente dede arcoarco queque oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção dodo
secundáriosecundário ““enxergaenxerga”” éé dede 1385013850 AA emem 440440 VV.. ReferindoReferindo--
sese esteeste valorvalor parapara 1313..88 kV,kV, obtemosobtemos oo valorvalor dede 441441..66 AA..

ObservaObserva--sese queque esteeste valorvalor dede correntecorrente dede arcoarco referidoreferidoObservaObserva sese queque esteeste valorvalor dede correntecorrente dede arcoarco referidoreferido
((441441..66 A),A), sese encontraencontra nana faixafaixa dede erroerro dodo disjuntordisjuntor dede
baixabaixa tensãotensão.. DessaDessa forma,forma, oo tempotempo dede atuaçãoatuação dodo
disjuntordisjuntor ficafica indefinidoindefinido.. NosNos cálculoscálculos dodo softwaresoftware foifoijj
consideradoconsiderado 22 s,s, poispois aa normanorma citacita esteeste valorvalor comocomo tempotempo
aa serser consideradoconsiderado casocaso oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção nãonão atueatue
antesantes.. ÉÉ importanteimportante frisarfrisar queque esteeste parâmetroparâmetro dodo
disjuntordisjuntor (Short(Short TimeTime Current)Current) estáestá ajustadoajustado nono mínimomínimo..

441.6 A



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
OO queque aconteceuaconteceu?? OO ajusteajuste nãonão ficouficou bombom?? OO queque fazerfazer??
VamosVamos analisaranalisar algunsalguns aspectosaspectos importantesimportantes..

CC tt tt i di t ti di t t ii ddCasoCaso oo curtocurto ocorraocorra nono pontoponto imediatamenteimediatamente acimaacima dodo
disjuntordisjuntor dede entradaentrada dodo painelpainel dede baixabaixa tensãotensão,, quemquem devedeve
atuaratuar éé oo relérelé localizadolocalizado nono primárioprimário dodo transformadortransformador.. AA
correntecorrente dede arcoarco queque oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção dodo primárioprimáriocorrentecorrente dede arcoarco queque oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção dodo primárioprimário
““enxergaenxerga”” éé aqueleaquele valorvalor dede 1385013850 AA emem 440440 V,V, queque
referidoreferido parapara 1313..88 kVkV obtémobtém--sese osos 441441..66 AA..1.865 s

ConsiderandoConsiderando aa curvacurva dodo relérelé,, oo tempotempo dede atuaçãoatuação destedeste
parapara aa correntecorrente dede arcoarco emem questãoquestão éé dede 11..865865 ss..

ComCom estasestas correntescorrentes dede arcoarco ee tempostempos dede atuaçãoatuação obtidosobtidosComCom estasestas correntescorrentes dede arcoarco ee tempostempos dede atuaçãoatuação obtidosobtidos
tantotanto parapara umum curtocurto nana barrabarra,, quantoquanto parapara umum curtocurto
imediatamenteimediatamente acimaacima dodo disjuntordisjuntor dede BT,BT, asas energiasenergias
incidentesincidentes obtidasobtidas ficaramficaram acimaacima dosdos 167167..3636 J/cm²J/cm²..//

441.6 A



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

SegundaSegunda hipótesehipóteseSegundaSegunda hipótesehipótese

ReléRelé dodo primárioprimário dodo transformadortransformador::

77SJSJ8080 -- SiemensSiemens77SJSJ8080 SiemensSiemens

DisjuntorDisjuntor dodo SecundárioSecundário::

NWNW3232HH11 –– SensorSensor MicrologicMicrologic 66..00PPNWNW3232HH11 SensorSensor MicrologicMicrologic 66..00PP

