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OBJETIVO

1 - OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é mostrar um breve
resumo histórico da eletricidade e a evolução da
proteção,
p
ç , seletividade e segurança,
g
ç , com o tempo
tempo.
p .
Mostra--se também a ampliação do antigo foco do
Mostra
estudo:: anteriormente a seletividade tinha foco na
estudo
proteção
ç
dos equipamentos, do sistema elétrico e
na minimização da perda de produção
produção.. Atualmente
o foco ficou mais abrangente, além dos citados,
foca--se também e principalmente a proteção do
foca
ser humano
humano.. Assim, mostramostra-se a importância da
integração
dos
estudos
de
curto
curto--circuito,
seletividade, proteção e arc flash
flash..
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1879 – Thomas Alva Edson – aperfeiçoou a lâmpada e
inventou geradores,
g
, comutadores,, soquetes
q
e fusíveis,, tudo
em Corrente Contínua.
Contínua.
1882 – Energizou a 1ª Usina Geradora em CC em NY.
NY.
1886 – George Westinghouse e Nicolau Tesla inventam a corrente
alternada
P i ó di Sistemas
Primórdios
Si t
AC Î Sistemas
ACs
Si t
monofásicos
fá i
Inicialmente Aterramento Sistema Î Não Aterrados
Aumento de potência Î Sistemas Trifásicos
Como os sistemas eram não aterrados começaram a surgir as
quais p
podem chegar
g
de 5 a 8 x Vn
Vn,,
sobretensões transitórias as q
queimando equipamentos.
equipamentos.
Surgiu então uma nova corrente que defendeu a bandeira de que os
sistemas solidamente aterrados eram melhores
melhores..
Evolução Î para sistemas aterrados
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A filosofia de aterrar solidamente o sistema rapidamente se propagou e
ficou, devido ao fato de que quando de uma falta à terra, desligava
desligava--se o
sistema (e não queimava os equipamentos) e a falta era rapidamente
localizada.. Fato que não acontecia com os sistemas não aterrados
localizada
aterrados..
Aumento da potência dos transformadores e das tensões secundárias
(120Î
120Î208
208V
VÎ220
220Î
Î380
380V
VÎ440
440V
VÎ460
460V
VÎ480
480V)
V)
A partir de 1943 Dalziel inicia publicação de uma série de artigos
referentes ao cálculo da corrente de choque
choque..
< 1950 Î Foco apenas na proteção
proteção.. Os primeiros sistemas não eram
aterrados e as cargas eram de baixa potência e assim, as tensões de
transmissão e distribuição não eram elevadas.
elevadas.
Com o aumento da potência das cargas foi necessário elevar a tensão
para transmitir a energia elétrica (cada vez para lugares mais distantes)
e rebaixar nos pontos de consumo
consumo.. Os transformadores de distribuição
f
foram
aumentando
d de
d tamanho.
tamanho
h .
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Somente na década de 50 é que se começou a pensar e executar a
seleti idade ou
seletividade,
o seja,
seja quando
q ando de um
m curto
c to-circuito,
curtoci c ito procurar
p oc a desligar
desliga -se
desligarapenas o dispositivo de proteção imediatamente à montante da falta.
falta.
Com o aumento contínuo da p
potência dos transformadores e da tensão
secundária dos transformadores, começaram a surgir as faltas por arco
em baixa tensão, as quais mostraram
mostraram--se altamente destrutivas.
destrutivas.
1960 - Kaufmann,
Kaufmann R. H. and Page,
Page J. C., escrevem o artigo “Arcing
Arcing fault
protection for low
low--voltage power distribution systems—
systems—nature of the
problem,” AIEE Transactions Power Apparatus Systems, vol
vol.. 79,
79, pp.
pp.
169–
169
–167
167,, June 1960
1960..
1961 – 1a Edição da norma IEEE Std 80 “IEEE Guide for Safety in AC
Substations Grounding”
Grounding”.. Este Guia possui contribuições valiosas de
Dalziel
Dal iel (corrente
co ente de choque
choq
choque)
e) e Sverack
e)
S e ack (Tensões de passo e toque)
toq
toque).
e).
Danos devidos às faltas por arco começam a se tornar mais frequentes
frequentes..
Faltas por arco Î IEEE STD 141 (RED BOOK) cria fatores para
determinar o valor mínimo provável da corrente de falta por arco
arco..
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1977 - Stanback
Stanback,, H. I., publica artigo “Predicting damage from 277277-V
single phase to ground arcing faults,” IEEE Transactions on Industry
Applications, vol.
vol. IAIA-13,
13, no.
no. 4, July/Aug
July/Aug.. 1977.
1977.
As companhias de seguro americanas estavam pagando elevados
valores para repor os painéis de baixa tensão
tensão..

BREVE HISTÓRICO

TEMPO

Assim, em 1978,
1978, o NEC incluiu a Seção, o 230
230--95,
95, a qual falava de faltas
através de arco em baixa tensão,
tensão inserindo a necessidade de proteções
específicas de terra em todos os sistemas com mais de 1000 A e com
tensão fase
fase--terra acima de 150V
150V. Adicionalmente prescreveu o ajuste
máximo a ser implementado nesta proteção
proteção..
PICK UP (MÁX. 1200 A)

NEC
1s

TEMPORIZAÇÃO

1200 A

3000 A

CORRENTE

1979 – Primeira edição da norma NFPANFPA-70
70E
E (National Fire Protection
Association)) - “Standard for Electrical Safety Requirements for
Association
Employee Workplaces
Workplaces” – Normas e requisitos de segurança elétrica para
os locais de trabalho
trabalho..
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1982 – Ralph Lee publica o artigo “The other electrical hazard
hazard:: electrical
arc blast burns,
burns ” IEEE Transactions on Industry Applications,
Applications vol 1A-18
18..
no.. 3, p. 246,
no
246, May/June 1982
1982..
1986 - Dunki
Dunki--Jacobs, J. R., apresenta o artigo “The
The escalating arcing
ground--fault phenomenon,” IEEE Transactions on Industry Applications,
ground
vol.. IAvol
IA-22,
22, no.
no. 6, Nov.
Nov./Dec
/Dec.. 1986.
1986.
1987 – Ralph Lee and Dunki
Dunki--Jacobs, J. R., apresentam o artigo
“Pressures developed by arcs,” IEEE Transactions on Industry
Applications vol 1A-23
Applications,
23,, pp
pp.. 760
760–
–764
764,, 1987
1987..
1991 Î OSHA (Occupational Safety and Health Administration) inclui
práticas seguras em eletricidade e além do choque elétrico,
elétrico, adiciona o
risco do arco elétrico.
elétrico.
1995 – Na quinta edição da norma NFPANFPA-70
70E
E é incluída,
incluída, pela primeira
vez o conceito de limites de aproximação e arco
arco..
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2000 – Na sexta edição da norma NFPA
NFPA--70
70E
E inclui
inclui--se o conceito de zona
limite para proteção de arco e os EPI
EPI´´s (roupas e luvas)
luvas).
ç da norma IEEE Std 1584 - IEEE Guide for Performing
g
2002 – Publicação
Arc--Flash Hazard Calculations
Arc
2004 – Na sétima edição da norma NFPANFPA-70E
70E inclui
inclui--se o método de
cálculo do IEEE Std 1584
1584..

