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Abstract: This paper presents the main results of an R&D 
project, entitled “Prototype development of a proximity 
sensor for overhead distribution networks as accessory of 
safety helmet”, developed for practical use in the context of 
the utility company “Copel Distribuição”, between the years 
2010 and 2012. This paper presents the methodology 
adopted in the project and the describes details of the 
development of the proposed accessory, including the 
electric field measurement, using three orthogonal 
directions, and the calibration process. Laboratory and field 
tests performed in different distribution networks are also 
presented. 

Keywords: Electric field measurement, distribution 
networks, safety helmet, proximity sensor, security. 

Resumo: Este artigo apresenta os principais resultados de 
um projeto de P&D intitulado “Desenvolvimento de Cabeça 
de Série de sensor de proximidade de rede de distribuição 
como acessório de capacetes de segurança”, realizado para 
uso no contexto da concessionária COPEL Distribuição, entre 
os anos 2010 e 2012. É discutida a metodologia adotada 
para o projeto e o desenvolvimento de sensor de 
proximidade de redes de distribuição, para emprego como 
acessório de capacetes de segurança, incluindo 
principalmente, o desenvolvimento de sensor de campo 
elétrico, para medição em três direções ortogonais, bem 
como o procedimento de calibração adotado e os testes 
realizados tanto em laboratório quanto em campo. 

Palavras-Chave: Medição de campo elétrico, rede de 
distribuição, capacete de segurança, sensor de proximidade, 
segurança. 

1 Introdução 

A manutenção efetuada por eletricistas em linhas de 
distribuição apresenta um elevado fator de risco de 
acidentes por choque elétrico, particularmente nos casos 
em que o eletricista ultrapassa a distância mínima de 
segurança de trabalho recomendada pela concessionária de 
energia e por normas técnicas internacionais. O valor dessa 
distância de segurança é função de duas componentes: 
ergonométrica e elétrica. A componente elétrica é calculada 
com base nos valores máximos de sobretensão para o nível 
de tensão no qual o eletricista realiza seu trabalho. A 
componente ergonométrica é utilizada para incluir um valor 
“adicional” à componente elétrica para compensar o 
movimento inadvertido do trabalhador em direção à parte 
energizada ou em decorrência do movimento desta em 
relação ao trabalhador.  

Com base nesses critérios, cada concessionária estabelece a 
distância de segurança adequada ao serviço a ser realizado. 
No caso da COPEL Distribuição, a distância de segurança 
recomendada para serviços nas redes de distribuição de 
média tensão de 13,8 kV e 34,5 kV é de 60 cm e 100 cm, 
respectivamente. 

Tendo em vista essa realidade e a dinâmica do trabalho 
realizado pelo eletricista, optou-se por desenvolver um 
dispositivo eletrônico baseado no campo elétrico gerado 
pelas linhas de distribuição, para emprego como acessório 
em capacetes de segurança, visando a alertar os eletricistas 
da aproximação excessiva em relação à rede energizada de 
média tensão. Esse alerta indica para o eletricista uma 
situação de risco, ou seja, indica que a distância de 
segurança foi ultrapassada e a probabilidade de risco por 
choque elétrico é maior, principalmente devido ao fator 
ergonométrico.  

Nesse cenário, foi desenvolvido um projeto de P&D 
denominado “Sensor de Proximidade de Rede de 
Distribuição Energizada como Acessório de Capacetes de 
Segurança”, cujos resultados demonstraram a viabilidade de 
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se realizar tal sinalização de forma confiável e com baixo 
custo, possibilitando a intensificação do uso desse 
dispositivo. 

Com base na validação dessa ideia, optou-se por realizar a 
otimização do projeto dos sensores de campo elétrico 
desenvolvidos como cabeça-de-série, particularmente 
visando à redução de suas dimensões físicas, definição de 
geometria mais favorável, confiabilidade e ergonomia, a fim 
de transformá-lo em um produto comercial de larga 
utilização pelos eletricistas de baixa tensão de 
concessionárias e prestadoras de serviço de energia elétrica, 
podendo reduzir significativamente os acidentes por 
choques elétricos decorrentes de proximidade excessiva em 
relação aos condutores energizados de redes de distribuição 
de média tensão.  

