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RESUMO 

 

Os desligamentos não programados em linhas de transmissão ocasionados por descargas 

atmosféricas respondem por 65% dos índices de desligamento registrados no Brasil, e o para-

raios figura como uma solução prática e econômica para mitigar esse problema. Os efeitos 

danosos são ainda mais severos em solos de elevada resistividade, como os solos de Minas 

Gerias, justificando a utilização de para-raios propriamente nesses casos. Desse modo, este 

trabalho procura investigar a influência de para-raios nas sobretensões atmosféricas em linhas 

de transmissão perante a incidência direta de raios, modelados segundo estatísticas das 

primeiras descargas de retorno descendentes negativas incidentes na Estação do Morro do 

Cachimbo, empregando simulações computacionais no Alternative Transients Program (ATP). 

Para tal, considera-se a elevada resistividade do solo numa modelagem de aterramento que 

contempla a variação dos parâmetros do solo com a frequência. Avaliam-se, ainda, a severidade 

da descarga quando da incidência no topo da torre e no meio do vão e a modelagem da cadeia 

de isoladores por três diferentes topologias. Os resultados mostram que a incidência da descarga 

no topo da torre promove sobretensões na cadeia de isoladores superiores às originadas quando 

da incidência no meio do vão; os três modelos de isoladores apresentam o mesmo 

comportamento com o surto de corrente aplicado (devido à presença dos para-raios em paralelo 

com as cadeias de isoladores); os para-raios são eficazes na proteção das linhas, atestando sua 

importância como dispositivo de proteção; a representação do aterramento elétrico por meio de 

sua impedância impulsiva gera resultados similares aos decorrentes da representação do 

aterramento por circuitos equivalentes RLC, considerando variação dos parâmetros do solo com 

a frequência (atribui-se tal comportamento à presença dos para-raios); por outro lado, as 

sobretensões oriundas da representação do aterramento por circuitos RLC, com parâmetros do 

solo constantes com a frequência, são superiores (resultados mais conservadores). 

 

Palavras-chave: Para-raios. ZnO. Aterramento elétrico. Variação com a frequência. Descargas 

atmosféricas. Sobretensão atmosférica. Back flashover. Linhas de transmissão. Modelagem 

eletromagnética. Alternative Transients Program. ATP. 

 

 





  

 

ABSTRACT 

 

Unprogrammed outages in transmission lines caused by lightning account for 65% of outage 

rates recorded in Brazil and the surge arrester figures as a feasible and economical solution to 

mitigate such failures. The harmful effects are even more severe in high resistivity soils, such 

as those found in the state of Minas Gerais, Brazil, justifying the use of surge arresters in such 

cases. Thus, this work investigates the impact of surge arresters on lightning overvoltages in 

transmission lines directly struck by lightning. The discharge is modeled according to statistics 

of the first return strokes of downward negative lightning discharges incidents in Morro do 

Cachimbo Station, by means of computer simulations in the Alternative Transients Program 

(ATP). The high soil resistivity and the frequency dependence of soil parameters are taken into 

account in this simulation. It is also evaluated the severity of overvoltages from strokes at the 

tower top and at midspan and the modeling of the insulator strings for three different topologies. 

The results show that: the incidence of strokes at the tower top promotes higher overvoltages 

across the insulator strings than those strokes arising at midspan; the three models for the 

insulator strings show the same behavior with the current surge applied (due to the presence of 

arresters in parallel with the insulator strings); the arrester is effective in protecting the lines, 

confirming its importance as a protective device; the representation of the grounding system by 

means of its impulsive impedance shows similar results when grounding is represented by a 

RLC equivalent circuit, taking into account the frequency dependence of soil parameters (this 

behavior is due to the use of surge arresters); Besides, when grounding is represented by the 

same RLC equivalent circuit, but the soil parameters are constant over frequency, the 

overvoltages are higher (conservative results). 

 

Keywords: Surge arrester. ZnO. Grounding system. Frequency dependence. Lightning 

discharge. Lightning overvoltage. Back flashover. Transmission lines. Electromagnetic 

modeling. Alternative Transients Program. ATP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Relevância do tema em investigação 

A qualidade e continuidade do fornecimento de energia elétrica estão, dentre outros 

fatores, intimamente ligadas ao nível ceráunico de uma região, ou seja, aos dias-] de trovoadas 

por ano1. O Brasil é um dos países com maior incidência de raios (consequentemente, maior 

nível ceráunico). Estima-se, com base em dados de satélite, que 50 milhões de raios incidam 

todos os anos no Brasil, ou seja, cerca de dois raios por segundo (INPE, 2016). Isso equivale a 

uma média de aproximadamente 6 descargas por quilômetro quadrado por ano (INPE, [2014 

ou 2015]). Os desastres ocasionados vão de rebanhos inteiros perdidos, vítimas humanas (a 

cada 50 mortes no mundo por raios, uma ocorre no Brasil), interferências em sistemas elétricos 

e eletrônicos (o percentual de transformadores queimados por raios é aproximadamente 40%) 

a quedas de energia, esse último representando 65% das taxas de desligamentos em linhas de 

transmissão no país (CEMIG, 2011; ROCHA, FRANCO, et al., 2001). Desde 2000, foram 

registradas mais de 1.790 mortes por raios no Brasil (INPE, 2016). 

Minas Gerais, em especial, é um dos estados com maior incidência de raios. Desde o ano 

2000 foram registradas 132 mortes por raios, a maioria em áreas rurais. Juiz de Fora é a 5ª 

cidade com maior concentração de raios do país (17,03 descargas/km²/ano) e a 1ª do estado 

(INPE, 2016; VISACRO FILHO, 2005). Isso se deve a fatores como orogenia2 e clima 

(principalmente temperatura e umidade). Adicionalmente, os efeitos no sistema elétrico são 

muito nocivos, dados os valores elevados de resistividade do solo; como exemplo, cita-se a 

resistividade média do solo mineiro de 2.400 Ω∙m, chegando a 20.000 Ω∙m em muitos locais; 

o solo europeu tem 50 Ω∙m, em média. Já os valores médios de resistividade do solo brasileiro 

superam os 1.000 Ω∙m (VISACRO FILHO, 2002; KASTRUP FILHO, 1996). 

Motivados por esses dados, empresas, instituições acadêmicas e centros de pesquisa têm 

investido recursos financeiros na procura por novas tecnologias que permitam a melhoria da 

qualidade de energia, sem interrupções do fornecimento, e da proteção de estruturas e torres de 

transmissão, de forma eficaz e com custos reduzidos. A comprovação encontra-se na profusão 

de artigos e teses publicados sobre o tema, obviamente, não esgotando o assunto, haja vista que 

                                                           
1 A atividade atmosférica de uma região é também quantificada por índices mais confiáveis, como por exemplo, o 

número médio de descargas atmosféricas por km² por ano (NG, denominado densidade de descargas), ou pelos 

modernos sistemas de localização de tempestades (SLT). 
2 Processo de formação de montanhas. 
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novas descobertas são feitas a cada dia e a dinâmica do sistema elétrico que cresce em 

complexidade com o aumento do consumo de energia elétrica. 

Dentre os temas estudados estão a melhoria do aterramento das torres, a alteração no 

ângulo de blindagem dos cabos guarda e a aplicação de para-raios em linhas de transmissão, 

conectados eletricamente em paralelo com cadeias de isoladores, impedindo que sobretensões 

ultrapassem os valores máximos permitidos pelos equipamentos. Os estudos visam avaliar em 

quais fases e em quais torres faz-se necessária a instalação de para-raios. Sabe-se, por exemplo, 

que apenas algumas torres são responsáveis pela maioria dos desligamentos. Nesses casos, a 

instalação dos para-raios representa uma técnica econômica e prática (KASTRUP FILHO, 

1996). 

Para auxiliar as pesquisas, programas de simulação, como o Alternative Transients 

Program / Electromagnetic Transients Program (ATP/EMTP) (DOMMEL, 1996; LEUVEN 

EMTP CENTER, 1992), têm sido amplamente usados, pois permitem simular tanto as 

estruturas do sistema elétrico quando modelar o fenômeno da descarga atmosférica. A 

dificuldade está na representação mais adequada do fenômeno, visto que as descargas são 

aleatórias e fortemente influenciadas pelo relevo, pelo clima e, até mesmo, pela poluição da 

região. 

O engenheiro, então, deve se basear nas diversas estatísticas de medições realizadas nas 

estações meteorológicas e nos centros de pesquisa, como a Estação de Pesquisa de Descargas 

Atmosféricas do Morro do Cachimbo, situada a 15 km de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a 

1.453 m de altitude (VISACRO FILHO, 2005). A torre de medição dessa estação possui altura 

de 60 m e emprega, em sua base, dois transdutores para medição das correntes de descarga 

(SCHROEDER, 2001). Foi instalada em 1985 pela Cemig e, em 1998, foi incorporada ao 

Lightning Research Center (LRC) da Cemig e UFMG. É considerada a estação mais importante 

das regiões tropicais do planeta e frequentemente mencionada nas pesquisas realizadas pelas 

universidades mineiras, pela Cemig e também adotada neste trabalho. 