MerlinMerlin GerinGerin

MaiorMaior disjuntordisjuntor dede saídasaída dodo painelpainel dede BTBTjj pp

NTNT1616HH11 –– SensorSensor MicrologicMicrologic 55..00AA

MerlinMerlin GerinGerin



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

NovamenteNovamente,, utilizandoutilizando--sese dasdas correntescorrentes
dede curtocurto--circuitocircuito,, determinadetermina--sese osos
ajustesajustes dosdos dispositivosdispositivos dede proteçãoproteção,, ee
geragera--sese asas curvascurvas aoao ladolado..
ComCom osos ajustesajustes determinadosdeterminados,, avaliaavalia--
sese aa seletividadeseletividade entreentre osos dispositivosdispositivos
dede proteçãoproteção nono valorvalor dede curtocurto--circuitocircuito

óó áátransitóriotransitório nono secundáriosecundário (B)(B).. NesteNeste
pontoponto,, oo disjuntordisjuntor dodo secundáriosecundário estáestá
atuandoatuando emem 00..321321 ss..

0.321s

0.472s AindaAinda nesteneste pontoponto (B)(B) oo relérelé dodo
primárioprimário atuaatua emem 00..472472 ss..

ComCom esteeste cenáriocenário,, vamosvamos simularsimular oo
ArcArc FlashFlash EvaluationEvaluation..



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

OO softwaresoftware utilizadoutilizado geragera aa seguinteseguinte planilhaplanilha::

VemosVemos queque parapara aa barrabarra dede interesseinteresse ((001001),), estamosestamos obtendoobtendo umauma
energiaenergia incidenteincidente muitomuito elevadaelevada,, queque parapara umum curtocurto acimaacima dodo disjuntordisjuntor dede
BTBT i di d tátá ii dd í lí l 44 id did d ll IEEEIEEE 15841584BTBT aindaainda estáestá acimaacima dodo nívelnível 44 consideradoconsiderado pelaspelas normasnormas IEEEIEEE--15841584 ee
NFPANFPA--7070EE..



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

VamosVamos realizarrealizar aa mesmamesma análiseanálise dada hipótesehipótese anterioranterior

AA correntecorrente dede arcoarco queque oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção dodo
secundáriosecundário ““enxergaenxerga”” éé dede 1629016290 AA emem 440440 VV.. ReferindoReferindo--
sese esteeste valorvalor parapara 1313..88 kV,kV, obtemosobtemos oo valorvalor dede 519519..44 AA..

ObservaObserva--sese queque comcom esteeste valorvalor dede correntecorrente dede arcoarcoObservaObserva sese queque comcom esteeste valorvalor dede correntecorrente dede arcoarco
referidoreferido ((519519..44 A),A), oo disjuntordisjuntor dede baixabaixa tensãotensão atuaatua emem
00..321321 s,s, conformeconforme podepode serser observadoobservado nosnos resultadosresultados dada
simulaçãosimulação dodo ArcArc FlashFlash EvaluationEvaluation..

0.321 s
çç

519.4 A



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

VamosVamos realizarrealizar aa mesmamesma análiseanálise dada hipótesehipótese anterioranterior

CasoCaso oo curtocurto ocorraocorra nono pontoponto imediatamenteimediatamente acimaacima dodo
disjuntordisjuntor dede entradaentrada dodo painelpainel dede baixabaixa tensãotensão,, quemquem devedeve
atuaratuar éé oo relérelé localizadolocalizado nono primárioprimário dodo transformadortransformador.. AA
correntecorrente dede arcoarco queque oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção dodo primárioprimário
““enxergaenxerga”” éé aqueleaquele valorvalor dede 1385013850 AA emem 440440 V,V, queque
referidoreferido parapara 1313..88 kVkV obtémobtém--sese osos 441441..66 AA..

ConsiderandoConsiderando aa curvacurva dodo relérelé,, oo tempotempo dede atuaçãoatuação destedeste
parapara aa correntecorrente dede arcoarco emem questãoquestão éé dede 11..363363 ss..