3 - O ARCO ELÉTRICO

Definição
O arco elétrico é uma descarga que pode surgir sempre que houver o
rompimento
i
t (falha
f lh ) do
falha)
d dielétrico
di lét i
(isolação
i l ã ) de
isolação)
d um ponto
t em relação
l ã à
um terra (ou massa
massa)) ou entre dois pontos de potenciais diferentes.
diferentes. A
interrupção de correntes também provoca arcos
arcos..

3 - O ARCO ELÉTRICO
Para entender o arco, considere a figura seguinte, onde os terminais do
gap representam os condutores e o ar é o dielétrico
dielétrico::

L

GAP
U

AM
MPLITUD
DE (U,I)

R

TEMPO
- Curva Vermelha : Tensão
- Curva
C
Azull
A
: Corrente
C
t
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9
9
9
9
9
9

AMPL
LITUDE ((U,I)

Principais características das faltas por arco são
são::
Correntes intermitentes e descontínuas
descontínuas;;
As ondas de corrente são não senoidais;
senoidais;
A teoria fasorial não aplicável
aplicável;;
A cada semi
semi--ciclo apaga e tem uma ignição;
ignição;
Tem características resistivas;
resistivas;
O valor da corrente de arco é menor que a do
curto--circuito franco (bolted)
curto
bolted);

9 No início e no fim do arco a
temperatura chega a 4500oC
9 Elevadas temperaturas (10000 a
20000oC–4x a temperatura superf.
superf. sol)

TEMPO
- Curva Vermelha : Tensão
- Curva Azul
: Corrente
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9 Pode atingir
g o estado de p
plasma (4o estágio
g
da matéria)
matéria);;
9 Abaixo de 150
150V
V praticamente se autoautoextingue
ti
9 Em média tensão a tensão de arco atinge
de 500 a 1000 V
9 Em painéis a potência máxima instantânea
pode chegar a 40MW
40MW nos arcos
9 Caminham
i h
para a fonte
f
9 Procuram as pontas (retiram material das pontas , as mesmas ficam
arredondadas)
9 A luminosidade do arco pode chegar a 2000 vezes a luminosidade de
um escritório
9 Gera elevada
l
d pressão
ã internamente
i
aos painéis.
painéis
i éi .
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9 Podem derreter os componentes
internos da gaveta / cubículo
cubículo;;

9 Costumam danificar
as gavetas
acima da gaveta em falta e toda
coluna onde ocorreu a falta,
principalmente a gaveta mais alta;
alta;
9 Podem danificar várias colunas;
colunas;

9 Podem queimar cabos
em leitos sobre o
painel..
painel
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9 Arcos numa mesma fase (terminais mal
encaixados de disjuntores e gavetas
extraíveis) não são identificados como falta
para os relés de sobrecorrente
sobrecorrente.. Para a
proteção é necessário utilizar relé foto
sensível;;
sensível
9 Painéis que não são à prova de arco o
mesmo se expande para fora
fora..

3 - O ARCO ELÉTRICO
Principais causas de arco
Entre as principais causas das faltas por arco podem ser citadas:
citadas:
Mau contato
Sobrecarga
Umidade
Contaminação
ç (pó,
(p , sal,, etc
etc))
Animais
Deterioração da isolação por idade
Deterioração da isolação por ataque químico
Objetos estranhos
Aproximação de objetos
Mau encaixe de gavetas / disjuntores
Sobretensões de regime ou transitórias
Erros humanos
Perfuração da isolação
Abertura
Ab t
d disjuntores
de
di j t
sem o meio
i de
d extinção
ti ã (Vácuo/Gás
(Vá
/Gá SF
SF6
6/Óleo)
/Ól )
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Estatísticas de acidentes por arco
As estatísticas de acidentes por arco apontam que:
que:
 25
25%
% dos acidentes ocorrem sem a presença do operador
operador;;
 10
10%
% dos acidentes ocorrem com a presença do operador e a porta do
painel fechada
fechada;;
 65
65%
% dos acidentes ocorrem em manutenções.
manutenções
ç
.
A importância do tempo na eliminação do arco
O tempo da eliminação do arco é um elemento primordial na preservação
de vidas, equipamentos / sistemas elétricos.
elétricos.
Quando o arco é eliminado em :
até 35 ms Î Danos às pessoas / equipamentos irrelevantes
Até 100 ms Î Sem danos sérios / pequenos reparos
Até 500 ms Î Ferimentos
F i
t sérios
é i às
à pessoas e danos
d
aos equipamentos
i
t

4 - ESTUDOS DE CURTO-CIRCUITO E
PARTICULARIDADES PARA ARC FLASH

O estudo de curto
curto--circuito de um sistema elétrico em particular é
realizado para finalidades distintas, e seus resultados variam de acordo
com o objetivo
bj ti do
d estudo
estudo.
t d .
Dentre as diversas finalidades do estudo de curto
curto--circuito, podepode-se
principais:
principais
p :
destacar as p
aVerificação da capacidade térmica, dinâmica de equipamentos
(disjuntores, chaves seccionadoras, barramentos e transformadores de
corrente) e esforços de interrupção
interrupção;;
aVerificação da saturação de transformadores de corrente
aDeterminação de ajustes dos dispositivos de proteção
aCálculo das correntes por arco

4 - ESTUDOS DE CURTO-CIRCUITO E
PARTICULARIDADES PARA ARC FLASH
Esforços de Interrupção
Tipo do equipamento

Definição do tipo de curto simulado

Norma ANSI
Di j t
Disjuntores
Norma IEC
Verificação da capacidade térmica, dinâmica de equipamentos e
saturação de TCs
Chaves Seccionadoras
Barramentos
Transformadores de Corrente
Saturação de TCs

Curto--Circuito convencional
Curto

4 - ESTUDOS DE CURTO-CIRCUITO E
PARTICULARIDADES PARA ARC FLASH
Determinação de ajustes dos dispositivos de proteção e Arc Flash
Curto--Circuito Convencional
Curto
aTrifásico (Arc Flash)
aFase
Fase--Terra (IEEE Std 1584 não inclui este tipo de falta)
Além disso, dependendo da temporização a ser dada aos dispositivos de
proteção, deve
deve--se atentar para
para::
aPeríodo Subtransitório
Assimétrico RMS – Relés com temporização
p
ç
inferior a 150 ms
aPeríodo Transitório
Simétrico RMS – Relés com temporização superior a 150 ms

5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

NFPA 70E
70E - Anexo C

IEEE 1584 2002

(National Fire Protection
Association)

(Institute of Electrical and
Electronics Enginneers
Enginneers))

Métodos preferidos pela Indústria
O modelo IEEE 1584 foi incorporado pela norma NFPA 70E
70E
Portanto, incluso na norma NFPA 70E
Portanto,
70E existem
existem,, além das tabelas de
consulta rápida
rápida,, duas metodologias de cálculo
cálculo..
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Método Teórico

Método Empírico

O Método Teórico estima a energia incidente baseando
baseando--se em um valor
teórico máximo
máximo,, conforme descrito no trabalho de Ralph Lee
Lee..
O Método Empírico (IEEE 1584
1584)) estima a energia incidente a partir de
equações desenvolvidas através de análises estatísticas retiradas de
inúmeros testes de laboratório
laboratório..
Este método procura ser mais realista chegandochegando-se à EPI´
EPI´s de classes
menores,, com proteção
menores
proteção,, melhor conforto do trabalhador e desta forma
evita excessos na determinação dos EPI´
EPI´s, o que também provoca
condições inseguras (desconforto,
desconforto, diminuição da mobilidade
mobilidade,,
visibilidade)).
visibilidade