Como supracitado, vale relembrar que estatísticas provaram que 65% dos desligamentos 

nas linhas de transmissão são de responsabilidade de descargas atmosféricas e que 90% das 

descargas nuvem-solo (o processo inicia-se na nuvem e se desenvolve em direção ao solo) têm 

polaridade negativa (carga negativa é transferida à terra), devido, principalmente, à grande 

extensão territorial do Brasil e sua proximidade do equador (INPE, [2014 ou 2015]). São dados 

importantes que motivam o investimento em pesquisas na área e ajudam a determinar o nível 

de suportabilidade dos equipamentos às tensões de impulso, o aperfeiçoamento dos sistemas de 

aterramento e a importância do uso de para-raios. 
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Os aspectos mencionados acima ilustram a relevância do tema que se pretende investigar 

nesta dissertação de mestrado, qual seja: a aplicação de para-raios em linhas de transmissão 

para redução dos níveis de sobretensões atmosféricas nas cadeias de isoladores, considerando 

parâmetros típicos das ondas de correntes medidas na Estação do Morro do Cachimbo, bem 

como a variação dos parâmetros do solo com a frequência. 

1.2 Contextualização da dissertação 

A comunidade científica (universidades, empresas do setor elétrico, centros de pesquisa 

etc.) tem investido em pesquisas em para-raios devido ao seu desempenho satisfatório e rentável 

na proteção contra sobretensões de origem atmosférica, sendo uma técnica que visa 

complementar a utilização de cabos para-raios e de sistemas de aterramento. O investimento é 

justificado, principalmente, pela orogenia e clima de Minas Gerais, sendo um dos estados com 

maior incidência de raios no país. 

Contudo, ainda existem, relativamente, poucos estudos que aprofundam na questão do 

relacionamento entre o uso do para-raios e a consideração da influência da variação dos 

parâmetros do solo com a frequência na modelagem dos aterramentos elétricos das torres de 

transmissão. É justamente nesse contexto que esta dissertação se enquadra. 

Esta dissertação está inserida nos estudos elaborados no Grupo de Alta Tensão e 

Coordenação de Isolamento (GATCI3), do Departamento de Engenharia Elétrica (DEPEL), da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), cadastrado na plataforma do CNPq, que tem 

como principal foco o desenvolvimento de pesquisas nessa temática, com financiamento de 

órgãos de fomento à pesquisa, bem como com parcerias com a Cemig. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo principal e geral desta dissertação de mestrado corresponde à realização de 

uma série de análises de sensibilidade (paramétricas) das sobretensões atmosféricas que são 

estabelecidas nas cadeias de isoladores de uma linha de transmissão de 138 kV, do sistema de 

transmissão da Cemig, em relação ao ponto de injeção da descarga atmosférica e aos modelos 

de representações do aterramento elétrico e da cadeia de isoladores, considerando ou não a 

presença do equipamento para-raios. 

 

                                                           
3 www.ppgel.net.br/gatci 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Os seguintes objetivos específicos contribuem para o alcance do objetivo geral: 

a) modelagem eletromagnética/computacional de um sistema elétrico, incluindo 

alimentação trifásica, torres, cabos fases, cabos para-raios, cadeia de isoladores, 

aterramento, fonte de surto e para-raios; 

b) verificação do desempenho do para-raios na proteção de linhas de transmissão 

contra descargas atmosféricas; 

c) emprego de um modelo conciso de aterramento, com resposta em frequência, para 

solos de diferentes resistividades, e sua análise no contexto da proteção do sistema 

elétrico contra descargas atmosféricas. 

1.4 Metodologia 

A seguinte metodologia é adotada neste trabalho: 

a) estudo do estado da arte das modelagens eletromagnéticas da fonte de surto, das 

torres de transmissão, dos isoladores, dos para-raios e do aterramento; 

b) simulação do sistema em estudo no Alternative Transients Program (ATP) para 

avaliação do desempenho das linhas de transmissão, com e sem para-raios, 

durante a incidência de descargas atmosféricas diretas, considerando os efeitos do 

solo mediante representação do aterramento; 

1.5 Organização do texto 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, compreendendo este capítulo 

introdutório, que aborda e enfatiza a importância do emprego de para-raios na proteção de 

linhas de transmissão contra descargas atmosféricas. 

O capítulo segundo dedica-se ao estudo do para-raios, abarcando desde sua origem 

histórica, suas características físico-químicas e elétricas, seu funcionamento detalhado até as 

recentes pesquisas e desenvolvimentos do equipamento. 

O capítulo terceiro versa sobre a modelagem dos elementos empregados na simulação do 

sistema proposto: corrente de descarga, linha de transmissão, torre de transmissão, cadeia de 

isoladores, para-raios e aterramento. 

No capítulo quarto são apresentados os resultados, procedentes da aplicação do modelo, 

da análise de sensibilidade do para-raios na proteção do sistema elétrico contra descargas 

atmosféricas diretas. 
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No capítulo quinto são enumeradas as conclusões deste trabalho e as propostas de 

continuidade do mesmo para trabalhos futuros. 

Na parte final desta dissertação são apresentadas as referências bibliográficas adotadas 

neste trabalho e os anexos e apêndices, com informações complementares às apresentadas. 

1.6 Publicações decorrentes da dissertação 

As pesquisas desenvolvidas no decurso desta dissertação permitiram a redação de um 

artigo (SCHROEDER, MOURA, et al., 2015) para o XXIII Seminário Nacional de Produção e 

Transmissão de Energia Elétrica (XXIII SNPTEE), ocorrido em outubro de 2015 em Foz do 

Iguaçu, Paraná. Nesse artigo, intitulado “Análises crítica e reflexiva de modelos de para-raios 

para melhoria de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas”, são 

analisados os desempenhos de diferentes modelos de para-raios (convencional, IEEE, Pinceti–

Gianettoni e Fernandez–Díaz), instalados em paralelo com cadeia de isoladores em linhas de 

transmissão, na proteção eficaz contra descargas atmosféricas, focando em solos de elevadas 

resistividades e linhas de transmissão instaladas em regiões com altas taxas de incidência de 

descargas atmosféricas, como é o caso de Minas Gerais. 
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2 APLICAÇÃO DE PARA-RAIOS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO PARA 

MELHORIA DE DESEMPENHO 

 

2.1 Introdução 

Este capítulo é dedicado ao estudo dos para-raios, por ser o âmago desta dissertação. 

Iniciando pela evolução histórica do para-raios, desde sua concepção por Benjamin Franklin no 

século 18, o capítulo perpassa pelas características elétricas do equipamento, descreve a curva 

não linear que o caracteriza, demonstra sua eficácia na proteção de equipamentos e sistemas 

contra as diferentes sobretensões e menciona técnicas recentes empregadas no monitoramento 

de para-raios. 

2.2 Evolução histórica da tecnologia de para-raios 

O desenvolvimento dos modernos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas 

começou com o inventor estadunidense Benjamin Franklin. Em 1750, Franklin afirmou que 

casas, igrejas e navios deveriam ser providos de uma haste metálica bem fina como agulha em 

suas partes mais altas, conectadas a um fio que desce à terra pela parte externa dessas estruturas 

(COHEN, 1941). Ele acreditava que essas hastes preveniriam as estruturas, equipamentos e 

pessoas contra danos causados pelas descargas atmosféricas, conduzindo as correntes à terra. 

Após alguns experimentos, principalmente na França, que provaram que as hastes metálicas 

realmente conduziam as descargas de retorno à terra (ver seção 3.3), e seguindo as sugestões 

de Franklin, os primeiros “para-raios” foram instalados em 1752 (COHEN, 1941). 

A primeira iniciativa de padronização dos sistemas de proteção contra raios aconteceu em 

Veneza em 1778, quando o Senado de Veneza assinou um decreto ordenando a instalação de 

para-raios tipo haste de Franklin em toda a República (ANDERSON, 1879). Em 1823 a French 

Academy of Sciencies, sob a direção de Gay-Lussac, publicou instruções sobre os condutores 

usados nos para-raios. Em 1878, diversas sociedades britânicas (Meteorological Society, Royal 

Society of British Architects, Society of Telegraph Engineers e Physical Society) organizaram 

um congresso sobre proteção contra raios, emitindo um relatório em 1882 (Report of the 

Lightning Rod Conference) com regras de como instalar um sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas na Grã-Bretanha (SYMONS, 1882). Em 1892, Thomas Edson registra 

sua primeira e única patente de para-raios (EDISON, 1892), um tipo de capacitor que curto-

circuitava ondas impulsivas de corrente (ver Anexo A). Obviamente, só poderia ser usado uma 

única vez. 
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Com o começo da transmissão de energia elétrica em corrente alternada, há 

aproximadamente 120 anos, foram criados vários dispositivos de proteção contra descargas 

atmosféricas, usando centelhadores e resistores não lineares, combinados ou não 

(SAKSHAUG, 1991). Os primeiros dispositivos foram os centelhadores a ar, que dominaram 

o cenário de 1892 a 1908. Quando um surto de tensão alcança os terminais do centelhador, o 

mesmo dispara e entra em condução, limitando a amplitude do valor de tensão aplicado aos 

terminais dos equipamentos protegidos. A desvantagem do centelhador é o curto-circuito que 

provoca (FRONTIN, 2013). Nessa época, para contornar esse problema, resistências lineares 

foram conectadas em série ao centelhador para limitar a corrente (SAKSHAUG, 1991). 