Convém ressaltar que existem alguns modelos de sensores 
comerciais disponíveis para operar como detectores de 
tensão a distância, realizando o alerta contra aproximação 
excessiva em áreas energizadas. No entanto, a utilização 
desses sensores no contexto deste trabalho (sinalizar a 
situação de risco por meio da distância de segurança) 
apresenta algumas ressalvas. 

A primeira delas é que esses sensores são projetados para 
serem utilizados em diferentes condições de operação, 
incluindo subestações, redes de transmissão e distribuição. 
Nesse sentido, o sensor pode estar sujeito a diferentes 
configurações do campo elétrico – grandeza utilizada como 
referência para o alarme. Esses diferentes arranjos podem 
provocar diferentes comportamentos do sensor, levando a 
um alarme não padronizado em relação à distância, mesmo 
para áreas energizadas com o mesmo nível de tensão. 

Ainda nesse contexto, a aplicação específica desses sensores 
em redes de distribuição foi avaliada pela Copel Distribuição 
em diferentes arranjos de rede da concessionária. Foi 
verificado que, em muitos casos, os sensores emitiam o sinal 
sonoro para distâncias muito superiores à distância de 
segurança, enquanto que para outros casos, o sensor não 
emitia alarme para distâncias inferiores à distância de 
segurança.  

A segunda ressalva é que, em geral, os sensores comerciais 
possuem uma direcionalidade limitada do campo elétrico, 
ou seja, efetuam a medida do campo elétrico em apenas 
uma direção. Isso implica que, a uma mesma distância dos 
condutores energizados, o sensor pode considerar um 
campo elétrico mais intenso em alguns casos ou menos 
intenso em outros, de acordo com a direção de maior 
intensidade do campo elétrico que está sendo registrada. 
Essa diferença provoca, por sua vez, uma alteração no 
comportamento do alarme do sensor, para uma mesma 
distância relativa aos condutores, levando a possibilidade de 
existir ou não um alerta sonoro na distância em questão. 

Sendo assim, o esforço realizado pela concessionária em 
conjunto com a instituição de pesquisa para desenvolver um 
novo sensor dessa natureza é fundamentado na proposta de 
uma solução que atenda as restrições específicas de uma 
rede de distribuição. Além disso, no sensor são 
considerados aspectos associados à direcionalidade, 
incluindo a possibilidade de monitorar o campo elétrico nas 

três direções ortogonais do sistema de coordenadas 
cartesianas, de modo a reduzir o efeito da direção do sensor 
em relação à rede, para estimativa da distância. 

Dessa forma, este trabalho apresenta um resumo da 
metodologia adotada para o desenvolvimento do primeiro 
dispositivo, bem como os resultados em laboratório e em 
campo obtidos mediante melhorias aplicadas nesse 
protótipo, caracterizando os resultados do protótipo 
cabeça-de-série. 

2 Metodologia 

Por se tratar de um trabalho voltado às redes de distribuição 
de energia, foram considerados os vários arranjos de rede 
padronizados na COPEL Distribuição, de forma que se possa 
estabelecer a configuração do campo elétrico na distância 
de segurança para cada caso. A figura 1 mostra alguns dos 
arranjos padronizados utilizados como referência. 

 

Figura 1: Arranjos das redes de distribuição. estrutura N1 
(1), estrutura B1 (2), estrutura C1 (3), 

estrutura U1DU3-SPCF (4) [6] [7]. 

Inicialmente foram criados e validados os modelos para 
simulação de campo elétrico no aplicativo COMSOL 

Multiphysics®, visando à definição dos valores típicos de 
campo elétrico a serem medidos para projeto do sensor, 
bem como a verificação dos principais fatores de influência 
na medida.  