1.363 s

ComCom estasestas correntescorrentes dede arcoarco ee tempostempos dede atuaçãoatuação obtidosobtidosComCom estasestas correntescorrentes dede arcoarco ee tempostempos dede atuaçãoatuação obtidosobtidos
tantotanto parapara umum curtocurto imediatamenteimediatamente acimaacima dodo disjuntordisjuntor dede
BT,BT, aa energiaenergia incidenteincidente obtidaobtida aindaainda ficouficou acimaacima dosdos
167167..3636 J/cm²J/cm²..//

441.6 A



8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

TerceiraTerceira hipótesehipóteseTerceiraTerceira hipótesehipótese

ReléRelé dodo primárioprimário dodo transformadortransformador::

77SJSJ8080 -- SiemensSiemens77SJSJ8080 SiemensSiemens

DisjuntorDisjuntor dodo SecundárioSecundário::

NWNW3232HH11 –– SensorSensor MicrologicMicrologic 66..00PPNWNW3232HH11 SensorSensor MicrologicMicrologic 66..00PP

MerlinMerlin GerinGerin

MaiorMaior disjuntordisjuntor dede saídasaída dodo painelpainel dede BTBTjj pp

NTNT1616HH11 –– SensorSensor MicrologicMicrologic 55..00AA

MerlinMerlin GerinGerin
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EstaEsta terceiraterceira hipótesehipótese consideraconsidera osos
mesmosmesmos dispositivosdispositivos dede proteçãoproteção dada
hipótesehipótese anterioranterior.. EntretantoEntretanto,, parapara
determinaçãodeterminação dosdos ajustesajustes alteraaltera--sese umum

fil fifil fi b db dpoucopouco aa filosofiafilosofia,, obtendoobtendo--sese asas curvascurvas
aoao ladolado..
ComCom osos ajustesajustes determinadosdeterminados,, avaliaavalia--

l i id dl i id d di i idi i isese aa seletividadeseletividade entreentre osos dispositivosdispositivos
dede proteçãoproteção nono valorvalor dede curtocurto--circuitocircuito
transitóriotransitório nono secundáriosecundário (B)(B).. NesteNeste

tt di j tdi j t dd dá idá i tátápontoponto,, oo disjuntordisjuntor dodo secundáriosecundário estáestá
atuandoatuando emem 00..321321 ss..

0.321s

0.470s

AindaAinda nesteneste pontoponto (B)(B) oo relérelé dodopp ( )( )
primárioprimário atuaatua emem 00..470470 ss..

ComCom esteeste cenáriocenário,, vamosvamos simularsimular oo
ArcArc FlashFlash EvaluationEvaluationArcArc FlashFlash EvaluationEvaluation..
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OO softwaresoftware utilizadoutilizado geragera aa seguinteseguinte planilhaplanilha::

VemosVemos queque parapara aa barrabarra dede interesseinteresse ((001001),), estamosestamos obtendoobtendo valoresvalores dede
energiaenergia incidenteincidente queque sese encontramencontram dentrodentro dodo nívelnível máximomáximo ((44))

id did d ll IEEEIEEE 15841584 NFPANFPA 7070EEconsideradoconsiderado pelaspelas normasnormas IEEEIEEE--15841584 ee NFPANFPA--7070EE..
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MaisMais umauma vezvez,, realizandorealizando aa análiseanálise anterioranterior::

AA correntecorrente dede arcoarco queque oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção dodo
secundáriosecundário ““enxergaenxerga”” éé dede 1629016290 AA emem 440440 VV.. ReferindoReferindo--
sese esteeste valorvalor parapara 1313..88 kV,kV, obtemosobtemos oo valorvalor dede 519519..44 AA..

ObservaObserva--sese queque comcom esteeste valorvalor dede correntecorrente dede arcoarcoObservaObserva sese queque comcom esteeste valorvalor dede correntecorrente dede arcoarco
referidoreferido ((519519..44 A),A), oo disjuntordisjuntor dede baixabaixa tensãotensão atuaatua emem
00..321321 s,s, conformeconforme podepode serser observadoobservado nosnos resultadosresultados dada
simulaçãosimulação dodo ArcArc FlashFlash EvaluationEvaluation..

