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 O emprego de painéis resistentes a arco interno 

e a utilização de EPIs, abordados nos capítulos 

anteriores, são meios eficientes para proteção contra 

os efeitos do arco elétrico. Contudo, nenhuma das 

duas técnicas atua diretamente na redução da fonte 

de energia incidente.

 A redução da energia incidente é conseguida 

pela utilização de dispositivos de detecção de arco. 

A redução da energia incidente, além de contribuir 

para o aumento da segurança dos trabalhadores, 

reduz significativamente a explosão decorrente da 

abertura de um arco elétrico, o que evita danos 

mais graves na instalação elétrica.

 A Tabela 1 apresenta os tipos de proteção 

contra arco elétrico e as consequências para os 

trabalhadores e os equipamentos de um cubículo.

 De acordo com a Tabela 1, a utilização do relé 

de detecção de arco é o único tipo de proteção 

capaz de prover um elevado nível de proteção 

para os trabalhadores e os equipamentos. As 

principais características desses equipamentos 

serão abordadas neste e nos próximos capítulos.

Sensores de luminosidade
 Uma falta envolvendo arco elétrico produz 

uma radiação que pode ser detectada analisando 

o espectro de luz visível. Por esse motivo, o tipo 

mais comum de proteção contra arco elétrico 

utiliza-se dessa luz emitida pelo próprio arco 

para eliminação da falta, detectada por sensores 

conhecidos como sensores de luminosidade. Os 

primeiros sensores de luminosidade utilizados com 

essa finalidade foram desenvolvidos na década de 

1980, mas passaram a ser usados em larga escala 

somente a partir do ano 2000.

 Existem basicamente dois tipos de sensores de 

luminosidade: sensores pontuais e sensores de fibra 

ótica. A Figura 1 apresenta dois modelos comerciais 

desses sensores.
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Tabela 1: Tipos de proTeção conTra arco eléTrico e suas consequências

TIPO DE PROTEÇÃO

EPIs/ Vestimentas 

especiais

Painel com proteção 

para arco interno

Operação remota

Relé de detecção 

de arco

Trabalhador

Proteção elevada

Proteção elevada

Proteção elevada

Proteção elevada

CONSEQUÊNCIAS

Equipamentos

Dano elevado

Dano parcial

Dano elevado

Proteção elevada

Figura 1 – Sensor pontual e sensor de fibra ótica.
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 Os sensores pontuais são fototransistores que transmitem as 

informações referentes à luminosidade detectada no interior do 

painel por meio de sinais elétricos para as entradas do relé. Os 

sensores são instalados em diversos pontos do painel e cada sensor 

protege uma única zona, como o compartimento do disjuntor ou 

o compartimento dos barramentos. Os sensores dentro de uma 

zona definida podem ser conectados juntos, enviando somente 

um sinal de trip para o relé de proteção.

 Com relação à área coberta pelo sensor pontual, este possui 

um ponto focal para detecção do arco, ou seja, a cobertura do 

sensor é definida e limitada, o que reduz a possibilidade do sensor 

atuar indevidamente devido a alguma luminosidade externa e 

também facilita a identificação do ponto exato da falta. Contudo, 

essa característica também limita a área de cobertura da proteção 

contra o arco no interior do painel. A Figura 2 ilustra a faixa de 

detecção de um sensor pontual típico, limitada a 20 graus em 

relação ao ponto central.

 O desenvolvimento dos sensores de fibra ótica começou com 

o advento da fibra ótica, passando por diversas pesquisas com o 

objetivo de observar a luz emitida pelas descargas elétricas.

 A fibra ótica é um tipo de sensor que realiza a detecção de 

luz por toda sua superfície. Uma vantagem em utilizar esse tipo 

de sensor é que ele pode cobrir uma área extensa de um painel 

por meio de um enlace único, fornecendo uma proteção mais 

abrangente. Porém, dada a extensão da fibra ótica, ela pode vir a 

sofrer danos devido a dobras e pressões, o que pode inviabilizar a 

sua funcionalidade.

 A Figura 3 demonstra uma alternativa para o enlace físico 

realizado por um único sensor de fibra ótica (ilustrado na cor 

azul) em um painel elétrico. O mesmo sensor faz a proteção 

contra arco elétrico nos compartimentos dos barramentos, dos 

disjuntores e das gavetas.

Figura 2 – Ângulo de detecção do sensor pontual.
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Figura 3 – Detecção de arco via sensor de fibra ótica nos 
compartimentos de barras, gavetas e disjuntores.

Figura 4 – Sensor para arco do tipo lapela.

 Diferentemente do que ocorre com o sensor pontual, o sensor 

de fibra ótica possui uma área de atuação maior, permitindo 

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

a extensão da fibra. A fibra ótica possui uma janela de detecção 

de praticamente 360 graus. Essas características, dependendo 

da aplicação, podem aumentar ou diminuir a confiabilidade do 

sistema elétrico. Entretanto, o sensor de fibra ótica também pode 

ser utilizado para detectar pontos definidos. Para isso, somente uma 

pequena parte da fibra fica exposta, enquanto o restante dela é 

utilizado somente para fazer a conexão com o relé de proteção.

 A escolha do tipo de sensor adequado para a instalação 

depende da aplicação. O enlace utilizando os sensores de fibra 

ótica é menos custoso do que a utilização de sensores pontuais 

quando a instalação envolve painéis de baixa tensão e centro de 

controle de motores (CCM) com múltiplos compartimentos. Já as 

vantagens em utilizar o sensor pontual é que os dispositivos são de 

fácil instalação em painéis existentes e podem fornecer o local exato 

oem que ocorreu a falta, já que são instalados individualmente em 

cada compartimento.

 Existe ainda a possibilidade de utilizar um sensor de arco do 

tipo lapela. Este tipo de dispositivo é destinado à proteção dos 

trabalhadores que realizam intervenções em instalações elétricas 

energizadas. O sensor de lapela é preso na roupa do trabalhador e 

conectado ao dispositivo de detecção de arco. Caso ocorra um arco 

elétrico, o sensor de lapela irá detectar essa ocorrência e enviar um 

comando de abertura para o disjuntor. A Figura 4 demonstra um 

sensor do tipo lapela.

Conclusão
 Este artigo iniciou a abordagem sobre os principais dispositivos 

de proteção contra arco elétrico. Neste capítulo, as características 

fundamentais dos sensores de luminosidade foram apresentadas, 

sendo que a melhor escolha entre os tipos de sensores disponíveis 

comercialmente depende das características físicas da instalação, 

bem como da relação 

custo-benefício.

 É importante ressaltar que a utilização dos sensores de 

luminosidade, conectados a unidades de detecção de arco ou a 

relés de proteção digitais, é o único tipo de proteção capaz de 

prover um elevado nível de proteção para os trabalhadores e os 

equipamentos. Por esse motivo, a aplicação desses relés deve ser 

priorizada em um projeto que tenha como objetivo reduzir os níveis 

de energia incidente. Entretanto, as quatro técnicas relacionadas 

na Tabela 1 podem ser aplicadas conjuntamente, o que aumenta 

consideravelmente o nível de segurança da instalação.

 Nos próximos capítulos serão apresentadas as arquiteturas e os 

equipamentos usuais para a proteção contra arco elétrico.
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