A figura 2 mostra o resultado de uma simulação em três 
dimensões utilizando o COMSOL. Nessa figura está 
representada a norma do campo elétrico em um instante de 
tempo, nas três direções, em dois planos distintos: um plano 
perpendicular ao centro do vão avaliado da linha e outro 
junto ao poste, sendo que as cores representam a 
intensidade do campo elétrico, conforme indica a barra 
lateral da figura 2. Verifica-se que para a maior parte das 
regiões assinaladas, o campo elétrico apresenta valores 
entre 1 kV/m e 15 kV/m. Isso vale também para outros 
instantes de tempo e demonstra que os valores de campo 
elétrico nas regiões próximas aos condutores energizados 
apresentam a mesma ordem de grandeza, com certa 
uniformidade para as três fases do sistema. 

O plano junto ao poste mostra a influência dos isoladores, 
cruzeta e poste na configuração do campo elétrico. Existe 
uma intensidade maior do campo elétrico próximo a esses 
elementos, já que o poste foi considerado aterrado nesse 
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modelo. Porém, na distância de segurança, essa diferença 
não é relevante, sugerindo que a presença do poste não 
altera o campo elétrico de forma significativa.  

 

Figura 2: Simulação em três dimensões no COMSOL 

Multiphysics®. Estrutura padrão N1 [6]. 

A validação desse sistema de simulação foi feita por meio de 
uma comparação entre as simulações de campo elétrico 
realizadas pelo COMSOL, e um conjunto de medidas 
realizadas por um sensor de campo elétrico comercial 
calibrado. Essa comparação é apresentada na figura 3, para 
uma estrutura N1 modificada (altura de poste reduzida). 

 

Figura 3: Comparação entre valores medidos e simulados. 

Na figura 3, o eixo das abscissas representa a posição de 
medição ao longo do eixo z (perpendicular ao eixo dos cabos 
energizados) e o eixo das ordenadas representa o valor 
eficaz da norma do campo elétrico. A origem para o eixo z 
foi escolhida como 0,3 m à esquerda do condutor central da 
figura 1. 

A diferença encontrada entre os valores medidos e os 
simulados é função da dificuldade em se obter uma medida 
confiável do campo elétrico, pois existem vários fatores que 
alteram sua medição, dificultando a modelagem em 
simulação digital. No entanto, para o propósito deste 
trabalho, esse resultado foi considerado suficiente, já que 
fornece uma estimativa adequada para a intensidade que o 
campo elétrico apresenta na distância especificada. Além 
disso, permite a inclusão de certos fatores que alteram o 
campo elétrico de maneira significativa, fornecendo uma 
resposta qualitativa para problemas de difícil mensuração, 
como por exemplo, a presença do eletricista próximo à 
distância de segurança ou a existência de vegetação ou 
demais estruturas civis localizadas próximo à rede de 
energia.  

Observou-se mediante simulações para diferentes 
estruturas e condições de operação, que o campo elétrico 
típico na distância de segurança varia entre 1,5 e 3 kV/m, 
podendo em alguns casos chegar a 10 kV/m. 

Uma vez definida a faixa de valores de campo elétrico a ser 
medida pelo sensor, fez-se necessária a escolha de uma 
metodologia para se efetuar a medida.  

Existem várias formas de se efetuar a medição do campo 
elétrico e dentre elas destacam-se [1]: 

 Medidores de espaço livre; 

 Referência à terra; 

 Eletro-ópticos; 

Em função da aplicação do medidor neste trabalho 
(acessório para capacete de segurança), optou-se pelo 
medidor de espaço livre [2-4].   

Essa metodologia de medição determina a intensidade do 
campo elétrico por meio da medida da corrente induzida 
permanente ou oscilante entre os eletrodos (condutores) de 
uma sonda, sendo que esses eletrodos são isolados 
eletricamente. A figura 4 mostra algumas configurações 
possíveis para esses sensores. 

 

Figura 4: Sensores de campo elétrico de espaço livre. 

