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Por Alan Rômulo e Eduardo Senger*

Capítulo XI

Redução dos níveis de energia 
incidente - Estudo de caso – Parte 2

• TAG ou nomenclatura do painel;

• Tipo de painel (CCM ou CDC);

• Tipo de instalação: aberto (para instalações ao ar 

livre, por exemplo: disjuntores, seccionadoras de 

subestações) ou fechado (painéis fechados, sistemas 

em canaletas, dutos de barramentos);

• Tipo de aterramento: indireto (sistema aterrado por 

meio de reator, alta resistência ou isolado) ou direto 

(sistema solidamente aterrado);

• Corrente de curto-circuito do sistema elétrico, em kA;

• Tensão de linha do sistema elétrico, em kV;

• Tempo de abertura do disjuntor: tempo que o disjuntor 

leva fisicamente para abrir, não contemplando o tempo 

de atuação do relé de proteção;

• Tempo de atuação do relé de proteção: é o tempo 

que o relé leva para sentir a falta e emitir o comando 

para o disjuntor abrir. Este tempo é determinado por 

meio das curvas de coordenação e seletividade do 

disjuntor e do sistema elétrico em questão, obtido por 

meio dos estudos de coordenação e seletividade.

 As informações referentes à corrente de curto-

circuito e tempo de atuação da proteção foram 

 No capítulo anterior foram apresentados os dados 

básicos para o cálculo da energia incidente de uma 

determinada instalação elétrica, utilizada para este 

estudo de caso. Neste capítulo são apresentados 

os cálculos preliminares de energia incidente 

considerando o projeto original dessa instalação sem 

a aplicação de proteção específica contra os riscos do 

arco elétrico.

Cálculos de energia incidente
 O cálculo de energia incidente foi realizado 

segundo a metodologia disposta na norma IEEE 

1584. É parte integrante desta norma uma planilha 

denominada “IEEE_1584_Arc_Flash_Hazard.xls”, 

utilizada para determinação da energia incidente e 

da distância segura de aproximação, tendo como 

principal resultado a definição da categoria de risco 

da instalação. A definição da categoria de risco é 

necessária para que o Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) destinado à proteção contra os riscos 

do arco elétrico seja dimensionado corretamente.

 Para a correta utilização da planilha, os seguintes 

dados devem ser preenchidos:
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extraídas dos estudos realizados no software PTW. O resultado final 

da planilha informará basicamente três itens:

• Energia incidente em J/cm2 ou cal/cm2: esta é a energia que será 

emanada do curto-circuito e poderá atingir um trabalhador;

• Distância segura: esta é a mínima distância que o operador pode 

ficar do ponto de origem do arco utilizando roupas normais sem 

sofrer queimaduras consideradas incuráveis. Nesta distância, a 

energia incidente que atinge o trabalhador é igual ou menor do 

que 1,2 cal/cm2 ou 5 J/cm2;

• Categoria de risco ou categoria da roupa: forma de classificar 

o risco de queimadura devido ao arco elétrico. Essa categoria de 

risco é determinada pela norma NFPA 70E (versão de 2012) e varia 

de acordo com as faixas de energia envolvidas, indo de 0 a 4, 

conforme abordado no Capítulo 3 deste fascículo.

 Os cálculos de energia incidente foram baseados na condição 

operativa em que os dois geradores principais operam em paralelo. 

Nessa condição, as correntes de curto-circuito apresentam os 

maiores valores, impactando em níveis mais elevados de energia 

incidente.

 A Tabela 1 apresenta os valores preliminares de energia 

incidente da instalação analisada, considerando 100% da corrente 

do arco elétrico.

 Somente os painéis listados na Tabela 1 possuem energia incidente 

suficiente para gerar riscos aos trabalhadores que interagem com a 

instalação. Os demais painéis da unidade possuem energia incidente 

inferior a 1,2 cal/cm2, o que não representa riscos aos trabalhadores.

 Segundo as normas IEEE 1584 e NFPA 70E, a energia incidente 

Tabela 1 – Resumo dos valoRes de eneRgia incidenTe com 
100% da coRRenTe do aRco

Tipo de 

Equipamento

Icc (kA)

V nom (kV)

Tempo total do 

arco (s)

Corrente do arco 

elétrico (kA)

Energia incidente           

(cal/cm2)

Distância segura            

(mm)

Categoria roupa 

(NFPA 70E)