0.321 s
çç

519.4 A
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MaisMais umauma vezvez,, realizandorealizando aa análiseanálise anterioranterior::

CasoCaso oo curtocurto ocorraocorra nono pontoponto imediatamenteimediatamente acimaacima dodoCasoCaso oo curtocurto ocorraocorra nono pontoponto imediatamenteimediatamente acimaacima dodo
disjuntordisjuntor dede entradaentrada dodo painelpainel dede baixabaixa tensãotensão,, quemquem devedeve
atuaratuar éé oo relérelé localizadolocalizado nono primárioprimário dodo transformadortransformador.. AA
correntecorrente dede arcoarco queque oo dispositivodispositivo dede proteçãoproteção dodo primárioprimárioqq pp p çp ç pp
““enxergaenxerga”” éé aqueleaquele valorvalor dede 1629016290 AA emem 440440 V,V, queque
referidoreferido parapara 1313..88 kVkV obtémobtém--sese osos 519519..44 AA..

ConsiderandoConsiderando aa curvacurva dodo relérelé oo tempotempo dede atuaçãoatuação destedeste

0.470 s

ConsiderandoConsiderando aa curvacurva dodo relérelé,, oo tempotempo dede atuaçãoatuação destedeste
parapara aa correntecorrente dede arcoarco emem questãoquestão éé dede 00..470470 ss..

ComCom estasestas correntescorrentes dede arcoarco ee tempostempos dede atuaçãoatuação obtidosobtidos
tantotanto parapara umum curtocurto nana barrabarra,, quantoquanto parapara umum curtocurto
imediatamenteimediatamente acimaacima dodo disjuntordisjuntor dede BT,BT, asas energiasenergias
incidentesincidentes obtidasobtidas ficaramficaram abaixoabaixo dosdos 167167..3636 J/cm²J/cm²..

519.4 A
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11aa HipóteseHipótese LineLine SideSide 33aa HipóteseHipótese LineLine SideSide

1.865 s
PercebamPercebam aa reduçãoredução

0.470 s

çç
obtidaobtida nana energiaenergia
incidenteincidente somentesomente
comcom aa modificaçãomodificação dede
ajustesajustes.. EE semsem perdaperda
dede seletividadeseletividade..

441.6 A 519.4 A
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MUDANÇA DO GRUPO DE AJUSTES DURANTE AS MANUTENÇÕESMUDANÇA DO GRUPO DE AJUSTES DURANTE AS MANUTENÇÕES

PodePode--sese argumentarargumentar queque comcom asas categoriascategorias 33 ee principalmenteprincipalmente aa 44 osos
trabalhadorestrabalhadores estãoestão sujeitossujeitos àà riscosriscos aindaainda grandesgrandes,, aindaainda maismais sese
considerarmosconsiderarmos queque comcom aa categoriacategoria 44 oo trabalhadortrabalhador estáestá comcom suasuaconsiderarmosconsiderarmos queque comcom aa categoriacategoria 44 oo trabalhadortrabalhador estáestá comcom suasua
visibilidadevisibilidade ee mobilidademobilidade prejudicadasprejudicadas,, oo queque podepode provocarprovocar atosatos insegurosinseguros..

OO queque podepode serser feitofeito parapara obtermosobtermos umauma reduçãoredução aindaainda maiormaior dada energiaenergiaqq pp pp çç gg
incidenteincidente ??

