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O uso de ultrassons na deteção 
de descargas elétricas de forma 
não invasiva 
ELIMINANDO INCIDENTES COM ARCO ELÉTRICO.
UE Systems Europe

Incidentes com arco elétrico podem ser fatais. Tomar ações proativas e preventivas para evitar este tipo de incidentes deve natural-
mente fazer parte dos planos de qualquer equipa de manutenção. Quando se trata de monitorizar a condição de equipamento elétrico, 
geralmente a tecnologia de infravermelhos é a primeira escolha, mas o uso de ultrassons é igualmente fundamental para garantir o 
bom funcionamento e segurança de ativos elétricos.

O arco	elétrico	é	essencialmente	um	curto-circuito	através	do	ar.	
O	fenómeno	produz	uma	tremenda	energia	armazenada	que	
viajará	a	partir	do	equipamento	elétrico.	Um	arco	elétrico	pro-

duz	temperaturas	de	até	10000Cº	e	uma	força	equivalente	a	ser	atin-
gido	por	uma	granada	de	mão.	O	impacto	é	tão	alto	que	pode	causar	
perda	de	audição	e	perda	de	memória.	Se	não	for	fatal,	pode	causar	
queimaduras	e	ferimentos	graves.	

Existem	muitas	causas	para	que	o	arco	elétrico	ocorra.	Pode	ocor-
rer	em	qualquer	equipamento	elétrico	independente	da	voltagem.	In-
cidentes	com	arco	elétrico	podem	acontecer	devido	a	hábitos	de	tra-
balho	inadequados,	queda	de	ferramentas	ou	contato	acidental	com	
equipamentos	energizados.	

No	 entanto,	 existem	 condições	 que	 produzem	 o	 potencial	 para	
arco	elétrico	dentro	de	cabines	fechadas,	e	que	podem	ser	detetadas	
antes	 de	 ocorrer	 algum	 incidente,	 como	 por	 exemplo	 a	 arborescên-
cia	elétrica	ou	o	efeito	corona.	Embora	a	termografia	por	 infraverme-
lhos	detete	o	calor	gerado	pelo	arco	elétrico,	não	é	capaz	de	detetar	o	
efeito	corona,	pois	este	fenómeno	não	gera	aumento	de	temperatura.	
Assim,	 uma	 abordagem	 integrada	 incorporando	 infravermelhos	 e	 ul-
trassons	é	recomendada	para	a	deteção	de	potencial	arco	elétrico.

Fenómenos	 como	 descargas	 elétricas,	 arborescência	 ou	 efeito	
corona	 produzem	 ionização.	 A	 tecnologia	 de	 ultrassons	 é	 ideal	 para	
detetar	 essas	 emissões,	 pois	 o	 processo	 de	 ionização	 produz	 ultras-
sons.	Os	instrumentos	ultrassónicos	detetam	sons	entre	os	20-100	kHz	

e	 usam	 o	 processo	 de	 heterodinação	 para	 “traduzir”	 estas	 emissões	
ultrassónicas	em	sons	audíveis	de	baixa	frequência.	Assim,	através	dos	
auscultadores,	o	inspetor	pode	ouvir	estes	ultrassons.

COMO OS INSTRUMENTOS DE INSPEÇÃO POR 
ULTRASSONS SÃO USADOS   PARA DETETAR FALHAS 
E CONDIÇÕES DE ARCO ELÉTRICO
Normalmente,	um	operador	irá	efetuar	um	“scan”	em	torno	das	abertu-
ras	das	portas	e	de	ventilação	de	cabines	elétricas	fechadas,	enquanto	
escuta	através	dos	auscultadores.		Descargas	elétricas,	arborescência	
ou	 efeito	 corona	 têm	 características	 e	 padrões	 de	 som	 distintos	 que	
podem	ser	ouvidos.	Caso	seja	necessário	analisar	esses	padrões	mais	
detalhadamente,	 os	 sons	 podem	 ser	 gravados	 e	 reproduzidos	 num	
software	de	 análise	 espectral.	A	tensão	terá	um	papel	 importante	no	
diagnóstico,	uma	vez	que	o	efeito	corona	ocorrerá	apenas	acima	dos	
1000	Volts.

A inspeção através de ultrassons pode ser usada em equipamen-
tos	que	operam	a	baixa,	média	e	alta	tensão.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO
A	 principal	 preocupação	 em	 equipamentos	 de	 baixa	 tensão	 é	 o	
arco	 elétrico.	 Normalmente,	 os	 sistemas	 de	 110,	 220	 e	 440	 Volts	 são	

Figura 1. Análise espectral: exemplo de arco elétrico.