5-MODELAGENS UTILIZADAS PARA ARC FLASH HAZARDS

Se o IEEE Std 1584 possui tantas vantagens
vantagens,, quando o método teórico
de Ralph Lee deve ser aplicado?
aplicado?
O método empírico proposto pela IEEE 1584 possui algumas limitações
de utilização
utilização.. Sempre que alguma destas condições não for atendida
atendida,, o
método teórico deve ser aplicado:
aplicado:
aTensão do sistema
sistema:: 208 V a 15 kV
aFreqüência
Freqüência:: 50 ou 60 Hz
aCorrente de falta franca
franca:: 0.7 a 106 kA
aEspaçamento entre os eletrodos:
eletrodos: 13 a 152 mm
aTipo de invólucro
invólucro:: Aberto
Aberto,, Caixa,
Caixa, CCM, Painel,
Painel, Swichgear,
Swichgear, Cabo
aTipo de aterramento
aterramento:: Não Aterrado,
Aterrado, Aterrado,
Aterrado, Aterrado p/ impedância
aNº de Fases
Fases:: 3
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Etapas do estudo de Arc Flash para determinação da categoria de
vestimentas::
vestimentas
aLevantamento de dados e elaboração de esquema unifilar
unifilar,, condições
operacionais, tipos de equipamentos de proteção e sistemas de
aterramento;;
aterramento
aObtenção das características dos diversos tipos de equipamentos,
espaçamento entre condutores e distância de trabalho aproximada
aproximada;;
aElaboração
El b
ã do
d Estudo
E t d de
d Curto
C t – Circuito
Ci
it e Seletividade
S l ti id d ;
Seletividade;
aCálculo da corrente de arco
arco;;
aCálculo do tempo de eliminação da falta
falta;;
aCálculo da Energia Incidente no equipamento e a respectiva categoria
das vestimentas
vestimentas..
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Ralph Lee
O modelo de Ralph Lee baseiabaseia-se na máxima energia de arco incidente ,
conforme equações abaixo.
abaixo.
U id d Mét
Unidades
Métricas
i

U id d IInglesas
Unidades
l

Ei =

793 ⋅ I bf ⋅V ⋅ t
D

2

2,142 ⋅10 ⋅ I bf ⋅V ⋅ t
6

Ei =

D2

Ei ÆEnergia máxima incidente [cal/cm²
[cal/cm²]] ou [J/cm²
[J/cm²]]
D Æ Distância de trabalho do ponto do arco elétrico[in] ou [mm]
V Æ Tensão entre fases do sistema em kV
t Æ Tempo de duração [s]
Ibf Æ Corrente de curto – circuito [kA] franco ((Bolted
Bolted))
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IEEE 1584 – Energia Incidente Normalizada
Antes de apresentar as equações do método, é importante citar que, no
caso da metodologia do IEEE, o processo de obtenção dos níveis de
energia incidente são obtidos através de ensaios com diversos tipos de
equipamentos..
equipamentos
Como a variedade e os tipos de equipamentos são muitos, foram
escolhidos dois valores padrão para os ensaios:
ensaios:
a Tempo de atuação – 0,2 segundos
aDistância
â
do operador em relação
ã ao arco elétrico
é
– 610 mm (24”)
24”)

Com esses dois valores calculacalcula-se a chamada “energia incidente
normalizada”,
normalizada , baseada em ensaios e efetuando
efetuando--se a obtenção da curva
de tendência
tendência.. Como na prática raramente a condição ensaiada
corresponde à real, devedeve-se referir os cálculos à esta nova condição.
condição.
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Cálculo da Corrente de Arco
Para tensões até 1 kV:
kV:

I a = 10

( K + 0 , 662. log( I bf ) + 0 , 0966.V + 0.000526.G + 0 , 5588.V . log( I bf ) − 0 , 00304G . log( I bf )

Ibf Æ Corrente de curto – circuito franca [kA]
V Æ Tensão [kV]
G Æ Distância entre condutores[mm]
Ia Æ Corrente de arco [kA]
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Cálculo da Corrente de Arco
Para tensões acima de 1 kV:
kV:

I a = 10

( 0 , 00402+ 0 , 983. log( I bf ))

Ibf Æ Corrente de curto – circuito franca [kA]
Ia Æ Corrente de arco [kA]
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Cálculo da Energia Incidente Normalizada

E N = 10

[ K1 + K 2 +1, 081. log( I a ) + 0 , 0011 .G ]
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Cálculo da Energia Incidente Real

⎛ t ⎞ ⎛ 610 ⎞
E = 4,184.C f .E N ⎜
⎟.⎜
⎟
⎝ 0,2 ⎠ ⎝ D ⎠

x

D Æ Distância do arco elétrico[mm]
t Æ Tempo de duração [s]
E ÆEnergia incidente [J/cm2]
[J/cm2]
Cf Æ1 (>1 kV) e 1.5
1 5 (< 1 kV)
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Uma vez calculada a energia incidente, determina
determina--se as categorias das
vestimentas,
estimentas baseando
baseando--se na tabela abaixo
abai o:
abaixo:
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Apresenta-se a seguir as categorias das roupas com as unidades mais
Apresentacomumente encontradas, tomandotomando-se como base ao NFPA 70E
70E:

Equivalência entre as diferentes unidades
C
Categoria
cal/cm²
/
J/cm²
/
0
<1.195
<5
1
4
16 74
16.74
2
8
33.47
3
25
104.6
4
40
167.36
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Determina-se também a região de Risco, uma distância na qual uma
Determinapessoa sem os EPI
EPI´´s adequados pode sofrer uma queimadura de 2º Grau

⎡
⎛ t ⎞ ⎛ 610
DB = ⎢4.184 xCf * En⎜
⎟ x⎜⎜
⎝ 0.2 ⎠ ⎝ EB
⎣

X

DB Æ é a região limítrofe
do arco em mm para a
g incidente de EB
energia
EB Æ é o limite para uma
queimadura de segundo
grau. EB = 5.0 (J/cm2)

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦

1
X
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Zonas definidas pela NFPA 70E
Além da determinação das
classes de vestimentas e
distâncias com risco de arco,
a NFPA 70E
70E também define
distâncias mínimas a serem
respeitadas
p
levando
levando--se em
consideração
a
tensão
nominal do equipamento
analisado, ou seja, risco de
choque elétrico.
elétrico.
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a Flash Protection Boundary (Região de Risco de Arco):
Arco): distância na qual
uma pessoa sem os EPI
EPI´´s adequados pode sofrer uma queimadura de 2º
Grau;;
Grau
a Limited Approach Boundary (Região de Aproximação Limitada):
Limitada): define
uma região
iã ao redor
d
d parte
da
t energizada
i d que não
ã deve
d
ser cruzada
d por
pessoas desqualificadas a não ser que estejam acompanhadas por
pessoas qualificadas, pode ser menor que a região de risco de arco e é
determinada somente em função da tensão nominal
nominal;;
a Restricted Approach Boundary (Região de Aproximação Restrita)
Restrita):: define
uma região ao redor da parte energizada que pode ser cruzada apenas por
pessoas qualificadas
q alificadas utilizando
tili ando equipamentos
eq ipamentos de proteção
p oteção contra
cont a choque
choq e
e demais EPI
EPI´´s e é determinada somente em função da tensão nominal
nominal;;
a Prohibited Approach Boundary (Região de Aproximação Proibida)
Proibida):: define
uma região
ã ao redor da parte energizada que pode ser cruzada apenas por
pessoas qualificadas utilizando a mesma proteção como se estivesse em
contato direto com a parte energizada e é determinada somente em
função da tensão nominal
nominal..
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Há também a definição de classes de luva de acordo com a tensão
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Distâncias que delimitam radialmente as zonas de risco,
risco controlada e
livre, de acordo com a NRNR-10