AlgumasAlgumas empresasempresas porpor consideraremconsiderarem queque oo momentomomento maismais críticocrítico nono qualqualAlgumasAlgumas empresasempresas porpor consideraremconsiderarem queque oo momentomomento maismais críticocrítico nono qualqual
osos trabalhadorestrabalhadores ficamficam expostosexpostos aoao elevadoselevados niveisniveis dede energiaenergia incidenteincidente
ocorreocorre durantedurante aa manutençãomanutenção dede umum painelpainel energizadoenergizado,, temtem sese utiilzadoutiilzado dede
umum artifícioartifício queque éé aa reduçãoredução dosdos ajustesajustes dosdos dispositivosdispositivos dede proteçãoproteçãoqq çç jj pp p çp ç
durantedurante estesestes períodosperíodos dede manutençãomanutenção.. VamosVamos utilizarutilizar oo nossonosso exemploexemplo,, jájá
considerandoconsiderando osos relésrelés digitaisdigitais,, parapara demonstrardemonstrar..
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ConformeConforme podepode serser observadoobservado,, nãonão háhá
qualquerqualquer seletividadeseletividade entreentre oo disjuntordisjuntor dada
maiormaior saídasaída dodo painelpainel,, oo disjuntordisjuntor dodo
secundáriosecundário ee oo relérelé dodo primárioprimário..
SimulamosSimulamos entãoentão oo ArcArc FlashFlash EvaluationEvaluation

AA correntecorrente dede arcoarco obtidaobtida éé 1629016290 A,A, queque
referidareferida ficafica emem 519519..44 AA.. ParaPara oo disjuntordisjuntor
dd BTBT tt dd li i ãli i ã éé 00 0808dede BT,BT, oo tempotempo dede eliminaçãoeliminação éé 00..0808 ss..
NoNo casocaso dodo relérelé ((curtocurto tipotipo “Line“Line Side”),Side”),
comocomo esteeste estáestá ajustadoajustado dede formaforma
instantâneainstantânea oo tempotempo dede atuaçãoatuação

0.08s

instantâneainstantânea,, oo tempotempo dede atuaçãoatuação
consideradoconsiderado éé dede apenasapenas 00..016016,, queque seriaseria
oo tempotempo dede processamentoprocessamento dodo relérelé..

CC ii C t iC t i 22
519.4 A

ConsegueConsegue--sese assimassim aa CategoriaCategoria 22
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EsteEste artifícioartifício dede reduçãoredução dede ajustesajustes éé interessanteinteressante,, entretantoentretanto aoao utilizáutilizá--lo,lo,
devedeve--sese sempresempre lembrarlembrar dede retornarretornar osos ajustesajustes aoao seusseus valoresvalores originaisoriginais,,pp jj gg ,,
apósapós oo trabalhotrabalho.. OO idealideal seriaseria aa utilizaçãoutilização dede gruposgrupos dede ajustesajustes
previamentepreviamente parametrizadosparametrizados.. AlémAlém disso,disso, notanota--sese queque estaesta éé umauma medidamedida
queque tentatenta controlarcontrolar oo riscorisco nosnos momentosmomentos críticoscríticos,, masmas elaela éé suficientesuficiente??
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SOLUÇÃO COM RELÉS DE ARCOSOLUÇÃO COM RELÉS DE ARCO

UmaUma soluçãosolução queque sese caracterizacaracteriza comocomo sendosendo permanentepermanente éé aa utilizaçãoutilização dede
relésrelés dede proteçãoproteção contracontra arcosarcos.. VamosVamos utilizarutilizar estesestes relésrelés nono nossonosso

ll i li l AA Fl hFl h E l tiE l tiexemploexemplo ee simularsimular oo ArcArc FlashFlash EvaluationEvaluation..
ObservamosObservamos queque oo tempotempo
dede eliminaçãoeliminação dada faltafalta
parapara osos relésrelés dede arcoarco éé dede
1515 msms