PAINÉIS

Painel A

CDC

14,2

0,48

0,45

8,43

10,22

2619

3

Painel B

CDC

12,6

0,48

0,25

7,63

5,10

1633

2

CCM A

CCM

13,9

0,48

0,45

8,69

16,78

2276

3

CCM B

CCM

12,1

0,48

0,25

7,72

8,20

1471

3
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também deve ser calculada considerando somente 85% da corrente 

do arco elétrico. Esse cálculo é realizado somente para sistemas de 

baixa tensão e tem o objetivo de encontrar um segundo tempo de 

duração do arco devido à relação tempo versus corrente do dispositivo 

de proteção ser uma função inversamente proporcional. De acordo 

com a norma IEEE 1584, para os casos em que a corrente do arco cai 

na parte temporizada da curva de sobrecorrente ou próxima a uma 

mudança de etapa (de temporizado para instantâneo), a variação na 

corrente do arco pode causar um erro significativo no relé de proteção, 

comprometendo o seu tempo de atuação ou mesmo a sua operação. 

O valor de 85% da corrente do arco foi definido empiricamente pela 

IEEE por meio da realização de testes baseados na metodologia “e se”. 

Basicamente, a proposta dessa metodologia é avaliar situações em que 

a corrente do arco é menor do que a estimada para uma determinada 

instalação e o impacto dessa corrente no tempo de atuação da 

proteção. Dessa forma, é possível estimar a condição onde é esperada 

a maior quantidade de energia incidente.

 Conforme preconizado nessas normas, a energia incidente a ser 

adotada para a instalação é aquela que apresentar o maior valor entre 

o cálculo considerando 100% da corrente do arco elétrico e o cálculo 

considerando somente 85% dessa mesma corrente.

 A Tabela 2 apresenta, de forma resumida, os resultados obtidos 

considerando somente 85% da corrente do arco elétrico.

Conclusão
 Conclui-se, dessa forma, que a energia incidente emitida pelo 

Painel A, Painel B, CCM A e CCM B oferecem riscos aos trabalhadores 

da instalação. Portanto, o projeto para mitigação dos riscos envolvendo 

arco elétrico tem como objetivo reduzir significativamente a energia 

incidente emitida pelos equipamentos, de modo a torná-los mais 

seguros para os trabalhadores que interagem com a instalação e 

minimizar os danos materiais ocasionados pela ocorrência de um 

arco elétrico. O próximo capítulo, o último deste fascículo sobre arco 

elétrico, apresentará a solução adotada para a redução dos níveis de 

energia incidente na instalação considerada para o estudo de caso.
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 De acordo com os resultados obtidos, os maiores valores de 

energia incidente foram encontrados para a situação considerando 

100% da corrente do arco, sendo, portanto, os valores adotados 

para a realização desse estudo.

 Adicionalmente, a norma NFPA 70E determina que deve ser 

calculada a corrente mínima do arco capaz de autossustentá-lo. 

No caso de sistemas industriais com tensão nominal de 480 V, essa 

norma estabelece que essa corrente mínima equivale a 38% da 

corrente de curto-circuito. A motivação para esse cálculo, segundo 

Tabela 2 – Resumo dos valoRes de eneRgia incidenTe com 
85% da coRRenTe do aRco

Tipo de 

Equipamento

85% da corrente do 

arco elétrico (kA)

V nom (kV)

Tempo total do 

arco (s)

Energia incidente           

(cal/cm2)

Distância segura            

(mm)

Categoria roupa 

(NFPA 70E)

PAINÉIS

Painel A

CDC

7,17

0,48

0,45

8,57

2324

3

Painel B

CDC

6,49

0,48

0,25

4,28

1450

1

CCM A

CCM

7,38

0,48

0,45

14,07

2045

3

CCM B

CCM

6,56

0,48

0,25

6,88

1322

2

Tabela 3 – Resumo dos valoRes de eneRgia incidenTe com 
38% da coRRenTe de cuRTo-ciRcuiTo

Tipo de 

Equipamento

38% da corrente de 

curto-circuito (kA)

V nom (kV)

Tempo total do 

arco (s)

Energia incidente           

(cal/cm2)

Distância segura            

(mm)

Categoria roupa 

(NFPA 70E)

PAINÉIS

Painel A

CDC

5,40

0,48

0,45

6,31

1887

2

Painel B

CDC

4,79

0,48

0,25

3,08

1160

1

CCM A

CCM

5,28

0,48

0,45

9,80

1640

3

CCM B

CCM

4,60

0,48

0,25

4,68

1046

1

a NFPA 70E, é que um alto nível de energia incidente pode ser 

emitido mesmo com um nível de curto-circuito mais baixo, devido 

à atuação demorada do relé de sobrecorrente, que pode levar 

alguns segundos ou minutos para comandar a abertura do circuito.

 A tabela 3 apresenta os resultados resumidos considerando 

somente 38% da corrente de curto-circuito.
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