O primeiro para-raios utilizando resistências não lineares foi o supressor de células de 

alumínio, introduzido em 1908, também denominado para-raios eletrolítico. Esse dispositivo 

possuía uma limitação de corrente muito boa, mas as descargas de tensão eram elevadas e 

irregulares, o dispositivo era fisicamente grande e exigia muita manutenção (SAKSHAUG, 

1991). 

De 1920 a 1930, para-raios de óxido de filme foram utilizados em sistemas de transmissão 

e, em 1955, uma versão modificada foi utilizada em sistemas de distribuição. Esses para-raios 

consistiam de centelhadores em série com um número de células de peróxido de chumbo e 

revestidos de um filme isolante. Quando o surto perfurava o filme, a resistência das células 

diminuía e a corrente percorria o para-raios. Esses dispositivos podiam operar diversas vezes 

antes de exigir manutenção (SAKSHAUG, 1991). 

Em 1930 foi introduzido o primeiro para-raios de carboneto de silício (SiC) com 

centelhadores não ativos (MCFARLIN, 1930) (ver Anexo B), que apresentava avanços em 

relação aos modelos anteriores: reduções de 40% na tensão de descarga, 30% na altura e 80% 

no volume. Na década de 1940 foram desenvolvidos os primeiros conceitos, ainda hoje 

utilizados, em relação à coordenação da isolação, como a adoção de níveis de básicos de 

isolamento (NBI) para cada classe de tensão (SAKSHAUG, 1991). 

O próximo avanço no desenvolvimento dos para-raios aconteceu com a introdução dos 

centelhadores ativos, a partir dos anos 1950. Esses centelhadores utilizam um campo magnético 

para alongar o arco dentro das câmaras de projeto específico, desenvolvendo uma queda de 

tensão nos centelhadores e limitando as correntes subsequentes4 que, assim, podem ser 

interrompidas em qualquer ponto da onda de tensão (FRONTIN, 2013). Na década de 1960, 

melhorias foram feitas na redução do tamanho e na vedação das câmaras (SAKSHAUG, 1991), 

                                                           
4 Ver nota 13. 
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impulsionadas pelo crescimento das tensões nos sistemas de transmissão e a necessidade de se 

reduzir a relação entre os níveis de isolamento e as tensões nominais dos sistemas (FRONTIN, 

2013). 

Em 1967, o inventor Matsuoka Michio, funcionário da Matsushita Electric Company, 

atual Panasonic, desenvolveu o primeiro para-raios de óxido de zinco (ZnO), dopado com 

algumas substâncias (principalmente, óxido de bismuto) para se atingirem as características 

necessárias (ver Anexo C). A patente foi registrada em 1970 (MICHIO, 1970). A resistência 

não linear desse para-raios conseguia suportar sozinha a tensão do sistema, dispensando o uso 

dos centelhadores. Isso permitiu a diminuição da altura do dispositivo em 10% e redução do 

peso em 50%. Em 1976, o para-raios de ZnO teve sua primeira aplicação. Atualmente, esses 

para-raios são os mais utilizados e fabricados pelas empresas (SAKSHAUG, 1991). 

Com os avanços ao longo dos anos, o emprego dos para-raios em sistemas de distribuição 

e transmissão ganhou força na década de 1980. Nesse período, as concessionárias enfrentavam 

sérios problemas de interrupção dos seus sistemas devidos aos raios. Dois fatores foram cruciais 

para a rápida disseminação desse equipamento: o emprego do óxido de zinco, como 

supracitado, e o emprego de um encapsulamento polimérico, mais resistente, leve e seguro que 

o encapsulamento cerâmico. Esse encapsulamento permitiu, ainda, a redução de falhas devido 

à umidade, principal causa de avarias nos para-raios com encapsulamento cerâmico 

(KASTRUP FILHO, 1996; SILVA, COSTA, et al., 2013). 

Em 1992, já havia mais de 6.000 para-raios em funcionamento em redes de distribuição 

e transmissão ao redor do mundo, apresentando resultados satisfatórios na redução dos 

desligamentos não programados devidos aos raios. Furnas instalou seu primeiro para-raios de 

ZnO em maio de 1996, numa linha de 138 kV no Rio de Janeiro (KASTRUP FILHO, 1996). 

Mesmo após a invenção do para-raios de ZnO, diversas pesquisas têm sido conduzidas 

com o intuito de se descobrir melhorias nas características físico-químicas e no desempenho 

dos para-raios. Recentemente, o Grupo Transmissão Mineira (Transmineira), um conjunto de 

concessionárias de transmissão de energia elétrica em Minas Gerais, incluindo a Cemig, e a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), desenvolveu pesquisas para melhorar o 

desempenho de linhas de transmissão com a aplicação de malhas de aterramento e para-raios. 

Estatísticas provaram que 65% dos desligamentos nas linhas de transmissão eram de 

responsabilidade de descargas atmosféricas e que apenas algumas torres eram responsáveis pela 

maioria dos desligamentos. O estudo, então, mostrou que a instalação de para-raios nessas torres 

possibilitou a melhoria de desempenho das linhas, com resultados satisfatórios dos pontos de 

vista técnico e econômico (CEMIG, 2011). 
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2.3 Características dos para-raios 

Os para-raios são, basicamente, resistores não lineares que fornecem um caminho de 

baixa impedância para a corrente de surto e que limitam os níveis de sobretensões a valores 

compatíveis com a suportabilidade dos equipamentos que protegem. Sem eles, as sobretensões 

que porventura atinjam os equipamentos elétricos poderiam provocar a disrupção do dielétrico 

e consequente perda do patrimônio, além de danos pessoais, ao meio ambiente e às instalações. 

Essa proteção se deve ao caminho condutivo de baixa impedância de surto entre fase e terra 

promovido pelo para-raios. A descarga de corrente à terra através dessa impedância de surto 

limita a tensão em relação à terra. Em condições normais de operação, essa impedância é 

suficientemente elevada para atuar como um circuito aberto, e assim permanece até o para-raios 

ser atingido por uma tensão de surto. Um exemplo de para raios de linha de transmissão pode 

ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1 – Para-raios de linha de transmissão (ao centro). 

 

FONTE: (SECTOR ELECTRICIDAD, 2014). 

 

2.3.1 Constituição físico-química 

Existem dois tipos de para-raios quanto ao material semicondutor utilizado: o para-raios 

de carboneto de silício (SiC) e o para-raios de óxido de zinco (ZnO). 

Os para-raios de SiC, também conhecidos por para-raios convencionais, são formados 

por blocos de carboneto de silício em série com diversos centelhadores, como ilustra a Figura 

2. Os blocos de resistores são constituídos de uma liga de carborundo (nome dado ao carboneto 
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de silício na fase industrial) com adição de alguns elementos, como o bismuto e cordierita5, 

mais uma substância aglomerante. Esse bloco constitui um semicondutor intrínseco de primeira 

geração. Em seguida, são comprimidos e submetidos à temperatura de aproximadamente 

2.000 °C para que as reações químicas se processem nas cadeias de carbono. Nessa etapa, 

chamada de sintetização, a substância aglomerante evapora-se do bloco. A próxima etapa é a 

metalização das faces de contato do bloco para aumentar o contato elétrico entre os mesmos e 

os centelhadores. Finalmente, o bloco é submetido a testes e ensaios de tensão de descarga 

(MAMEDE FILHO, 2013). 

 

Figura 2 – Para-raios de distribuição de SiC. 

 

FONTE: (MAMEDE FILHO, 2013). 

 

Os discos de centelhador são estampados para adquirir formato circular e montados sobre 

peças de esteatita6 para formar o bloco centelhador. Em seguida, os blocos de carboneto e os 

centelhadores são montados na estrutura do para-raios e submetidos a ensaios de vedação e 

tensão à frequência industrial. Detalhes dos centelhadores podem ser vistos na Figura 3. 

Quando em atuação, a resistência não linear do carboneto de silício diminui com o 

aumento da sobretensão. Porém, não é capaz de suportar continuamente a tensão da rede, devido 

à limitação de sua resistência. É por isso que esse modelo de para-raios só funciona com a 

                                                           
5 Ciclossilicato de alumínio, ferro e magnésio, de elevada resistência térmica e mecânica. 
6 Silicato de magnésio. 
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presença dos centelhadores série, que evitam o sobreaquecimento exagerado do para-raios 

devido à baixa impedância do SiC (FRONTIN, 2013). 

 

Figura 3 – Centelhadores ativos de um para-raios de SiC. 

 

FONTE: (FRONTIN, 2013). 