Quando a sonda é introduzida em um campo elétrico, a 
carga induzida em um dos eletrodos é: 

                               



2/S

AdDQ                             (1) 

sendo D a indução elétrica e dA o elemento de área na 
metade do corpo com superfície total S.  

No caso de uma geometria esférica, a equação 1 resulta na 
equação 2. 

                               EaQ 0

23                           (2) 

sendo Ɛ0 a permissividade no ambiente em questão 
(normalmente o ar) e a o raio da esfera. 

Considerando um campo elétrico variável no tempo 

)(0 tsenEE 
, a corrente induzida entre os eletrodos 

do sensor é dada pela equação 3. 

                    )cos(3 00

2 tEa
dt

dQ
I               (3) 
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A dependência da frequência angular não é desejável na 
maioria das aplicações, portanto o sinal de corrente pode 
ser integrado através de um circuito eletrônico simples, de 
forma que a amplitude do sinal resultante seja 
independente da frequência [5]. 

Aplicando-se o valor máximo de campo elétrico (10 kV/m) a 
ser medido pelo sensor na equação 3, obtém-se uma 
estimativa para a corrente induzida entre as placas, que no 
caso de uma esfera de 5 cm de raio resulta 
aproximadamente 800 nA (valor de referência para projeto 
do ganho do sensor).  

A partir desse sinal de corrente, foi desenvolvido o primeiro 
protótipo do sensor, com um circuito eletrônico que efetua 
o processo de filtragem do sinal, para que este seja enviado 
através de uma fibra óptica e posteriormente realizada a 
calibração inicial do sensor. A fibra óptica foi utilizada com o 
objetivo de possibilitar a montagem do circuito eletrônico 
no interior do sensor, transmitindo o sinal medido para o 
exterior, de forma que os eletrodos também atuem como 
uma “blindagem eletromagnética” para o circuito 
eletrônico, evitando interferências externas na medição do 
campo elétrico. 

Esse protótipo permitiu a calibração do sensor e posterior 
teste em laboratório, caracterizando a finalização do 
primeiro estágio de desenvolvimento. Com base nesses 
resultados, passou-se ao desenvolvimento do protótipo 
cabeça-de-série do sensor. Para o novo desenvolvimento, as 
seguintes melhorias foram efetuadas: 

 Realização de um projeto mecânico para o invólucro 
do elemento sensor, bem como para o próprio 
sensor contendo os elementos metálicos e placa de 
circuito impresso. Esse projeto visa a melhor 
adequação ao capacete, tendo em vista aspectos 
como vedação, funcionamento e ergonomia ao 
capacete. As figuras 5 e 6 mostram esses elementos 
separadamente e o projeto final, respectivamente. 

 Substituição da comunicação via fibra óptica por um 
elemento de comunicação sem fio (rádio) 
embarcado à placa de medição de campo elétrico. 
Essa solução facilita os testes em campo, uma vez 
que não altera as dimensões físicas da placa e pode 
ser acoplada ou desacoplada durante os testes, sem 
alterar fisicamente o dispositivo na sua aplicação 
final (o qual não necessita de comunicação via 
rádio). 

 Desenvolvimento de um aplicativo de testes, que 
recebe todas as informações do sensor via rádio, tais 
como: valores eficazes das três direções do campo 
elétrico, forma de onda das três direções do campo 
elétrico, estado de operação da placa (bateria, 
potência do sinal via rádio, volume do alerta sonoro, 
etc.) e configurações necessárias para os testes. 
Além da operação no modo de testes do aplicativo, 
é possível utilizá-lo em fábrica para verificação da 
operação da placa, facilitando o processo produtivo 
do dispositivo como um todo. 

 Desenvolvimento de um dispositivo de teste 
bastante simples, que possa ser utilizado sempre em 
conjunto com o sensor desenvolvido, de modo a 
permitir que o correto funcionamento do sensor 
seja garantido. Toda vez que o dispositivo de teste 
acusar alguma falha, será possível identificá-la e 
efetuar a manutenção necessária no sensor. Com 
isso, garante-se que o eletricista irá sempre utilizar 
um dispositivo em operação conforme. 