Figura 2. Análise espectral: efeito Corona na vista FFT. Note-se os harmónicos a 50Hz.
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inspecionados	 com	 infravermelhos.	 Os	 pontos	 quentes,	 geralmente	
uma	indicação	de	resistência,	podem	ser	indicativos	de	um	potencial	
de	 falha	 do	 equipamento	 ou	 podem	 indicar	 um	 possível	 risco	 de	 in-
cêndio.	Quando	ocorre	arco	elétrico,	geralmente	é	acompanhado	por	
calor.	No	entanto,	nem	sempre	é	possível	detetar	um	ponto	quente	se	
o	equipamento	estiver	encerrado.	O	instrumento	de	ultrassons	captu-
rará	o	arco	elétrico	em	disjuntores,	interruptores	ou	contatos.	Na	maio-
ria	dos	casos,	uma	verificação	rápida	através	da	vedação	da	porta	ou	
ventilação	detetará	a	emissão	de	ultrassons.	O	método	mais	eficaz	de	
inspeção	de	equipamentos	de	baixa	tensão	será	combinar	infraverme-
lhos	 com	 um	 instrumento	 ultrassónico.	 Lembre-se	 de	 que,	 uma	 vez	
que	 o	 ar	 não	 pode	 ser	 um	 condutor	 de	 eletricidade	 abaixo	 de	 1000	
volts,	 o	 efeito	 corona	 não	 pode	 existir.	 Quaisquer	 sons	 de	 “zumbido” 
são	componentes	soltos	vibrando	a	50	Hz	ou,	potencialmente,	arbo-
rescência	elétrica.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO
Tensões	mais	altas	geralmente	têm	mais	potencial	de	falhas	do	equi-
pamento.	 Problemas	 como	 formação	 de	 arco,	 efeito	 corona	 destru-
tivo	 ou	 arborescência,	 bem	 como	 descargas	 parciais	 e	 vibrações	

mecânicas,	 todos	 produzem	 ultrassons	 detetáveis	 		que	 avisam	 sobre	
uma	falha	iminente.	Detetar	essas	emissões	é	relativamente	fácil	atra-
vés	de	ultrassons.	A	diferença	acústica	entre	esses	eventos	potencial-
mente	destrutivos	é	o	padrão	de	som.	

O	 arco	 elétrico	 produz	 rajadas	 irregulares,	 com	 inícios	 e	 paradas	
repentinas	 de	 energia,	 enquanto	 o	 efeito	 corona	 produz	 um	 som	 de	
“zumbido”	 constante.	 O	 efeito	 corona	 destrutivo	 tem	 um	 aumento	 e	
diminuição	 da	 energia,	 resultando	 num	 som	 de	 zumbido	 acompa-
nhado	por	ruídos	subtis	de	estalidos.	Ao	detetar	estas	emissões,	use	
um	módulo	parabólico	juntamente	com	o	instrumento	de	ultrassons.	
Este	acessório	pode	mais	do	que	duplicar	a	distância	de	deteção	em	
relação	 aos	 módulos	 normais.	 A	 descarga	 parcial	 que	 ocorre	 dentro	
de	componentes	elétricos,	como	em	transformadores	e	barramentos	
isolados,	é	outro	problema	que	pode	ser	detetado	com	ultrassons.	A	
descarga	parcial	pode	ser	bastante	destrutiva,	pois	provoca	a	deterio-
ração	 do	 isolamento.	 Pode	 ser	 escutada	 como	 uma	 combinação	 de	
ruídos	de	zumbido	e	estouro.	

 

ANÁLISE ESPECTRAL DE SONS GRAVADOS
Embora	seja	relativamente	fácil	diagnosticar	arco	elétrico,	arborescên-
cia	ou	efeito	corona	pelo	padrão	de	som,	pode	haver	ocasiões	em	que	
esta	análise	possa	ser	confusa.	Talvez	seja	possível	que	um	zumbido	
forte	 normalmente	 associado	 ao	 efeito	 corona	 seja	 na	 verdade	 nada	
mais	do	que	um	componente	mecânico	solto.	A	análise	espectral	no	
domínio	temporal	pode	ser	uma	ferramenta	útil	na	análise	de	emissões	
elétricas.

É	 necessário	 examinar	 a	 imagem	 espectal	 e	 o	 domínio	 temporal	
para	tentar	diagnosticar	a	falha.	Os	harmónicos	principais	de	uma	emis-
são	elétrica	(50	Hz)	serão	mais	prevalentes	no	efeito	corona.	Conforme	
a	condição	se	torna	mais	severa,	haverá	cada	vez	menos	harmónicos	
de	50	Hz.	Por	exemplo,	o	arco	elétrico	tem	muito	poucos	componentes	
de	50	ciclos.	A	folga	em	componentes	mecânicos	será	“rica”	em	har-
mónicos	de	50	Hz	e	terá	pouco	conteúdo	de	frequência	entre	os	picos	
de	50	Hz,	demonstrando	também	harmónicos	diferentes	de	50	Hz.

CONCLUSÃO 
A	inspeção	por	ultrassons	é	uma	ferramenta	de	triagem	eficaz	para	de-
tetar	o	potencial	de	incidentes	com	arco	elétrico.	Quando	usamos	ins-
trumentos	de	inspeção	por	ultrassons,	o	procedimento	é	rápido,	preci-
so	e	simples.	Pode	ajudar	os	inspetores,	eliminando	a	necessidade	de	
usar	EPI	pesados	e	desconfortáveis	durante	uma	pesquisa	preliminar.

Figura 5. Inspecção de cabines elétricas fechadas com um instrumento de ultrassons. M

Figura 3. Análise espectral: exemplo de arborescência elétrica.

Figura 4. Inspeção de equipamento elétrico à distância usando um instrumento de 

ultrassons.