 

A mola de contato é fabricada em aço e contribui com a diminuição da resistência de 

contato entre os blocos em série. O corpo é de porcelana vitrificada de alta resistência mecânica 

e dielétrica. O desligador automático funciona como indicador visual de defeitos do para-raios, 

evitando a falta permanente do próprio sistema. 

Os para-raios de carboneto de silício deixaram de ser produzidos há décadas, mas ainda 

são encontrados em grande número. 

Os para-raios de óxido de zinco (ZnO) são compostos de uma mistura de óxido metálico 

(zinco, em maior proporção, antimônio, manganês, bismuto e cobalto) sensível à tensão, 

também chamado MOV7. Em tensões de operação normal do sistema, o MOV é um isolante. 

Quando submetido às sobretensões atmosféricas ou de surto de manobra, o MOV torna-se um 

condutor, limitando a tensão da rede a valores controlados. A Figura 4 ilustra um para-raios de 

ZnO. 

O MOV é composto de incontáveis grãos semicondutores tipo n de segunda geração 

(extrínseco), cujas junções funcionam como interruptores eletrônicos, criando caminhos para o 

escoamento das cargas (ABB, 2006). Após a mistura dos óxidos metálicos e posterior 

prensagem, o bloco é submetido a temperaturas de cerca de 1.300 °C para torná-lo um elemento 

                                                           
7 Do inglês, varistor de óxido metálico – metal-oxide varistor. 
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cerâmico. Depois recebe uma camada metálica para aumentar o contato elétrico. Finalmente, é 

submetido a uma série de testes: sísmico, de vedação e de tensão. 

 

Figura 4 – Para-raios de ZnO. 

 

FONTE: (HUBBELL POWER SYSTEMS, 2015). 

 

Os para-raios de ZnO, em sua maioria, não possuem centelhadores, pois não existe o risco 

de sobreaquecimento devido à alta impedância do óxido de zinco. Os blocos de ZnO, portanto, 

podem ser submetidos direta e continuamente à tensão fase-terra da rede. Entretanto, existem 

modelos desses para-raios com centelhadores para aplicações específicas quando se leva em 

conta requisitos de suportabilidade frente a tensões sustentadas em frequência nominal 

(FRONTIN, 2013). A Figura 5 ilustra as construções alternativas para o projeto de um para-

raios de ZnO com ou sem centelhadores. 

Os para-raios de ZnO são envoltos em uma cobertura isolante que pode ser de porcelana 

ou um polímero de borracha de silicone, sendo que a segunda oferece vedação melhor à 

penetração de poeira e umidade e proteção contra a explosão e liberação de fragmentos para o 

ambiente na ocorrência do aumento da pressão interna do para-raios. A excelente vedação desse 

tipo de para-raios deve-se aos blocos e espaçadores, às placas de Fiber-reinforced Plastic 

(FRP), ao diafragma metálico, à junta cimentada e à mola de compressão (ver Figura 4). 

Os para-raios de ZnO têm algumas vantagens em relação aos para-raios de SiC: 

apresentam um coeficiente de não linearidade elevado (da ordem de 25), enquanto o SiC 
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apresenta o mesmo coeficiente da ordem de 4; não existe corrente subsequente nos para-raios 

de ZnO; apresentam maior capacidade de absorção de energia; oferecem maior proteção e 

isolamento; e sua curva de atuação não apresenta transitórios elevados, devido à ausência de 

centelhadores (MAMEDE FILHO, 2013). 

 

Figura 5 – Configurações alternativas com centelhadores dos para-raios de ZnO. 

 

FONTE: (FRONTIN, 2013). 

 

2.3.2 Características de proteção 

2.3.2.1 Sobretensões 

A sobretensão é uma tensão variável no tempo cujo valor de crista supera o valor de crista 

da tensão máxima do sistema e pode ocorrer nos condutores de fase do sistema ou entre uma 

fase e a terra. 

As sobretensões, dependendo do grau de amortecimento da onda e do tempo de duração, 

podem ser classificadas como sobretensões temporárias, sobretensões de manobra e 

sobretensões atmosféricas. 

As sobretensões temporárias, também denominadas sobretensões sustentadas na 

frequência industrial, ocorrem devido, por exemplo, a defeitos monopolares, rejeição de carga 

por abertura do disjuntor, fenômenos de ferrorressonância8 e efeito Ferranti9. A característica 

de uma sobretensão temporária é seu valor de tensão elevado de natureza oscilatória, de longo 

tempo de duração e de baixo amortecimento (MAMEDE FILHO, 2013). 

                                                           
8 A ferrorressonância acontece quando as reatâncias capacitiva e indutiva da linha praticamente se igualam. 
9 O efeito Ferranti é a elevação da tensão sustentada na extremidade aberta de uma linha de transmissão. 
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As sobretensões de manobra, também conhecidas como sobretensões de origem interna, 

são motivadas por alguma alteração no funcionamento dos equipamentos de manobra, como 

abertura ou fechamento de algum disjuntor, um curto-circuito, uma rejeição de carga etc. São 

mais severas que as sobretensões temporárias e têm longa duração (dezenas de 

microssegundos), sendo importantes para se definir o nível de isolamento do sistema. 

Finalmente, as sobretensões atmosféricas ocorrem quando da incidência de descargas 

atmosféricas, direta ou indiretamente, nos cabos fase ou cabos para-raios das linhas de 

transmissão. Devido à sua origem, são descargas bem mais severas e com duração de 

microssegundos. 

As sobretensões atmosféricas subdividem-se em sobretensões diretas e indiretas. As 

sobretensões por descarga direta são aquelas causadas pela incidência direta das descargas nas 

linhas, podendo romper seu isolamento, caso exceda sua suportabilidade, e provocar grandes 

danos. As redes mais afetadas são as de baixa e média tensão devido ao baixo grau de 

isolamento que apresentam. Cabos para-raios e para-raios atmosféricos de haste são 

empregados para proteger os sistemas elétricos contra esse tipo de sobretensão. 

Existem dois mecanismos associados às descargas diretas na linha: flashover e back 

flashover. O flashover é a disrupção no isolamento de uma linha e ocorre quando o raio atinge 

diretamente os cabos das fases, seja por falha de blindagem ou ausência de cabos para-raios. O 

back flashover é a disrupção no isolamento de uma linha provocada pela sobretensão resultante 

na cadeia de isoladores quando da incidência direta da descarga no cabo para-raios ou na torre. 

A maior parte dos desligamentos não programados motivados por raios é devida ao fenômeno 

de back flashover (ASSIS, GIUDICE FILHO, et al., 2012). A Figura 6 e a Figura 7 ilustram 

uma interação entre descarga atmosférica e linha de transmissão. 

Os efeitos em linhas de transmissão de alta tensão mais severos estão associados à 

incidência de descargas diretas. Os efeitos de tensões induzidas não são relevantes para o 

sistema de 138 kV analisado nesta dissertação, uma vez que os valores máximos produzidos 

por esse tipo de fenômeno são inferiores a 300 kV e com maiores consequências em sistemas 

de 13,8 kV a 34,5 kV (ZANETTA JÚNIOR, 2003). 

 



40    

 

Figura 6 – Fenômeno de flashover. 

 

FONTE: (ELECTRICAL ENGINEERING PORTAL, 2015). 

 

Figura 7 – Fenômeno de back flashover; (a) topo da torre; (b) meio do vão. 

 

(a) (b) 

FONTE: (DBNST, 2010; TDEE, 2005) 

 

Pode-se estimar a densidade de descargas atmosféricas diretas para a terra (𝑁𝐺), ou seja, 

o número de raios para a terra por quilômetro quadrado por ano para uma dada região, pela 

Equação (1) (ABNT, 2015): 

 

𝑁𝐺 ≈ 0,1 × 𝑇𝐷 (1) 

 

Em que: 
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𝑇𝐷 – número de dias de trovoada por ano, obtido de mapas isoceráunicos10 ou, mais 

recentemente, de mapas como o ilustrado na Figura 8. 

Alternativamente, os valores de 𝑁𝐺  para uma dada região podem ser obtidos dos mapas 

de isodensidades (ABNT, 2015; INPE, 2015). Um exemplo pode ser visto na Figura 9. 

 

Figura 8 – Número médio de dias de trovoadas por ano (TD) na região sudeste do Brasil de 1999 a 2006. 

 

FONTE: (PINTO JR., NACCARATO e PINTO, 2013), 

 

                                                           
10 Mapa que apresenta a atividade de raios no país, obtido a partir da observação (detecção sonora) do trovão nas 

décadas de 1970 e 1980. 
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Figura 9 – Mapa de isodensidades (NG) da região Sudeste do Brasil (descargas atmosféricas/km²/ano). 

 

FONTE: (ABNT, 2015). 

 

As descargas indiretas induzidas, como as apresentadas na Figura 10, são provocadas pela 

indução de tensões e correntes quando da incidência de uma descarga elétrica nas proximidades 

das linhas e que, se muito intensas, podem ultrapassar o isolamento da cadeia de isoladores (o 

isolador não é danificado). São descargas mais frequentes e mais preocupantes nos sistemas de 

baixa e média tensão. Contudo, provocam sobretensões resultantes de menor intensidade na 

linha (inferiores a 300 kV) se comparadas às sobretensões resultantes das descargas diretas 

(ZANETTA JÚNIOR, 2003). Observou-se que as tensões induzidas por essas descargas têm 

polaridade positiva na maioria dos casos (MAMEDE FILHO, 2013). 