 Reengenharia da placa de circuito impresso, visando 
a manter a operação no modo de mais baixo 
consumo, garantindo uma operação de até quatro 
meses sem necessidade de troca da bateria. Além 
disso, foram reduzidas ao máximo as dimensões da 
placa para que seu tamanho passe a ser pouco 
significativo nas dimensões gerais do sensor. 

 

Figura 5: Visão geral de todas as peças do sensor. 

 

Figura 6: Projeto final do sensor no capacete. 

Com todas essas alterações, foi possível finalizar os testes 
em laboratório e em campo, validando o conceito e 
operação do sensor proposto. A seguir, esses ensaios serão 
apresentados em detalhe. 

3 Resultados 

Após o aprovação final do projeto do sensor, iniciou-se o 
desenvolvimento industrial das peças e a montagem dos 
sensores nos capacetes. Para os ensaios realizados, tanto 
em laboratório quanto em campo, foi utilizado o aplicativo 
descrito na seção 2, que através de comunicação via 
radiofrequência com o sensor, possibilitou receber os 
valores de campo elétrico medido e assim calibrar o nível 
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com o qual o sinal sonoro do sensor deveria ser acionado. A 
figura 7 apresenta a tela do aplicativo responsável pela 
comunicação via radiofrequência com o sensor, 
demonstrando os valores eficazes de campo elétrico 
medidos nas três direções ao longo do tempo. É possível 
observar, pelos dados de campo elétrico do sensor, o 
comportamento de cada componente do campo elétrico 
para diferentes distâncias do eletricista em relação aos 
condutores energizados. 

 

Figura 7: Tela do software para comunicação com o sensor de 
campo elétrico. 

Os ensaios em laboratório tiveram o intuito de analisar a 
qualidade da comunicação via radiofrequência e verificar se 
o ganho do sinal de campo elétrico medido pelo sensor 
estava adequado. Para tanto, o sensor foi posicionado 
abaixo de uma rede de distribuição experimental energizada 
em 13,8 kV, conforme Figura 8. 

 

Figura 8: Ensaio em laboratório numa rede experimental de 13,8 kV. 
Estrutura padrão N1 [6]. 

Com o aplicativo instalado em um computador portátil, foi 
possível verificar o nível de campo elétrico medido e testar a 
distância máxima da transmissão de radiofrequência, 
possibilitando também verificar a confiabilidade da 
comunicação via radiofrequência próximo a redes 
energizadas e ajustar o ganho do sinal de campo elétrico 
medido. Vale ressaltar que a comunicação era mantida 
mesmo para distâncias de até 20 metros. 

Finalizados os testes em laboratório, efetuou-se uma 
primeira bateria de ensaios de campo, com o intuito de 
simular e analisar as situações de trabalho dos eletricistas. 
Os ensaios em campo foram realizados nas proximidades da 
cidade de Curitiba e Pato Branco, localizada na região oeste 
do estado do Paraná. A metodologia consistiu no 
deslocamento do eletricista com o sensor acoplado ao 

capacete nos postes da rede de distribuição de média 
tensão de 13,8 kV e 34,5 kV, em regiões próximas à 
distância de segurança, conforme demonstrado na figura 9. 

 

Figura 9: Vista do eletricista próximo a uma estrutura N2 de 13,8 kV. 

Ao iniciar o deslocamento no poste, estabelecia-se a 
comunicação do sensor com o computador portátil 
permitindo assim, verificar e armazenar os valores de 
campo elétrico medido pelo sensor para cada uma das 
estruturas de rede de distribuição ensaiada. A tabela 1 
apresenta as estruturas [6] [7] onde os ensaios foram 
realizados, com tensão nominal da rede de distribuição, e o 
valor do módulo do vetor campo elétrico (composição do 
campo nas três direções) medido para uma determinada 
distância do sensor em relação às fases da rede de 
distribuição de energia. 