a ZL = Zona Livre
a ZC = Zona Controlada,
Controlada restrita a
trabalhadores autorizados
a ZR = Zona de Risco, restrita a
trabalhadores autorizados e com a
adoção de técnicas, instrumentos e
equipamentos
apropriados
ao
trabalho
a PE = Ponto da instalação energizado
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Raios de Delimitação de Zonas de Risco, Controlada e Livre (NR(NR-10)
10)
Faixa de tensão Nominal da Rr - Raio de delimitação entre zona Rc - Raio de delimitação entre zona
instalação elétrica em kV
de risco e controlada em metros
controlada e livre em metros
1
<1
1 e <3
3 e <6
6 e <10
10 e <15
15 e <20
20 e <30
30 e <36
36 e <45
45 e <60
60 e <70
70 e <110
110 e <132
132 e <150
150 e <220
220 e <275
275 e <380
380 e <480

0,20
0,22
0,25
0,35
0,38
0,40
0,56
0,58
0,63
0,83
0,90
1,00
1,10
1 20
1,20
1,60
1,80
2,50
3,20
,

0,70
1,22
1,25
1,35
1,38
1,40
1,56
1,58
1,63
1,83
1,90
2,00
3,10
3 20
3,20
3,60
3,80
4,50
5,20
,

480 e <700

5,20

7,20
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Após a definição de todos os parâmetros definidos anteriormente,
podem ser
se elaboradas
elabo adas placas de advertência
ad e tência para
pa a serem
se em fixadas
fi adas nos
painéis::
painéis

6 - A SELETIVIDADE

Tipos de seletividade
seletividade.. Mostrar o ganho que se obtém através de um bom
estudo de seletividade e da otimização do tempo através da possível
i
implementação
l
t ã de
d seletividade
l ti id d lógica
ló i . Além
lógica.
Alé disso,
di
a importância
i
tâ i destes
d t
estudos como parte de um programa de melhoria contínua da segurança
em eletricidade, que deve ter como base a NRNR-10.
10.

6 - A SELETIVIDADE
SELETIVIDADE CRONOLÓGICA
A Seletividade Cronológica é aquela realizada aplicando intervalos de
tempo (ou de coordenação) entre os dispositivos de proteção a jusante e a
montante, que garantam que os mesmos irão operar de forma seletiva e
coordenada..
coordenada
t [s]
90 A
2

I´cc=1156 A
I> = 90 A
T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV

2

0.55 s

1

t = 0.25s
1

0.3 s
0,30 s

I´cc=33242 A

90 A

1156 A

I [A]

6 - A SELETIVIDADE
SELETIVIDADE AMPERIMÉTRICA
A Seletividade Amperimétrica é aquela que é utilizada quando existe uma
impedância muito grande entre os pontos em que se está fazendo a
seletividade (IccIcc-Ponto B >>> Icc
Icc--Ponto A), de forma que cada dispositivo
enxerga
g valores de corrente de falta bem distintos onde estão instalados
instalados..
Se enquadram neste caso os relés instantâneos instalados no primário de
transformadores..
transformadores
t [s]

A FOLHA DE SELETIVIDADE É FEITA EM 13.8 kV

A seletividade Amperimétrica baixou o
tempo de eliminação do curto-circuito
de 0.55s para 0.04 s, no primário.

90 A

I´cc-A=1156 A
I”cc-A=1571 A
I´cc-B=14643 A
I”cc-B=22282 A

2
2

I> = 90 A
PONTO B
T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV

0.55 s

1

t = 0.25s
03s
0.3
1

PONTO A

0,30 s

0.04 s
90 A

I´cc=33242 A
I”cc=45175 A

I [A]
1156 A 1571 A 14643 A 22282 A
Icc no
PONTO A

Icc no
PONTO B

6 - A SELETIVIDADE

I>>

I>>

t>> CBF

t>> CBF

3

2

B
I>>

A
LEGENDA
TRIP
BLOQUEIO

t>> CBF

1

SELETIVIDADE LÓGICA
A Seletividade Lógica é aplicada, utilizando
utilizando--se
relés digitais/
digitais/IEDs
IEDs que permitam que as
unidades situadas mais próximas
ó
da falta
possam eliminar a falta num tempo muito
pequeno, normalmente entre 50 a 100 ms.
ms.
FILOSOFIA BÁSICA (Considere a figura ao lado)
Na ocorrência de uma falta no ponto “A”, todos
os três relés enxergam a falta
falta.. O pickup da
unidade temporizada do relé/IED a jusante
bloqueia a do relé à montante.
montante. Como o primeiro
relé deste sistema (mais próximo da falta) não
está bloqueado, o mesmo conta o tempo e atua.
atua.
A figura ao lado ilustra a filosofia.
filosofia.

BREAK FAILURE

Exemplo ilustrativo de seletividade lógica.
lógica.

7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,
SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO
Como demonstrado anteriormente o importante é diminuir a energia
incidente..
incidente
Sabe--se da eletrotécnica que:
Sabe
que:
Energia = Potência
ê
⋅ Tempo

Potência ∝ I 2

Î

Energia ∝ I 2 ⋅ t

O que é mais importante a redução do tempo ou da corrente ?
A corrente
t de
d arco possuii um valor
l
menor que as faltas
f lt
f
francas,
francas
,
entretanto,, são mais destrutivas.
entretanto
destrutivas.
E o tempo
p atua p
proporcionalmente
p
na energia.
energia
g . Vide foto
foto..
Assim,, ambos são importantes.
Assim
importantes.
A própria evolução do tipo de sistema de aterramento demonstra que é
importante a redução do valor da corrente de falta à terra.
terra. O sistema de
aterramento através de resistor de baixo valor surgiu para diminuir os
danos em caso de faltas à terra no estator de máquinas girantes para
preservar a chaparia
h
i das
d máquinas.
máquinas
á i
.