Os condutores neutro e de proteção e os cabos para-raios influenciam diretamente na 

proteção contra as descargas indiretas. A presença do condutor neutro pode afetar o valor das 

tensões induzidas. Já o condutor de aterramento atua reduzindo a intensidade das sobretensões 
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em cerca de 40% (MAMEDE FILHO, 2013). Os cabos para-raios ficam sujeitos às tensões e 

correntes induzidas, protegendo os condutores vivos da rede. 

 

Figura 10 – Descargas atmosféricas indiretas podem provocar sobretensões nas cadeias de isoladores. 

 

FONTE: (ENVATOTUTS+, 2014). 

 

2.3.2.2 Níveis de proteção 

O tipo de impulso incidente (de manobra, atmosférico ou temporário) e tipo do para-raios 

(ZnO ou SiC) definem o nível de proteção do para-raios. 

Considerando o para-raios de ZnO, o nível de proteção contra impulso de manobra 

(NPROTIM) é determinado pelo valor máximo da tensão residual para um impulso de corrente 

com tempo de frente entre 45 µs e 60 µs. Já o nível de proteção contra impulso atmosférico 

(NPROTIA) é considerado como o valor máximo de tensão residual para um impulso de 

corrente de 8/20 µs (FRONTIN, 2013). 

2.3.3 Características elétricas dos para-raios de ZnO 

As principais características elétricas de um para-raios de ZnO são: 

a) Curva característica tensão versus corrente do para-raios: é a curva que descreve o 

funcionamento do para-raios (Figura 11). Nela, observam-se três regiões: a região 1, 

onde se encontra a máxima tensão de operação contínua (MCOV11), na qual o para-

raios opera em condições seguras, mas sofre grande influência da temperatura. A 

                                                           
11 Do inglês, Maximum Continuous Operating Voltage. 
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corrente é primariamente capacitiva, devido à capacitância da terra, e inferior a 1 

mA; na região 2 ocorre grande variação de corrente para pouca variação na tensão (a 

temperatura pouco influencia nessa região). A corrente é basicamente resistiva e 

varia de miliampères a cerca de 2.000 A; e a região 3, denominada zona de alta 

corrente, com valores de corrente muito superiores à nominal (de 1 kA a 100 kA) e 

que podem levar o para-raios à avalanche térmica. 

 

Figura 11 – Curva característica tensão versus corrente de para-raios de ZnO e SiC. 

 

FONTE: (FRONTIN, 2013). 

 

b) Tensão nominal (𝑉𝑁): é o maior valor eficaz de tensão fase‒terra, à frequência 

industrial (60 Hz), que o para-raios pode suportar seguramente durante sobretensões 

temporárias estabelecidas nos ensaios de ciclo de operação. 

c) Máxima tensão de operação contínua (MCOV): é o maior valor eficaz de tensão fase‒

terra, à frequência industrial (60 Hz), a que pode ser submetido o para-raios 

continuamente e por tempo indeterminado, sem que o mesmo se danifique. Por 

exemplo, se a tensão nominal do sistema for 138 kV e o mesmo nunca opera acima 

de 150 kV, então a MCOV será 150 kV √3⁄ =86,6 kV. O valor de MCOV mais 

próximo disponível comercialmente é 92 kV, que está associado a um para-raios de 

120 kV de tensão nominal. 

d) Capacidade de sobretensão temporária (TOV): é o tempo de duração que o para-raios 

pode suportar uma tensão superior à máxima tensão de operação contínua (MCOV) 

em seus terminais, sem causar danos ou instabilidade térmica. É obtida da curva 
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apresentada na Figura 12. O eixo vertical é em termos da MCOV do para-raios. 

Multiplicando-se o valor da sobretensão em p.u. (eixo vertical) pela MCOV, obtém-

se o valor eficaz da sobretensão. É essa a tensão que o para-raios deve suportar 

durante o tempo associado (eixo horizontal). Sobretensões que se situam abaixo da 

curva inclinada da Figura 12 resultam na recuperação do para-raios, enquanto que 

sobretensões que se situam acima da curva podem resultar em falha do para-raios. 

Adicionalmente, a Figura 13 apresenta as tensões de operação aplicadas a um para-

raios de ZnO, em que se observam quatro regiões de operação: operação normal, que 

se estende até a máxima tensão de operação contínua (MCOV); operação anormal, 

com tensões superiores à MCOV e baixa capacidade de absorção de energia, o que 

pode levar o para-raios à instabilidade térmica; sobretensão temporária de baixa 

amplitude; e sobretensão temporária de alta amplitude. 

 

Figura 12 – Curva sobretensão versus tempo de um para-raios de ZnO à frequência nominal. 

 

FONTE: (ABB, 2004). 
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Figura 13 – Tensões de operação aplicadas a um para-raios de ZnO. 

 

FONTE: (FRONTIN, 2013). 

 

e) Corrente de descarga nominal (𝐼𝑁): é o valor de pico de corrente usada para classificar 

o para-raios. Possui forma de onda de 8/20 μs12. A Tabela 1 apresenta os valores 

típicos de corrente de descarga nominal para alguns para-raios. 

 

Tabela 1 – Corrente de descarga – valores típicos. 

Tensão nominal do sistema 

(valor eficaz) [kV] 
14 34,5 69 88 138 230 345 440 500 750 

Corrente de descarga 

(valor eficaz) [kA] 
(*) (*) 5 5 5 10 10 15 15 20 

(*) em geral, sistema não eficazmente protegido. 

FONTE: (ABNT, 2012). 

 

f) Tensão residual (𝑉𝑅): é o valor de pico de tensão desenvolvido entre os terminais do 

para-raios e, consequentemente, ao equipamento em paralelo com ele, durante a 

passagem da corrente de descarga. 

                                                           
12 O formato de onda é representado por dois intervalos de tempo associados à forma de onda. O primeiro vai do 

zero virtual ao valor de crista; o segundo vai do zero virtual à metade do valor de crista na cauda da onda. Por 

exemplo, uma onda de corrente de 30 kA 10/20 μs significa que ela atinge o pico de 30 kA em 10 μs após o zero 

virtual e diminui para 15 kA em 20 μs após o zero virtual. O zero virtual corresponde ao valor da abscissa definido 

pela reta que passa pelos pontos equivalentes a 30 % e 90 % do valor de crista, na frente da onda de impulso. 
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g) Capacidade máxima de absorção de energia: é a maior quantidade de energia que um 

para-raios pode suportar sem danificar suas características após retornar à sua 

condição de operação. É medida em quilojoule e é um fator crítico para para-raios de 

extra alta (EAT) e ultra alta tensão (UAT), já que as quantidades de energias 

envolvidas são grandes. A capacidade de absorção de energia está fortemente ligada 

à temperatura. Quantidades de energia (calor) adicionais podem fazer com que o 

para-raios atinja seu ponto limite de operação (Figura 14) e causar a expansão térmica 

do material, que pode explodir ou fragmentar-se. Ambos os efeitos contribuem para 

a redução da capacidade de absorção de energia do equipamento. A capacidade de 

absorção de energia é responsável por uma das formas de classificações dos para-

raios (ver seção 2.4.1). 

h) Frequência nominal: é a frequência de projeto do para-raios. 

 

Figura 14 – Capacidade de absorção de energia em função da tensão e da temperatura. 

 

FONTE: (FRONTIN, 2013). 

 

 

 

 

 



48    

 

2.4 Melhoria de desempenho 

2.4.1 Classificação dos para-raios 

Os para-raios podem ser classificados de acordo com a classe de operação (ABNT, 2012), 

a classe ou modo de absorção de energia (FRONTIN, 2013) ou quanto à faixa de isolamento 

(ABNT, 2000). 

Quanto à classe de operação, existem os para-raios classe estação, classe distribuição e 

classe secundária. Seus exemplos encontram-se resumidos na Tabela 2. 

A classificação quanto à classe ou modo de absorção de energia deve-se aos diferentes 

modos de absorção de energia pelos para-raios. São eles: 

a) tipo I: a energia absorvida possui uma única taxa de crescimento de valor bem 

definido, sendo atribuída aos surtos de manobra; 

b) tipo II: a energia absorvida possui taxa de crescimento íngreme no início, devida à 

aplicação do surto de manobra, seguida de uma taxa de crescimento subsequente 

menos íngreme, devida à aplicação de uma sobretensão em frequência nominal; 

c) tipo III: a energia absorvida possui taxa de crescimento única provocada por uma 

sequência de pulsos de corrente de descarga quando uma sobretensão de frequência 

nominal com amplitude constante atinge o para-raios. 

Por fim, os para-raios são classificados quanto à faixa de isolamento em: 

a) faixa A: superior a 1 kV e igual ou inferior a 36,2 kV para sistemas de média tensão; 

b) faixa B: igual ou superior a 72,5 kV e igual ou inferior a 242 kV para sistemas de alta 

tensão; 

c) faixa C: superior a 362 kV. 