Por meio da análise da tabela 1 e das componentes do 
campo elétrico nas três direções, foi feita a calibração do 
sensor para que pudesse operar de forma satisfatória na 
distância de segurança em diferentes estruturas e diferentes 
classes de tensão. Foi decidido adotar uma calibração mais 
conservadora, permitindo que o sensor pudesse efetuar o 
alarme para distâncias ligeiramente superiores à distância 
de segurança, já que, como mostra a tabela 1, existem 
diferenças nos valores do campo elétrico para as diferentes 
estruturas avaliadas, na região da distância de segurança. 

Além disso, observou-se que, mesmo sob condições de 
campo elétrico intenso, como no caso de redes de 
distribuição localizadas abaixo de linhas de transmissão de 
138 kV e 230 kV, o sensor operou com boa confiabilidade, 
realizando o alarme sonoro somente quando o eletricista 
ultrapassava a distância de segurança. 

Para determinar a distância do eletricista em relação às 
fases das estruturas dos postes, utilizou-se uma vara de 
manobra com marcações padrão de distância, conforme 
detalhado na figura 10, juntamente com uma trena digital 
para o ajuste fino da medição de distância. 
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Tabela 1: Valores medidos nos ensaios de campo. 

Estrutura 
Nº de 
Fases 

Tensão 
(kV) 

Campo 
Elétrico 
Medido 
(V/m) 

Distância 
Sensor/Fase 

(cm) 

C1 3 13,8 1100 60 

N3C3 3 13,8 1800 100 

N4A 3 13,8 2100 70 

N3N4 3 13,8 3000 60 

T1 3 34,5 2700 100 

T4PR 3 34,5 2400 100 

U#DU3 1 34,5 3000 150 

N2 2 13,8 2300 60 

N1 3 13,8 2200 60 

N1 2 34,5 2600 110 

B1 3 13,8 2000 60 

B1DN3 3 13,8 2000 60 

 

 

Figura 10: Detalhe da medição do sensor em relação às fases da 
rede de distribuição. Estrutura padrão C1 [7]. 

Na sequência do desenvolvimento, foram confeccionados 
vinte protótipos para teste em todas as regionais da Copel 
Distribuição para avaliação no cotidiano das atividades 
realizadas pelos eletricistas. Para acompanhar o 
desempenho dos sensores, foi elaborado um questionário, 
composto pelos seguintes critérios de avaliação: 

 Tipo de rede em relação ao número de fases 
(trifásica ou monofásica); 

 Tipo de estrutura no qual o trabalho foi realizado; 
 Nível de tensão de trabalho; 
 Rede instalada em área rural ou urbana; 
 Se a atividade envolvia proximidade com a média 

tensão energizada; 
 Se o sensor emitiu sinal sonoro e a qual distância 

esse disparo ocorreu; 
 O relato se em algum momento foi ultrapassada a 

distância de segurança sem que o sensor emitisse o 

alarme sonoro. Também foi registrada a distância 
limite de operação, uma vez ultrapassada a distância 
de segurança; 

 Quais as condições climáticas no momento da 
realização da atividade, levando em conta a 
possibilidade de o sensor operar sob chuva intensa; 

 A validação da utilização do sensor, por meio de um 
teste prévio que é realizado para tal finalidade; 

 Questões ergométricas associadas com a utilização 
do sensor, tais como a dificuldade de realização de 
alguma atividade em função do peso e espaço 
ocupado no capacete. 

A seguir, apresenta-se um resumo das observações 
assinaladas pelos eletricistas nas diferentes cidades onde 
foram realizados os testes, totalizando um conjunto de mais 
de 100 diferentes testes na rede: 

 Funcionamento em relação à distância de segurança 
na rede 13,8 kV: Foi detectado apenas um caso em 
que o sensor alarmou a uma distância superior a 60 
cm (Estrutura N1-TTPR [6]). Nos demais casos o 
disparo sonoro estava a uma distância adequada. 