ConsegueConsegue--sese assimassim,, umauma categoriacategoria 22,, tantotanto parapara umum curtocurto nana barrabarraConsegueConsegue sese assimassim,, umauma categoriacategoria 22,, tantotanto parapara umum curtocurto nana barrabarra
quantoquanto parapara umum curtocurto acimaacima dodo disjuntordisjuntor dodo secundáriosecundário.. EE comcom
seletividadeseletividade,, poispois osos sensoressensores dede arcoarco aoao perceberemperceberem queque oo arcoarco foifoi nana
barrabarra,, enviamenviam triptrip parapara oo disjuntordisjuntor dodo secundáriosecundário ee sese oo arcoarco foifoi logologo,, pp pp jj gg
acimaacima dodo disjuntordisjuntor dodo secundáriosecundário,, enviamenviam triptrip parapara oo disjuntordisjuntor dodo
primárioprimário..
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UmUm pontoponto queque aindaainda nãonão foifoi abordadoabordado nestanesta apresentaçãoapresentação sãosão osos tempostempos
UTILIZAÇÃO DE DISJUNTORES COM MENOR TEMPO DE INTERRUPÇÃOUTILIZAÇÃO DE DISJUNTORES COM MENOR TEMPO DE INTERRUPÇÃO

pp qq p çp ç pp
dede aberturaabertura dosdos disjuntoresdisjuntores.. NormalmenteNormalmente parapara osos disjuntoresdisjuntores dede baixabaixa
tensãotensão comcom sensoressensores integradosintegrados,, oo tempotempo dede atuaçãoatuação obtidoobtido nasnas curvascurvas jájá
contemplacontempla oo tempotempo dede aberturaabertura dodo disjuntordisjuntor.. NoNo casocaso dede relésrelés,, devedeve--sese
somarsomar oo tempotempo dede atuaçãoatuação comcom oo tempotempo dede aberturaabertura dodo disjuntordisjuntor,, parapara
obtençãoobtenção dodo tempotempo totaltotal dede eliminaçãoeliminação dada faltafalta.. EmEm algunsalguns casoscasos estesestes
tempostempos podempodem serser cruciaiscruciais.. VamosVamos tomartomar comocomo basebase oo casocaso anterior,anterior,
considerandoconsiderando osos relésrelés dede arcoarco nono sistemasistema..
TempoTempo dede aberturaabertura dosdos
disjuntoresdisjuntores dodo secundáriosecundário eejj
dodo primárioprimário == 55 ciclosciclos

TempoTempo dede aberturaabertura::
DisjuntorDisjuntor secundáriosecundário == 22 ciclosciclos
DisjuntorDisjuntor primárioprimário == 33 ciclosciclos

PercebamPercebam aa reduçãoredução dede energiaenergia incidenteincidente simplesmentesimplesmente comcom aa utilizaçãoutilizaçãoPercebamPercebam aa reduçãoredução dede energiaenergia incidenteincidente simplesmentesimplesmente comcom aa utilizaçãoutilização
dede disjuntoresdisjuntores comcom tempostempos dede aberturaabertura maismais rápidosrápidos..
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PodemPodem existirexistir sistemassistemas ondeonde nãonãoPodemPodem existirexistir sistemassistemas ondeonde nãonão
éé possívelpossível encontrarencontrar umauma
soluçãosolução satisfatóriasatisfatória somentesomente
comcom oo estudoestudo dede seletividadeseletividadecomcom oo estudoestudo dede seletividadeseletividade,,
porpor teremterem sidosido concebidosconcebidos dede
maneiramaneira inadequadainadequada.. VoltandoVoltando
aoao nossonosso sistemasistema,, temostemos aindaaindaaoao nossonosso sistemasistema,, temostemos aindaainda
umum transformadortransformador dede 44 MVAMVA..
OO primeiroprimeiro passopasso éé determinardeterminar
asas correntescorrentes dede curtocurto--circuitocircuitoasas correntescorrentes dede curtocurto circuitocircuito
necessáriasnecessárias parapara aa determinaçãodeterminação
dosdos ajustesajustes dosdos dispositivosdispositivos dede
proteçãoproteção..proteçãoproteção..