2.4.2 Seleção e localização dos para-raios 

A seleção do para-raios consiste em escolher o para-raios com menor valor nominal que 

forneça a proteção necessária à isolação do equipamento a ser protegido. Segundo a norma 

ABNT NBR 16050 (2012), os seguintes procedimentos devem ser adotados na seleção do para-

raios: 

a) determinar a máxima tensão fase-terra à frequência industrial; 

b) estimar a corrente de descarga mais intensa do para-raios; 

c) selecionar a tensão nominal (ver seção 2.3.3) e a classe (ver Tabela 2) do para-raios; 

d) determinar as características de proteção do para-raios selecionado (NPROT), 

orientando-se com o auxílio do manual do fabricante; 
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e) definir a localização do para-raios em relação ao equipamento protegido, que deve 

ser próxima aos transformadores (Figura 15) ou diretamente conectados aos cabos 

das linhas de transmissão; 

f) determinar a tensão imposta ao equipamento protegido; 

g) determinar a suportabilidade de isolamento (TSNI), estabelecida por meio de ensaio 

especial ou definida por norma; 

h) análise da coordenação. 

 

Tabela 2 – Classificação dos para-raios quanto à classe de operação. 

Classe 

Corrente de 

descarga nominal 

[kA] 

Aplicação 

Secundária 1,5 
Aplicações restritas à entrada de consumidores de baixa tensão 

de algumas concessionárias de energia. 

Distribuição 

5, série A 
Sistemas de transmissão abaixo de 69 kV. 

Sistemas até 230 kV. 

5, série B 
Proteção de transformadores de distribuição. 

Sistemas até 230 kV. 

Estação 

10 Sistemas acima de 69 kV até 230 kV (melhor proteção). 

15 (*) 

20 (*) 
(*) sem menção na norma ABNT NBR 16050 (2012). 

FONTE: (FRONTIN, 2013). 

 

A tensão de operação contínua (MCOV), para um sistema solidamente aterrado, que o 

para-raios deve suportar é dada pela Equação (2) (HINRICHSEN, 2001): 

 

𝑀𝐶𝑂𝑉𝑚í𝑛 ≥ 1,05 ×
𝑉𝑓𝑓,𝑒𝑓

√3
 (2) 

 

Em que: 

1,05 – é a margem de proteção de 5%. 

𝑉𝑓𝑓,𝑒𝑓 – é a tensão eficaz fase-fase do sistema. 

V𝑓𝑓,𝑒𝑓

√3
 – é a tensão eficaz fase-terra do sistema. 

A partir da tensão de operação contínua é calculada a tensão nominal (𝑉𝑁) do para-raios, 

também para um sistema solidamente aterrado, dada pela Equação (3): 

 

𝑉𝑁 ≥ 1,25 × 𝑀𝐶𝑂𝑉𝑚í𝑛 (3) 
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Em que: 

1,25 – valor empírico adotado pelos fabricantes, fruto de anos de desenvolvimento dos 

para-raios de ZnO. 

A corrente de descarga nominal é tabelada segundo a norma IEC 60099-4 (2014). Os 

valores são apresentados na Tabela 3. Segundo a ABNT NBR 16050 (2012), a corrente de 

descarga varia de 5 kA a 20 kA para instalações eficazmente protegidas ou não. 

Os níveis de proteção são dados em função da tensão residual (para-raios ZnO) ou em 

função das tensões residual e disruptiva (para-raios de SiC), devendo ser considerados os 

seguintes níveis (ABNT, 2012): 

a) nível de proteção na frente de onda (NPROTFO): tensão disruptiva de frente de onda 

dividida por 1,15 μs; 

b) nível de proteção de impulso atmosférico (NPROTIA): tensão disruptiva para onda 

1,2/50 μs; 

c) nível de proteção de impulso de manobra (NPROTIM): tensão residual para a 

corrente de descarga entre 45 μs a 60 μs. 

 

Tabela 3 – Corrente de descarga nominal de acordo com a norma IEC 60099-4. 

Corrente de descarga nominal [kA] Faixa de tensão [kV] 

1,5 Sob consideração 

2,5 𝑉𝑁≤36 kV 
5 𝑉𝑁≤132 kV 
10 3 kV≤𝑉𝑁≤360 kV 
20 360 kV≤𝑉𝑁≤756 kV 

FONTE: (IEC, 2014). 

 

Para verificar se a coordenação de isolamento foi alcançada, deve-se usar uma das 

Equações (4) ou (5) (FRONTIN, 2013) ou a curva de coordenação do equipamento protegido. 

 

𝑇𝑆𝑁𝐼𝐴

𝑁𝑃𝑅𝑂𝑇𝐼𝐴
≥ 1,2 (4) 

𝑇𝑆𝑁𝐼𝑀

𝑁𝑃𝑅𝑂𝑇𝐼𝑀
≥ 1,15 (5) 

 

Os para-raios, para melhor desempenho do sistema elétrico, devem ser instalados o mais 

próximo possível dos equipamentos que protegem, sejam eles transformadores, subestações, 

linhas de transmissão, motores, dispositivos de manobra etc. Para proteção das linhas de 

transmissão podem ser usados cabos para-raios (cabos guarda), instalados sobre os cabos fases 
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e/ou para-raios ao longo da linha, nas cadeias de isoladores (Figura 1). A Figura 15 ilustra os 

locais estratégicos para se instalar um para-raios na rede elétrica. 

 

Figura 15 – Localização estratégica dos para-raios no sistema elétrico de potência. 

 

FONTE: (AGRAVAL, 2001). 

 

2.4.3 Funcionamento e atuação dos para-raios em linhas de transmissão 

A relação entre a tensão e a corrente nos resistores não lineares (SiC ou ZnO) pode ser 

modelada pela Equação (6) (MAMEDE FILHO, 2013). 

 

𝐼 = 𝑘𝑉𝛼  (6) 

 

Em que: 

𝐼 – corrente conduzida pelo resistor não linear, em ampère. 

𝑉 – tensão aplicada ao resistor não linear, em volt. 

𝑘 – constante característica de projeto, que depende do tamanho do bloco, em ampère por 

volt. 

𝛼 – coeficiente de não linearidade, que depende do material do bloco; 4 ≤ 𝛼 ≤ 5 para 

SiC e 25 ≤ 𝛼 ≤ 30 para ZnO. 
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Pela Equação (6) se observa que o para-raios conduz correntes baixas, da ordem de micro 

ou miliampères, quando em operação sob tensão normal da rede, e conduz correntes elevadas, 

da ordem de quiloampères, quando da incidência do surto de tensão, reduzindo a algumas 

centenas de ampères quando o surto começa a diminuir. Essa relação é também expressa pela 

curva da Figura 11. 

A Figura 16 ilustra bem o funcionamento de um para-raios de SiC, cujo entendimento 

pode ser estendido ao para-raios de ZnO. 

Em condições normais de operação (Figura 16b), o para-raios conduz apenas uma 

pequena corrente, da ordem de miliampères, que circula pelos resistores não lineares de SiC 𝑅𝑎 

e pelo resistor equalizador 𝑅𝑠, provocando uma queda de tensão uniforme sobre os 

centelhadores. 

Na Figura 16a visualiza-se um surto de tensão 𝑣𝑠 que atinge o para-raios, bem como um 

surto de corrente 𝑖𝑆. Quando da incidência do surto, o para-raios dispara quando atinge a tensão 

de disparo 𝑣𝑎. Então começa a fluir uma corrente de descarga 𝑖𝐴 pelos centelhadores 𝐸, após 

sua disrupção, e pelos resistores de by-pass 𝑅𝑏 (Figura 16c). Devido à elevada taxa de 

crescimento da corrente, a indutância e, consequentemente, a impedância da bobina de sopro 

magnético 𝐵 são elevadas, não circulando corrente na mesma. Essa mesma corrente de surto é 

responsável pelo aparecimento da tensão residual 𝑣𝑟 nos terminais do para-raios (ZANOTTI 

JR., 2009), sendo esse um dos parâmetros importantes para a especificação do dispositivo (ver 

seção 2.3.3 alínea f). 

À medida que o surto se reduz, começa a circular uma corrente subsequente13 a 60 Hz 𝑖𝑁, 

provocada pela tensão do sistema (Figura 16d). Devido à baixa taxa de crescimento dessa 

corrente, a indutância e, consequentemente, a impedância da bobina de sopro magnético 𝐵 são 

baixas, permitindo que essa corrente circule pela bobina, gerando um intenso campo magnético 

capaz de provocar um arco elétrico entre os terminais do centelhador. O alongamento desse 

arco promove o aumento da queda de tensão entre os terminais do para-raios (distribuída entre 

os resistores não lineares e o centelhador), facilitando a redução da corrente de descarga e a 

mitigação do próprio arco. 

Findos o arco e a corrente subsequente, o para-raios retorna à sua condição normal de 

operação, podendo atuar novamente no caso da incidência de outro surto (Figura 16e). 