7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,
SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO
Como o tempo e a corrente são importantes
importantes,, a integração do estudo de
curto--circuito
curto
circuito,, seletividade e proteção para que se possa diminuir a energia
incidente é fundamental.
fundamental.
Apresenta-se a seguir algumas técnicas para melhorar um sistema no que
Apresentat
tange
a proteção
t ã das
d pessoas quanto
t ao arc flash
fl h hazards
h
hazards:
d :
1- AJUSTE ADEQUADO
Q
DO DISJUNTOR DE BAIXA ((I
(I--STD < Iarco
Iarco))
2- UTILIZAÇÃO DISJUNTOR DE BAIXA COM I-STD DE FAIXA MAIS BAIXA
3- SUBSTITUIÇÃO DE RELÉS ELETROMECÂNICOS POR DIGITAIS
4- UTILIZAÇÃO DE RELÉS DIGITAIS COM AJUSTES OTIMIZADOS
5- UTILIZAÇÃO DE SELETIVIDADE LÓGICA
Ó
COM RELÉS
É DIGITAIS
6- UTILIZAÇÃO TRANSFORMADORES DE FORÇA ATÉ 2000 kVA NA BT
7- UTILIZAÇÃO DE RELÉS DE ARCO
8 – UTILIZAÇÃO
Ã DE “BOTTOMS” SENSORES DE ARCO EM OPERADORES
9- UTILIZAÇÃO DE SEGUNDO GRUPO DE AJUSTE MAIS BAIXO QUANDO EM
MANUTENÇÃO
10–
10
– UTILIZAÇÃO DE DISJUNTORES COM MENOR TEMPO DE INTERRUPÇÃO
INTERRUPÇÃO..
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11-- UTILIZAÇÃO DA CARACTERÍSTICA TEMPO DEFINIDO PARA A
11
PROTEÇÃO DE TERRA
TERRA..
Como mais de 90
90%
% das faltas em sistemas industriais iniciaminiciam-se como
faltas à terra, a utilização de relés de tempo definido para a proteção de
faltas à terra se constitui uma forma eficiente de se proteger o sistema
sistema,,
visto que a corrente de arco é sempre menor que a da falta franca e assim,
assim,
a utilização
ç
de relés de tempo
p inverso apenas
p
iria aumentar o tempo
p e
consequentemente a energia incidente.
incidente.
12-- LIMITAÇÃO DA CORRENTE DE FALTA À TERRA
12
Utilização de resistores de aterramento de alto valor na baixa tensão e de
baixo valor em média tensão
tensão..

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

Apresenta-se a seguir algumas
Apresentacasos práticos (cases) para
melhor ilustrar as técnicas
utilizadas..
utilizadas
Todos os cases são baseados no
esquema unifilar ao lado
lado..
Deseja-se determinar a energia
Desejaincidente e as classes de
vestimentas
para
p
serem
utilizadas pelos trabalhadores
trabalhadores..
Vamos analisar o que acontece
em
cada
um
dos
casos
envolvidos,,
envolvidos
para
diversos
cenários de proteção
proteção..

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

1- CASE 1 – RELÉ ELETROMECÂNICO E DISJUNTOR DE 1ª GERAÇÃO
2- CASE 2 – RELÉ DIGITAL E DISJUNTOR MICROPROCESSADO
3- CASE 3 – RELÉ DIGITAL E DISJUNTOR MICROPROCESSADO E AJUSTE
OTIMIZADO
4- CASE 4 – MUDANÇA DO GRUPO DE AJUSTES EM MANUTENÇÃO
5- CASE 5 – SOLUÇÃO
Ç
COM RELÉS DE ARCO
6 – CASE 6 – UTILIZAÇÃO DE DISJUNTORES COM MENOR TEMPO DE
INTERRUPÇÃO
7 – CASE 7 – TRANSFORMADOR DE 4 MVA

9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
a) Apenas ter software de renome internacional de curto
curto--circuito e
seletividade
seleti idade e possuir
poss i um
m estudo
est do de curto
c
curtoto-circuito
ci c ito e seletividade
seleti idade não
garantem um estudo que protege os equipamentos
equipamentos,, o sistema e as
pessoas.. Assim,
pessoas
Assim, é importante contratar empresas especializadas que
possuam profissionais com larga experiência
experiência..
b) Com o emprego de relés digitais (que possuem pelo menos 3 estágios
de sobrecorrente
sobrecorrente)) pode
pode--se otimizar (diminuir
diminuir)) os ajustes de forma
que para a corrente de arco obtenhaobtenha-se um menor tempo de atuação
atuação..
c) A implementação de seletividade lógica através da utilização de relés
digitais / IEDs apresenta resultados muito melhores do que a
seletividade convencional no que tange a energia incidente.
incidente.
d) Deve
Deve--se buscar sempre técnicas para melhorar os ajustes / grupos de
aj stes quando
ajustes
q ando em manutenção
man
manutenção,
tenção, para
pa a diminuir
dimin i a energia
ene gia incidente
incidente..

9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
e) Embora não se consiga visualizar através dos softwares que calculam
as energias
g
incidentes segundo
g
o IEEE Std 1584,
1584, a utilização
ç
de
medidas que atenuam as correntes de falta à terra tais como a
utilização de resistores de aterramento de alto valor em sistemas de
baixa tensão e de baixo valor em sistemas de média tensão,
tensão, devem
ser buscadas e incentivadas,
incentivadas, visto que mais de 90
90%
% das faltas
iniciam--se como faltas à terra em sistemas industriais
iniciam
industriais,, reduzindo
desta maneira os danos aos equipamentos,
equipamentos, sistema e pessoas.
pessoas. Esta
técnica
é
associada à redução dos tempos das proteções e dos
dispositivos de interrupção irão atingir um grau de proteção
excelente,, além de muitas vezes,
excelente
vezes, evitar que a falta evolua para uma
f lt trifásica
falta
t ifá i .
trifásica.
f) As normas atuais utilizam o curto
curto--circuito trifásico tomando como
premissa q
p
que as faltas à terra evoluem rapidamente
p
para as
p
trifásicas.. No entanto,
trifásicas
entanto, as mesmas deveriam
deveriam,, também ser rere-escritas
inserindo as faltas à terra, pois desta forma, seria possível visualizar
os benefícios que se obtém do fato de se reduzir o valor da falta à
terra, bem como os respectivos tempos dos relés de terra
terra..

9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
g) Tem
Tem--se observado que muitos painéis acabam não suportando as
pressões desenvolvidas dentro dos p
p
painéis.. As normas atuais devem
painéis
também implementar requisitos mínimos para que as pressões
desenvolvidas internamente aos painéis fiquem em limites que não
causem danos aos trabalhadores.
trabalhadores.
h) Sugere
Sugere--se aos fabricantes de disjuntores de baixa tensão para que
implementem mais de um grupo de ajustes nos relés dos
disparadores eletrônicos
eletrônicos,, para que em caso de manutenção permita a
alternância de forma automática e independente das pessoas,
pessoas, o que
evita erros e melhora a performance do sistema como um todo.
todo.
i) As
A normas brasileiras
b
il i
d
deveriam
i
ser mais
i enfáticas
fáti
e explicitas
li it quanto
t
à obrigatoriedade de utilização de placa de advertência nos painéis
painéis,,
contendo o nível de energia incidente e os EPI´
EPI´s recomendados.
recomendados.
j) A utilização de painéis à prova de arco está hoje muito mais acessível
economicamente falando e assim devedeve-se conscientizar os
projetistas,, os EPCistas e os investidores do custo x benefício desta
projetistas
escolha..
escolha

9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
k) A utilização de “bottoms” sensores de arco nos operadores,
operadores, quando
da inserção
ç
de disjuntores
j
extraíveis,
extraíveis, conectado a um relé de arco
arco,,
irá minimizar o tempo de exposição do operador em caso de falta por
arco..
arco
l) Deve haver uma maior conscientização das empresas e alta direção
de forma que as manutenções possam ser realizadas com ZERO kV
(desenergizadas)
desenergizadas). A VIDA DEVE ESTAR ACIMA DOS VALORES
ECONÔMICOS..
ECONÔMICOS

FIM
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1- AJUSTE ADEQUADO DO DISJUNTOR DE BAIXA (I(I-STD < Iarco
Iarco))
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO
Iarco

t [s]