 Funcionamento adequado em relação à distância de 
segurança na rede 34,5 kV. Em alguns casos para a 
rede nua, alertava a uma distância ligeiramente 
superior a 1 metro. 

 Funcionamento em relação à distância de segurança 
sob condição de chuva: Foi verificado que em 
algumas condições de chuva intensa o sensor não 
operou adequadamente em função do rompimento 
da vedação do sensor. 

 Intensidade do alarme sonoro: foi sugerido um 
aumento da intensidade, uma vez que em algumas 
situações o alarme era muito baixo em relação ao 
ruído ambiente. 

 Instalação no capacete: foi sugerido alterar o 
padrão, utilizando, por exemplo, um encaixe rápido. 

 Peso e tamanho: Prejudica em algumas condições, 
pois a fixação do capacete não é suficiente para 
evitar que o próprio capacete se desloque em 
função do peso exercido pelo sensor. Foi sugerido 
procurar pela redução tanto do peso, quanto das 
dimensões finais do sensor. 

4 Conclusões 

A partir dos resultados obtidos para o sensor desenvolvido, 
observou-se que a confiabilidade inicialmente incluída como 
restrição fundamental do projeto foi atendida com sucesso 
na grande maioria das estruturas avaliadas. Com isso, 
acredita-se que será possível utilizar o sensor como 
acessório do capacete de segurança, criando mais uma 
possibilidade para evitar o acidente por choque elétrico, 
sem alterar qualquer procedimento normalmente utilizado 
pela concessionária de distribuição de energia. 

Foi observado que em algumas condições de utilização, o 
sensor não apresentou o desempenho esperado. Todas 
essas condições de operação envolveram contato do sensor 
com chuva intensa e umidade elevada. Essa característica é 
função do processo de confecção adotado para as peças e 
espera-se que na confecção industrial, mediante um 
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processo de injeção, essas influências sejam bastante 
minimizadas. 

Em outras situações, como já era esperado, observou-se que 
o sensor efetuava o alarme sonoro antes de adentrar a área 
contaminada. Nessas condições, o campo elétrico era bem 
mais intenso fazendo com que o valor de disparo fosse 
antes da distância de segurança. No entanto, assinala-se 
que essa diferença no disparo sonoro não comprometeu a 
utilização do sensor, indicando inclusive, que algumas 
situações possuem mesmo um maior risco em relação à 
distância de segurança, como o exemplo apresentado do 
andaime metálico próximo à rede.  

Para que o sensor seja adequado na utilização em grande 
escala na concessionária, foram coletadas diversas 
recomendações, tanto da equipe técnica do projeto, quanto 
dos eletricistas que utilizaram o sensor em campo. Essas 
recomendações são apresentadas a seguir: 

 Utilização de um processo industrial de injeção do 
polímero do invólucro, visando a minimizar ou até 
eliminar a influência da umidade e acúmulo de água; 

 Realização de mais testes em condições de chuva ou 
umidade intensa com o novo invólucro; 

 Readequação das dimensões finais do conjunto, 
visando a reduzir sua influência no desenvolvimento 
de algumas atividades; 

 Facilitar o processo de fixação do sensor no 
capacete, priorizando métodos de encaixe rápido; 

 Substituição de alguns componentes eletrônicos por 
componentes com maior disponibilidade no 
mercado; 

 Reprojeto da placa de circuito impresso, visando a 
facilitar a montagem em série; 

 Analisar a possibilidade de substituir o sinal sonoro 
de fim de bateria por um led (sinalização visual); 

Já está sendo verificada a continuação deste projeto na 
próxima fase na cadeia de inovação, ou seja, o lote pioneiro. 
Para tanto, será inicialmente realizada a consulta pública 
por um parceiro industrial. Na sequência, a proposta de 
continuidade será realizada em conjunto com o parceiro 
definido, tendo em vista todas as melhorias descritas neste 
trabalho. 
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