 

                                                           
13 As correntes subsequentes estão presentes somente nos para-raios de SiC, devido à presença dos centelhadores, 

e são sustentadas pela tensão do sistema. Não confundir a corrente subsequente dos para-raios com a descarga 

subsequente de um raio (ver seção 3.3). 
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Figura 16 – Operação de um para-raios de SiC com centelhadores ativos. 

 

𝑖𝑆: corrente de controle. 𝐸: eletrodo dos centelhadores. 𝑣𝑅𝑎
: tensão nos resistores 𝑅𝑎. 

𝑖𝐴: corrente de descarga. 𝐾: câmara de extinção do arco. 𝑁𝑝: nível de proteção. 

𝑖𝑁: corrente subsequente a 60 Hz. 𝐴: ponto de início do arco. 𝑣𝑎: tensão de disparo. 

𝑅𝑎: resistores não lineares. 𝑀: linhas de fluxo magnético. 𝑣𝑟: tensão residual. 

𝑅𝑏: resistores de by-pass. 𝐿: arco elétrico. 𝑣𝑠: surto de tensão. 

𝑅𝑠: resistores equalizadores. 𝑣𝐿: tensão desenvolvida no arco. 𝑣: tensão nominal de operação. 

𝐵: bobina de sopro magnético.   

FONTE: (RAGALLER, 1980). 

 

2.4.4 Monitoramento de para-raios 

A atuação do para-raios no sistema elétrico está associada à absorção de grandes 

quantidades de energia oriundas das sobretensões que atingem o equipamento. Isso, junto com 

a ação de fatores ambientais como chuva, sol e poluição, faz com que o para-raios esteja sujeito 
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à degradação ao longo dos anos. Os defeitos mais frequentes nos para-raios são: perda de 

estanqueidade, envelhecimento dos varistores, poluição externa, umidade interna, 

desalinhamento da coluna de varistores e aquecimento anormal devido à distribuição não 

uniforme da tensão ao longo da coluna (FRONTIN, 2013). 

A manutenção preventiva dos para-raios é realizada de duas formas: monitoramento 

online da corrente de fuga e termografia (FRANCO, [199-]). A primeira técnica é a mais 

recomendada por acompanhar o para-raios 24 horas por dia, sem a necessidade de operadores, 

e é indicada na norma IEC 60099-4 (2014). 

O monitoramento online acompanha o aumento na corrente de fuga, que é um indicativo 

da deterioração do para-raios. Esse aumento de corrente é rico em componentes harmônicos de 

terceira ordem devido à característica não linear dos blocos de ZnO. Medidores de corrente de 

fuga são instalados nos para-raios, como mostram a Figura 17 e a Figura 18. 

Dentre os diversos métodos disponíveis de monitoramento online, o que mais se aplica é 

o método conhecido como B2, que se baseia na extração da corrente de fuga mediante análise 

do terceiro harmônico da corrente de fuga total. Uma ponta de prova de medição de campo 

elétrico é posicionada no terminal de aterramento do para-raios para compensar a presença do 

terceiro harmônico de tensão de forma que a corrente medida nesse ponto contenha apenas o 

componente de terceiro harmônico da corrente de fuga. O instrumento separa a corrente de fuga 

resistiva da corrente de fuga capacitiva, fornecendo a condição do para-raios a partir da corrente 

de fuga resistiva. A Tabela 4 apresenta a condição do para-raios para medidas hipotéticas de 

corrente de fuga ao longo dos anos. 

 

Figura 17 – Medidor de corrente de fuga modelo LCM 500. 

 

FONTE: (SIEMENS, 2016). 
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Figura 18 – Medição de corrente de fuga em para-raios durante operação normal. 

 

𝐼𝑍𝑛𝑂 – corrente de fuga do para-raios livre de terceiro harmônico de tensão. 

𝐼𝐶  – corrente de fuga livre de terceiro harmônico de tensão. 

𝐼𝑟  – corrente de fuga com componente de corrente de terceira ordem. 

𝑉𝑚á𝑥  – valor de pico da tensão de linha do sistema. 

FONTE: (AGRAVAL, 2001). 

 

Tabela 4 – Condição do para-raios em função da corrente de fuga. 

Data da 

medição 

Corrente de fuga 

máxima fornecida 

pelo fabricante 

Medição atual da 

corrente de fuga no local Condição provável do para-

raios 

μA μA 
Como % da 

corrente de fuga 

1º ano 

250 

70 28 Bom 

3º ano 90 36 Bom 

5º ano 115 46 Bom 

7º ano (dez.) 160 64 Sinais de deterioração 

8º ano (maio) 220 88 
Sinal de rápida deterioração 

Recomenda-se manutenção 

8º ano (nov.) 300 120 Requer manutenção ou troca 
FONTE: (AGRAVAL, 2001). 
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A partir dos dados obtidos nas medições online e das imagens térmicas pode-se 

desenvolver uma metodologia de diagnóstico de defeitos. Atualmente, usam-se redes neurais e 

inteligência computacional para comparar os dados, simular defeitos e prever as paradas para 

manutenção ou troca do equipamento. 

 

2.5 Síntese do capítulo 

Neste capítulo é apresentado um extenso estudo sobre para-raios, abrangendo diversos 

aspectos de sua constituição, funcionamento e características. Sua importância fica clara 

quando é relatado que 65% dos desligamentos não programados em linhas de transmissão do 

Brasil são provocados por descargas atmosféricas. O para-raios, portanto, é um dos 

equipamentos mais adequados para se mitigar ou extinguir esse problema, mas estudos 

especiais de sua instalação e coordenação no sistema são necessários, para que o para-raios 

possa atuar de forma correta e garantir a proteção adequada. 

A Tabela 5 resume as diferenças entre os principais tipos de para-raios apresentados neste 

capítulo. Como os para-raios de SiC deixaram de ser produzidos há décadas e são 

gradativamente substituídos pelos para-raios de ZnO, estes últimos são os mais usados e 

recomendados nos estudos de transitórios e coordenação de isolamento. 

 

Tabela 5 – Comparação entre os para-raios de SiC e de ZnO. 

Característica Para-raios de SiC Para-raios de ZnO 

Material Carboneto de silício. Óxido de zinco. 

Isolação Porcelana. Porcelana ou polímero. 

Tamanho 10% mais altos e 50% mais 

pesados que os para-raios de 

ZnO. 

Diminuição de 10% na altura e 

50% no peso em relação ao SiC. 

Coeficiente de não 

linearidade 

Baixo (~4). Elevado (~25). 

Centelhadores Indispensáveis. Dispensáveis. 

Corrente subsequente É devida aos centelhadores. Não possui. 

Corrente de fuga Existente somente na presença 

de resistores equalizadores. 

Baixa (~1 mA) 

Capacidade de absorção de 

energia 

Moderada (da ordem de 5 

kJ/kV). 

Elevada (da ordem de 7 a 8 

kJ/kV). 
Fonte: (FRONTIN, 2013). 

 

Com a devida caracterização do principal componente a ser analisado nesta dissertação, 

pode-se, finalmente, apresentar sua atuação na diminuição de sobretensões atmosféricas em 

linhas de transmissão. Tal atividade, aliada à descrição das modelagens de diversos outros 
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elementos presentes na interação entre descargas diretas e linhas, é reservada aos próximos 

capítulos. 
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3 MODELAGEM ELETROMAGNÉTICA NO ALTERNATIVE TRANSIENTS 

PROGRAM 

 

3.1 Introdução 

Este capítulo aborda toda a modelagem empregada nesta dissertação, desde o fundamento 

da metodologia até a inserção dos parâmetros no Alternative Transients Program (ATP), 

programa desenvolvido na década de 1980 e aplicado à simulação de transitórios 

eletromagnéticos. 

Cada seção deste capítulo aborda uma modelagem específica: corrente de descarga, linha 

de transmissão, torre de transmissão, cadeia de isoladores, para-raios e aterramento. O objetivo 

é fornecer toda a base epistemológica que sustenta todo o modelo simulado, a fim de garantir 

resultados coerentes e concisos com os já consagrados na literatura. 

O capítulo inicia-se com a apresentação do ATP e os métodos internos de solução por ele 

empregados na resolução das equações circuitais de seus elementos. 

3.2 Alternative Transients Program (ATP) 

O Alternative Transients Program (ATP) é uma ferramenta computacional robusta 

dedicada ao estudo de transitórios em sistemas elétricos de potência, capaz de simular 

interrupções, faltas e sobretensões. Permite, ainda, a representação de não-linearidades, 

elementos com parâmetros concentrados ou distribuídos, interruptores, reatores, máquinas 

elétricas, transformadores, Flexible Alternating Current Transmission System (FACTS) e 

diversos outros sistemas e configurações. 

O ATP surgiu em 1984 como uma opção gratuita ao Electromagnetic Transients Program 

(EMTP), programa desenvolvido nas instalações da Bonneville Power Administration (BPA), 

uma concessionária de energia chefiada pelo departamento de energia dos EUA (LEUVEN 

EMTP CENTER, 1992). A partir desse ano, o EMTP, que sempre fora de domínio público, 

passaria a ser comercializado, o que fez com que alguns de seus desenvolvedores, os Drs. W. 