Curva de Suportabilidade
Térmica do Transformador
Curva d
C
de Suportabilidade
S
t bilid d Térmica
Té i
Deslocada do Transformador
2

I´cc
I”cc

1
PRIMÁRIO

I no secundário
Icc
dá i
do Transformador

T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV
STD

I´cc
II”cc
cc

ST

Ta

SECUNDÁRIO

Icc no primário
do Transformador

1

I-STD < Iarco

Td

Td < Ta
Eid < Eia

CM

Iarco

I´cc I”cc-assym

I [A]
I´cc I”cc-Assym
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2- UTILIZAÇÃO DISJUNTOR DE BAIXA COM I-STD DE FAIXA MAIS BAIXA
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO
t [s]
Curva de Suportabilidade
Térmica do Transformador
Curva d
C
de Suportabilidade
S
t bilid d Térmica
Té i
Deslocada do Transformador
2

I´cc
I”cc

1
PRIMÁRIO
T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV

Ta
STD

I´cc
II”cc
cc
SECUNDÁRIO

ST

Erro da ordem de 4xIn + 10%
Ajuste mínimo de I-STD = 4xIn (ou Ir)
Típico para disjuntores convencionais

1

Icc no secundário
do Transformador

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

Icc no primário
do Transformador

Td
CM

Ajuste
juste mínimo
o de I-STD
S
> 1xIn (ou Ir))
Típico para disjuntores com
disparadores eletrônicos

Iarco I-STD

I´cc I”cc-assym

I [A]
I´cc I”cc-Assym

7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,
SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO
3- SUBSTITUIÇÃO DE RELÉS ELETROMECÂNICOS POR DIGITAIS

(CASO REAL)

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

Pickup
Curva de Suportabilidade
Térmica do Transformador

1

2

I´cc
I”cc

Curva d
C
de Suportabilidade
S
t bilid d Térmica
Té i
Deslocada do Transformador

Curva real para precisão no
DT de 0.5 em 0.5

PRIMÁRIO
T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV
I´cc
II”cc
cc

Curva que era prá ser se
o DT tivesse precisão
STD

ST

Curva que do relé Digital
com precisão de 0.01 no
DT e intervalo de
coordenação de 0.25s

1

SECUNDÁRIO

Dif. No tempo
para a corrente
de arco

t
0.65 s
0.60 s
0 55 s
0.55

Icc no secundário
do Transformador
t = 0.30s

0.30 s
CM

Pickup

I [A]
I´cc I”cc-Assym
Iarco I´cc
I”cc-assym

Icc no primário
do Transformador

7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO,
SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO
4- OTIMIZAÇÃO DOS RELÉS DIGITAIS COM TRÊS CURVAS
A FOLHA DE SELETIVIDADE NO LADO DE MAIOR TENSÃO
Iarco

t [s]

Curva de Suportabilidade
Térmica do Transformador
Curva d
C
de Suportabilidade
S
t bilid d Térmica
Té i
Deslocada do Transformador
3

I´cc
I”cc

1
PRIMÁRIO

I no secundário
Icc
dá i
do Transformador

T1
1500 kVA
Z% = 5
13.8-0.48 kV
I´cc
II”cc
cc

2

SECUNDÁRIO

STD

T4

Icc no primário
do Transformador

ST

T3
t = 0.25s
1

G h de
Ganho
d Tempo
T
com o Relé
R lé 3
Ganho de Tempo com o Relé 2

T2
T1
CM

Iarco

I´cc I”cc-assym

I [A]
I´cc I”cc-Assym
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5- UTILIZAÇÃO DE SELETIVIDADE LÓGICA COM RELÉS DIGITAIS
t [s]

I´cc
I”cc

FOLHA TEMPO x CORRENTE

3

0.90 s
I´cc
II”cc
cc

3

2

0.60 s

1

PONTO A

2

0.30 s

SELETIVIDADE CONVENCIONAL

1

0.15 s

2

0.05 s

1

3

SELETIVIDADE LÓGICA
I [A]

Icc no Ponto A

I´cc I”cc-Assym

6 - A SELETIVIDADE

SELETIVIDADE LÓGICA – ATUAÇÃO DO RELÉ DE PRIMEIRO NÍVEL
BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

I>>

t>>

CBF

3

52
BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

I>>

t>>

CBF

2

52
BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

I>>

52

PONTO A

t>>

CBF

1

6 - A SELETIVIDADE

SELETIVIDADE LÓGICA – ATUAÇÃO DO RELÉ DE SEGUNDO NÍVEL
BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

I>>

t>>

CBF

3

52
BLOQUEIO DO RELÉ A MONTANTE

I>>

t>>

CBF

2

52
BLOQUEIO
RETIRA O BLOQUEIO
DO RELÉ ADO
MONTANTE
RELÉ A MONTANTE

I>>

tt>>

CBF

1

52
DISJUNTOR NÃO ABRIU !!!
PONTO A

7 - A INTEGRAÇÃO DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO
SELETIVIDADE, ARC FLASH E PROTEÇÃO
O que é mais importante a redução do tempo ou da corrente ?
ELIMINAÇÃO DA FALTA EM 35 ms

ELIMINAÇÃO DA FALTA EM 500 ms

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

Vamos iniciar a análise com o
transformador de 2000 kVA.
kVA.
O p
primeiro p
passo é determinar
as correntes de curto
curto--circuito
necessárias para a determinação
dos ajustes dos dispositivos de
proteção..
proteção
Em posse das correntes de
curto--circuito
curto
circuito,, passamos aos
dispositivos de proteção
proteção..

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

Primeira hipótese
hipótese::
Relé do primário do transformador
transformador::
CO--8 – WestingHouse
CO
Disjuntor do Secundário
Secundário::
DS--532 - Sensor Amptector II
DS
II--A
WestingHouse
Maior disjuntor
j
de saída do p
painel de BT
DS--416 – Sensor Amptector IIDS
II-A
WestingHouse

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

0 76s
0.76s
0.5s

Utilizando-se das correntes de curto
Utilizandocurto-circuito,, determinacircuito
determina-se os ajustes dos
dispositivos de proteção
proteção,, e geragera-se as
curvas ao lado
lado..
Com os ajustes determinados,
determinados, avaliaavaliase a seletividade entre os dispositivos
de proteção no valor de curto
curto--circuito
transitório
ó
no secundário
á
(B).
(B). Neste
ponto,, o disjuntor do secundário está
ponto
atuando em 0.5 s.
Ainda neste ponto (B) o relé do
primário atua em 0.76 s.
Com este cenário,
cenário, vamos simular o
Arc Flash Evaluation.
Evaluation.

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
O software utilizado gera a seguinte planilha:
planilha:

Vemos que para a barra de interesse (001),
001), estamos obtendo uma
energia incidente muito elevada
elevada,, que está acima do nível 4 considerado
pelas normas IEEEIEEE-1584 e NFPANFPA-70E
70E.

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
O que aconteceu
aconteceu?
? O ajuste não ficou bom
bom?
? O que fazer
fazer?
?
Vamos analisar alguns aspectos importantes.
importantes.
A corrente de arco que o dispositivo de proteção do
secundário “enxerga”
enxerga” é de 13850 A em 440 V. ReferindoReferindose este valor para 13
13..8 kV, obtemos o valor de 441
441..6 A.