EmEm posseposse dasdas correntescorrentes dede
curtocurto--circuitocircuito,, passamospassamos aosaos
dispositivosdispositivos dede proteçãoproteçãodispositivosdispositivos dede proteçãoproteção..
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ReléRelé dodo primárioprimário dodo transformadortransformador::ReléRelé dodo primárioprimário dodo transformadortransformador::

77SJSJ6262 -- SiemensSiemens

DisjuntorDisjuntor dodo SecundárioSecundário::DisjuntorDisjuntor dodo SecundárioSecundário::

NWNW6363HH22 –– SensorSensor MicrologicMicrologic 66..00PP

MerlinMerlin GerinGerinMerlinMerlin GerinGerin

MaiorMaior disjuntordisjuntor dede saídasaída dodo painelpainel dede BTBT

DSDS--420420 –– SensorSensor AmptectorAmptector IIII--AApp

WestingHouseWestingHouse
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JáJá estáestá sendosendo consideradaconsiderada aa mesmamesma
filosofiafilosofia parapara aa terceiraterceira hipótesehipótese dodo
sistemasistema anterioranterior.. ObtemosObtemos assimassim asas
seguintesseguintes curvascurvas..

ComCom osos ajustesajustes determinadosdeterminados,, avaliaavalia--
sese aa seletividadeseletividade entreentre osos dispositivosdispositivos
dede proteçãoproteção nono valorvalor dede curtocurto--circuitocircuito
transitóriotransitório nono secundáriosecundário (B)(B).. NesteNeste
pontoponto,, oo disjuntordisjuntor dodo secundáriosecundário estáestá
atuandoatuando emem 00..321321 ss..

0.321s
0.470s

AindaAinda nesteneste pontoponto (B)(B) oo relérelé dodopp ( )( )
primárioprimário atuaatua emem 00..470470 ss..

ComCom esteeste cenáriocenário,, vamosvamos simularsimular oo
ArcArc FlashFlash EvaluationEvaluationArcArc FlashFlash EvaluationEvaluation..
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OO softwaresoftware utilizadoutilizado geragera aa seguinteseguinte planilhaplanilha::

VemosVemos queque parapara aa barrabarra dede interesseinteresse ((001001),), mesmomesmo utilizandoutilizando aa técnicatécnica
dede trêstrês estágiosestágios,, aa energiaenergia incidenteincidente obtidaobtida parapara umum curtocurto acimaacima dodo
di j tdi j t dd BTBT i di d tátá ii dd í lí l 44 id did d lldisjuntordisjuntor dede BTBT aindaainda estáestá acimaacima dodo nívelnível 44 consideradoconsiderado pelaspelas normasnormas
IEEEIEEE--15841584 ee NFPANFPA--7070EE..
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NoNo casocaso destedeste sistemasistema,, aa utilizaçãoutilização dede relésrelés dede arcoarco sese tornatorna
imprescindívelimprescindível.. VamosVamos entãoentão simularsimular oo ArcArc FlashFlash EvaluationEvaluation destadesta vezvez comcompp
relésrelés dede arcoarco ee verver oo queque aconteceacontece..

TempoTempo dede aberturaabertura dosdos
disjuntoresdisjuntores dodo secundáriosecundário eedisjuntoresdisjuntores dodo secundáriosecundário ee
dodo primárioprimário == 55 ciclosciclos

TempoTempo dede aberturaabertura::
DisjuntorDisjuntor secundáriosecundário == 22 ciclosciclos
DisjuntorDisjuntor primárioprimário == 33 ciclosciclos

NovamenteNovamente oo tempotempo dede aberturaabertura dosdos disjuntoresdisjuntores comcom aa utilizaçãoutilização dede relésrelés
dede arcoarco sese mostramostra crucialcrucial AindaAinda maismais nesteneste casocaso nono qualqual consegueconsegue--sese aadede arcoarco sese mostramostra crucialcrucial.. AindaAinda maismais nesteneste casocaso,, nono qualqual consegueconsegue sese aa
reduçãoredução dada CategoriaCategoria 33 parapara aa CategoriaCategoria 22..
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