Observa--se que este valor de corrente de arco referido
Observa
(441.
441.6 A), se encontra na faixa de erro do disjuntor de
baixa tensão.
tensão. Dessa forma, o tempo de atuação do
disjuntor
j
fica indefinido.
indefinido. Nos cálculos do software foi
considerado 2 s, pois a norma cita este valor como tempo
a ser considerado caso o dispositivo de proteção não atue
antes.. É importante frisar que este parâmetro do
antes
disjuntor (Short Time Current) está ajustado no mínimo.
mínimo.

441.6 A

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
O que aconteceu
aconteceu?
? O ajuste não ficou bom
bom?
? O que fazer
fazer?
?
Vamos analisar alguns aspectos importantes.
importantes.

1.865 s

C
Caso
o curto
t ocorra no ponto
t imediatamente
i
di t
t acima
i
d
do
disjuntor de entrada do painel de baixa tensão,
tensão, quem deve
atuar é o relé localizado no primário do transformador
transformador.. A
corrente de arco que o dispositivo de proteção do primário
“enxerga
enxerga”” é aquele valor de 13850 A em 440 V, que
referido para 13
13..8 kV obtémobtém-se os 441.
441.6 A.
Considerando a curva do relé
relé,, o tempo de atuação deste
para a corrente de arco em questão é de 1.865 s.
Com estas correntes de arco e tempos de atuação obtidos
tanto para um curto na barra
barra,, quanto para um curto
imediatamente acima do disjuntor de BT, as energias
incidentes obtidas ficaram acima dos 167
167..36 J/cm².
J/cm²
/
.

441.6 A

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

Segunda hipótese
Relé do primário do transformador
transformador::
7SJ
SJ80
80 - Siemens
Disjuntor do Secundário
Secundário::
NW32
NW
32H
H1 – Sensor Micrologic 6.0P
Merlin Gerin
Maior disjuntor
j
de saída do p
painel de BT
NT16
NT
16H
H1 – Sensor Micrologic 5.0A
Merlin Gerin

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
Novamente, utilizandoNovamente,
utilizando-se das correntes
de curto
curto--circuito
circuito,, determinadetermina-se os
ajustes dos dispositivos de proteção
proteção,, e
gera--se as curvas ao lado
gera
lado..
Com os ajustes determinados,
determinados, avaliaavaliase a seletividade entre os dispositivos
de proteção no valor de curto
curto--circuito
transitório
ó
no secundário
á
(B).
(B). Neste
ponto,, o disjuntor do secundário está
ponto
atuando em 0.321 s.
0.472s
0.321s

Ainda neste ponto (B) o relé do
primário atua em 0.472 s.
Com este cenário,
cenário, vamos simular o
Arc Flash Evaluation.
Evaluation.

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
O software utilizado gera a seguinte planilha:
planilha:

Vemos que para a barra de interesse (001),
001), estamos obtendo uma
energia incidente muito elevada,
elevada, que para um curto acima do disjuntor de
BT ainda
i d está
tá acima
i
d nível
do
í l 4 considerado
id
d pelas
l
normas IEEE
IEEE--1584 e
NFPA--70E
NFPA
70E.

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
Vamos realizar a mesma análise da hipótese anterior
A corrente de arco que o dispositivo de proteção do
secundário “enxerga”
enxerga” é de 16290 A em 440 V. ReferindoReferindose este valor para 13
13..8 kV, obtemos o valor de 519
519..4 A.

Observa--se que com este valor de corrente de arco
Observa
referido (519.
519.4 A), o disjuntor de baixa tensão atua em
0.321 s, conforme pode ser observado nos resultados da
0.321 s
simulação
ç do Arc Flash Evaluation.
Evaluation.

519.4 A

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
Vamos realizar a mesma análise da hipótese anterior
Caso o curto ocorra no ponto imediatamente acima do
disjuntor de entrada do painel de baixa tensão,
tensão, quem deve
atuar é o relé localizado no primário do transformador
transformador.. A
corrente de arco que o dispositivo de proteção do primário
“enxerga
enxerga”” é aquele valor de 13850 A em 440 V, que
referido para 13
13..8 kV obtémobtém-se os 441.
441.6 A.
1.363 s

441.6 A

Considerando a curva do relé
relé,, o tempo de atuação deste
para a corrente de arco em questão é de 1.363 s.
Com estas correntes de arco e tempos de atuação obtidos
tanto para um curto imediatamente acima do disjuntor de
BT, a energia incidente obtida ainda ficou acima dos
167..36 J/cm².
167
J/cm²
/
.

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

Terceira hipótese
Relé do primário do transformador
transformador::
7SJ
SJ80
80 - Siemens
Disjuntor do Secundário
Secundário::
NW32
NW
32H
H1 – Sensor Micrologic 6.0P
Merlin Gerin
Maior disjuntor
j
de saída do p
painel de BT
NT16
NT
16H
H1 – Sensor Micrologic 5.0A
Merlin Gerin

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

0.470s
0.321s

Esta terceira hipótese considera os
mesmos dispositivos de proteção da
hipótese anterior
anterior.. Entretanto,
Entretanto, para
determinação dos ajustes alteraaltera-se um
pouco a filosofia
fil
filosofia,
fi , obtendoobtendo
b
d -se as curvas
ao lado
lado..
Com os ajustes determinados,
determinados, avaliaavaliase a seletividade
l i id d entre os dispositivos
di
i i
de proteção no valor de curto
curto--circuito
transitório no secundário (B)
(B).. Neste
ponto
ponto,
t , o disjuntor
di j t
d secundário
do
dá i está
tá
atuando em 0.321 s.
Ainda neste p
ponto (B)
( ) o relé do
primário atua em 0.470 s.
Com este cenário,
cenário, vamos simular o
Arc Flash Evaluation
Evaluation..

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
O software utilizado gera a seguinte planilha:
planilha:

Vemos que para a barra de interesse (001),
001), estamos obtendo valores de
energia incidente que se encontram dentro do nível máximo (4)
considerado
id
d pelas
l normas IEEE
IEEE--1584 e NFPA
NFPA--70
70E
E.

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
Mais uma vez,
vez, realizando a análise anterior:
anterior:
A corrente de arco que o dispositivo de proteção do
secundário “enxerga”
enxerga” é de 16290 A em 440 V. ReferindoReferindose este valor para 13
13..8 kV, obtemos o valor de 519
519..4 A.

Observa--se que com este valor de corrente de arco
Observa
referido (519.
519.4 A), o disjuntor de baixa tensão atua em
0.321 s, conforme pode ser observado nos resultados da
0.321 s
simulação
ç do Arc Flash Evaluation.
Evaluation.

519.4 A

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
Mais uma vez,
vez, realizando a análise anterior:
anterior:
Caso o curto ocorra no ponto imediatamente acima do
disjuntor de entrada do painel de baixa tensão,
tensão, quem deve
atuar é o relé localizado no primário do transformador
transformador.. A
corrente de arco q
que o dispositivo
p
de p
proteção
ç
do p
primário
“enxerga
enxerga”” é aquele valor de 16290 A em 440 V, que
referido para 13
13..8 kV obtémobtém-se os 519.
519.4 A.
Considerando a curva do relé
relé,, o tempo de atuação deste
para a corrente de arco em questão é de 0.470 s.
0.470 s

Com estas correntes de arco e tempos de atuação obtidos
tanto para um curto na barra,
barra, quanto para um curto
imediatamente acima do disjuntor de BT, as energias
incidentes obtidas ficaram abaixo dos 167
167..36 J/cm².
J/cm².

519.4 A

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
1a Hipótese Line Side

1.865 s

441.6 A

3a Hipótese Line Side

Percebam a redução
ç
obtida na energia
incidente
somente
com a modificação de
ajustes.. E sem perda
ajustes
de seletividade
seletividade..

0.470 s

519.4 A

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
MUDANÇA DO GRUPO DE AJUSTES DURANTE AS MANUTENÇÕES
Pode-se argumentar que com as categorias 3 e principalmente a 4 os
Podetrabalhadores estão sujeitos à riscos ainda grandes
grandes,, ainda mais se
considerarmos que com a categoria 4 o trabalhador está com sua
visibilidade e mobilidade prejudicadas,
prejudicadas, o que pode provocar atos inseguros
inseguros..
O q
que p
pode ser feito p
para obtermos uma redução
ç
ainda maior da energia
g
incidente ?
Algumas empresas por considerarem que o momento mais crítico no qual
os trabalhadores ficam expostos ao elevados niveis de energia incidente
ocorre durante a manutenção de um painel energizado,
energizado, tem se utiilzado de
um artifício q
que é a redução
ç
dos ajustes
j
dos dispositivos
p
de p
proteção
ç
durante estes períodos de manutenção
manutenção.. Vamos utilizar o nosso exemplo,
exemplo, já
considerando os relés digitais,
digitais, para demonstrar
demonstrar..

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
Conforme pode ser observado,
observado, não há
qualquer seletividade entre o disjuntor da
maior saída do painel,
painel, o disjuntor do
secundário e o relé do primário
primário..
Simulamos então o Arc Flash Evaluation

0.08s

A corrente de arco obtida é 16290 A, que
referida fica em 519.
519.4 A. Para o disjuntor
d BT,
de
BT o tempo
t
d eliminação
de
li i
ã é 0.08 s.
No caso do relé (curto tipo “Line Side”),
como este está ajustado de forma
instantânea,, o tempo de atuação
instantânea
considerado é de apenas 0.016,
016, que seria
o tempo de processamento do relé
relé..
C
ConsegueConsegue
-se assim
i a Categoria
C t
i 2

519.4 A

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
Este artifício de redução de ajustes é interessante,
interessante, entretanto ao utilizá
utilizá--lo,
deve--se sempre
deve
p lembrar de retornar os ajustes
j
ao seus valores originais,
originais
g
,
após o trabalho
trabalho.. O ideal seria a utilização de grupos de ajustes
previamente parametrizados.
parametrizados. Além disso, notanota-se que esta é uma medida
que tenta controlar o risco nos momentos críticos,
críticos, mas ela é suficiente?
suficiente?

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
SOLUÇÃO COM RELÉS DE ARCO
Uma solução que se caracteriza como sendo permanente é a utilização de
relés de proteção contra arcos
arcos.. Vamos utilizar estes relés no nosso
exemplo
l e simular
i
l o Arc
A Flash
Fl h Evaluation
E l ti .
Evaluation.
Observamos que o tempo
de eliminação da falta
para os relés de arco é de
15 ms
Consegue--se assim
Consegue
assim,, uma categoria 2, tanto para um curto na barra
quanto para um curto acima do disjuntor do secundário
secundário.. E com
seletividade,, pois os sensores de arco ao perceberem que o arco foi na
seletividade
barra,, enviam trip
barra
p p
para o disjuntor
j
do secundário e se o arco foi logo
g
acima do disjuntor do secundário
secundário,, enviam trip para o disjuntor do
primário..
primário

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
UTILIZAÇÃO DE DISJUNTORES COM MENOR TEMPO DE INTERRUPÇÃO
Um p
ponto q
que ainda não foi abordado nesta apresentação
p
ç
são os tempos
p
de abertura dos disjuntores
disjuntores.. Normalmente para os disjuntores de baixa
tensão com sensores integrados,
integrados, o tempo de atuação obtido nas curvas já
contempla o tempo de abertura do disjuntor
disjuntor.. No caso de relés,
relés, devedeve-se
somar o tempo de atuação com o tempo de abertura do disjuntor
disjuntor,, para
obtenção do tempo total de eliminação da falta
falta.. Em alguns casos estes
tempos podem ser cruciais
cruciais.. Vamos tomar como base o caso anterior,
considerando os relés de arco no sistema
sistema..
Tempo de abertura dos
disjuntores
j
do secundário e
do primário = 5 ciclos
Tempo de abertura
abertura::
Disjuntor secundário = 2 ciclos
Disjuntor primário = 3 ciclos
Percebam a redução de energia incidente simplesmente com a utilização
de disjuntores com tempos de abertura mais rápidos.
rápidos.

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

Podem existir sistemas onde não
é
possível
encontrar
uma
solução satisfatória somente
com o estudo de seletividade
seletividade,,
por terem sido concebidos de
maneira inadequada.
inadequada. Voltando
ao nosso sistema
sistema,, temos ainda
um transformador de 4 MVA.
MVA.
O primeiro passo é determinar
as correntes de curto
curto--circuito
necessárias para a determinação
dos ajustes dos dispositivos de
proteção..
proteção
Em posse das correntes de
curto--circuito
curto
circuito,, passamos aos
dispositivos de proteção
proteção..

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES

Relé do primário do transformador
transformador::
7SJ62
SJ62 - Siemens
Disjuntor do Secundário
Secundário::
NW63
NW
63H
H2 – Sensor Micrologic 6.0P
Merlin Gerin
Maior disjuntor de saída do painel de BT
DS--420 – Sensor Amptector
DS
p
II--A
II
WestingHouse

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
Já está sendo considerada a mesma
filosofia para a terceira hipótese do
sistema anterior.
anterior. Obtemos assim as
seguintes curvas.
curvas.
Com os ajustes determinados,
determinados, avaliaavaliase a seletividade entre os dispositivos
de proteção no valor de curto
curto--circuito
transitório no secundário (B)
(B).. Neste
ponto,, o disjuntor do secundário está
ponto
atuando em 0.321 s.
0.470s
0.321s

Ainda neste p
ponto (B)
( ) o relé do
primário atua em 0.470 s.
Com este cenário,
cenário, vamos simular o
Arc Flash Evaluation
Evaluation..

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
O software utilizado gera a seguinte planilha:
planilha:

Vemos que para a barra de interesse (001),
001), mesmo utilizando a técnica
de três estágios
estágios,, a energia incidente obtida para um curto acima do
disjuntor
di j t
d BT ainda
de
i d está
tá acima
i
d nível
do
í l 4 considerado
id
d pelas
l
normas
IEEE--1584 e NFPAIEEE
NFPA-70E
70E.

8 - CASES – RESULTADOS SIMULAÇÕES
No caso deste sistema
sistema,, a utilização de relés de arco se torna
imprescindível
imprescindível.
p
. Vamos então simular o Arc Flash Evaluation desta vez com
relés de arco e ver o que acontece
acontece..
Tempo de abertura dos
disjuntores do secundário e
do primário = 5 ciclos
Tempo de abertura
abertura::
Disjuntor secundário = 2 ciclos
Disjuntor primário = 3 ciclos
Novamente o tempo de abertura dos disjuntores com a utilização de relés
de arco se mostra crucial
crucial.. Ainda mais neste caso
caso,, no qual consegue
consegue--se a
redução da Categoria 3 para a Categoria 2.
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