Scott Meyer e Tsu-huei Liu, desenvolvessem um programa a partir da versão pública do EMTP, 

então denominado Alternative Transients Program. Apesar de ser livre de diretos autorais e ser 

acessível, sem custo, a qualquer interessado, o ATP não é de domínio público e sua utilização 

requer licença, concedida, primeiramente, pela Canadian/American EMTP User Group ou por 

outros grupos licenciados por ela (Alternative Transients Program, 2015). 



60    

 

Para executar o ATP, são necessários alguns programas adicionais, como o ATPDraw 

(Figura 19) e o PlotyXY. O ATPDraw, desenvolvido pelo Dr. Hans Kristian Høidalen, é a 

interface gráfica que organiza os arquivos do ATP, permitindo a criação de circuitos elétricos 

e a posterior geração do arquivo de entrada no ATP (extensão .atp; Figura 20). Esses arquivos 

estão em formato de texto e podem também ser formatados em qualquer editor de texto, como 

Bloco de Notas, TextEdit ou outros, sendo codificados em American Standard Code for 

Information Interchange (ASCII). O arquivo de saída gerado tem a extensão .lis. A grande 

vantagem do ATPDraw é facilitar a criação do arquivo .atp, não por meio da programação dos 

cartões de dados (Figura 20), mas mediante uma interface na qual se pode clicar em um 

componente e inseri-lo na janela de circuito, empregando a modelagem por blocos, como se faz 

com qualquer simulador convencional de circuitos elétricos. 

O PlotyXY, criado por Massimo Ceraolo, desenha os gráficos das grandezas simuladas, 

por meio do arquivo de extensão .pl4 gerado pelo ATPDraw. Esse arquivo contém os valores 

de tensão, corrente, potência e energia na forma de vetores coluna. 

 

Figura 19 – Interface do ATPDraw. 

 

FONTE: (HØIDALEN, 2016). 

 

3.2.1 Métodos de solução do ATP 

O ATP baseia-se na Teoria de Circuitos e de Eletromagnetismo e alguns outros métodos 

matemáticos, apresentados no EMTP Theory Book (DOMMEL, 1996), para resolver os 



 61 

 

sistemas elétricos. Inicialmente, do circuito extraem-se as equações nodais e dos ramos. Se a 

resposta desejada for no domínio do tempo, as equações são dadas em função do tempo; se for 

no domínio da frequência, o equacionamento é dado na forma fasorial (DOMMEL, 1996). A 

conversão do domínio do tempo para o domínio da frequência pode ser realizada com o auxílio 

da transformada de Laplace. 

As grandezas são, então, organizadas na forma matricial, com os elementos do circuito 

representados por uma matriz de condutância, no domínio do tempo, ou por uma matriz de 

admitância, no domínio da frequência. 

 

Figura 20 – Exemplo de um arquivo .atp (data card) de um retificador monofásico em ponte. 

 

FONTE: (HØIDALEN, 2016). 
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A resolução dessas equações é desenvolvida pelo método das características14, também 

denominado método de Bergeron, para os elementos com parâmetros distribuídos (R, L e C), 

ou pela regra do trapézio15, se os parâmetros forem concentrados (e.g., linhas de transmissão). 

Durante a solução são empregadas técnicas de esparsidade e de fatoração triangular otimizada 

de matrizes. 

A resposta é apresentada na forma de tensões de barras e de ramos e de correntes nos 

ramos. Os valores de potência e energia podem ser obtidos através das relações conhecidas 

entre as primeiras (i.e., tensão e corrente). 

Um aspecto importante da simulação no ATP é a escolha adequada do passo de 

integração, pois computadores digitais não permitem obter uma solução contínua no tempo, 

mas somente em intervalos discretos. O passo de integração é representado por duas grandezas, 

são elas: tamanho do passo, ou ∆𝑡, e tempo máximo da simulação, ou 𝑡𝑚á𝑥. A correlação e o 

perfeito ajuste desses parâmetros no ATP permitem simular o circuito corretamente (Figura 

21). Em estudos de transitórios de manobra, valores superiores de ∆𝑡 são empregados (entre 25 

µs a 100 µs), com um tempo de simulação em torno de 500 ms. Já em estudos com descargas 

atmosféricas, os passos de integração são bem menores (entre 0,01 µs e 0,1 µs), com tempos de 

simulação não mais que 20 µs. 

Esses valores são usuais e apenas sugestivos, pois não existe uma regra fixa para a 

definição dos valores de ∆𝑡 e 𝑡𝑚á𝑥. Contudo, existem alguns recursos que facilitam a obtenção 

dos valores dessas grandezas. Exemplos: sabe-se que ∆𝑡 não pode ser maior que nenhum tempo 

definido na simulação e deve ser menor, de uma ordem de magnitude, que a menor constante 

de tempo de trânsito16 𝜏 e/ou o período da maior frequência; 𝑡𝑚á𝑥 deve ser de 3 a 5 vezes o 

valor do maior tempo de propagação; a razão entre 𝑡𝑚á𝑥 e ∆𝑡 não deve ser muito grande 

(recomendam-se valores abaixo de 1.000) para não exceder o número de pontos de plotagem 

permitidos pelo programa. 

 

                                                           
14 O método das características, também denominado método de Bergeron, é empregado para solucionar problemas 

de valor inicial (PVI) de equações diferenciais parciais (EDP) de primeira ordem, reduzindo-as a equações 

diferenciais ordinárias (EDO) (FARLOW, 1993; ZANETTA JÚNIOR, 2003). No ATP, é usado para resolver as 

equações dos elementos com parâmetros distribuídos, e.g., linhas de transmissão. 
15 A regra do trapézio é um método que aproxima uma integral definida por meio segmentos de reta, i.e., aproxima 

a região sob a curva por meio de trapézios e calcula suas áreas (THOMAS, WEIR e HASS, 2013). A regra do 

trapézio é usada no ATP para resolver as equações dos elementos com parâmetros concentrados, e.g., resistências, 

indutâncias e capacitâncias. 
16 𝜏 = 𝑙 𝑣⁄ , em que 𝑙 é o comprimento da linha e 𝑣 a velocidade de propagação. 
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Figura 21 – Influência do Δt. 

 

FONTE: (DOMMEL, 1996). 

 

3.3 Modelagem da corrente de descarga 

As descargas atmosféricas são protagonistas no desempenho das linhas de transmissão. 

Devido à sua grande importância, têm sido estudadas há décadas por diversos pesquisadores. 

Dentre esses, destaca-se o suíço Dr. Karl Berger, considerado o "pai da pesquisa moderna" 

sobre raios. São dele os primeiros estudos bem documentados sobre as estatísticas e os 

parâmetros das descargas atmosféricas, observados no Monte San Salvatore, na Suíça (RAKOV 

e UMAN, 2007). 

Berger provou que as maiores amplitudes e os maiores transportes de carga elétrica da 

nuvem para o solo são devidos às descargas positivas (BERGER, ANDERSON e 

KRÖNINGER, 1975). Existem registros de descargas que alcançaram picos de 300 kA e 

centenas de coulombs de carga. Apesar disso, correspondem a menos de 10% do total de 

descargas nuvem–solo no planeta (RAKOV e UMAN, 2007). As descargas positivas também 

apresentam tempos de frentes maiores, em comparação com as descargas negativas, são mais 

frequentes na presença de objetos altos posicionados sobre elevações, e.g., montanhas 

(VISACRO FILHO, 2005), e por se apresentarem nas mais variadas formas de onda, são 

difíceis de ser aproximadas por médias ou medianas (BERGER, ANDERSON e KRÖNINGER, 

1975). A Tabela 6 apresenta as características das 26 descargas positivas estudadas por Berger 

e a Figura 22 ilustra as formas de ondas de quatro das principais curvas registradas por ele no 

Monte San Salvatore. 



64    

 

 

Tabela 6 – Parâmetros das correntes de descarga positivas. 

Parâmetros Unidade 
Quantidade 

de amostras 

Porcentagem excedente aos 

valores tabulados 

95% 50% 5% 

Corrente de pico kA 26 4,6 35 250 

Carga total C 26 20 80 350 

Carga impulsiva C 25 2,0 16 150 

Tempo de frente µs 19 3,5 22 200 

𝒅𝑰 𝒅𝒕⁄  máximo kA/µs 21 0,20 2,4 32 

Duração da descarga de 

retorno 
µs 16 25 230 2.000 

Integral de ação (∫ 𝑰𝟐𝒅𝒕) A²s 26 2,5×10-4 6,5×105 1,5×107 

Duração total das descargas ms 24 14 85 500 
FONTE: (RAKOV e UMAN, 2007). 

 

Figura 22 – Formas de ondas típicas das correntes de descargas positivas do Monte San Salvatore. 

 

FONTE: (BERGER, ANDERSON e KRÖNINGER, 1975). 

 

As descargas negativas respondem por cerca de 90% do total de descargas nuvem–solo 

no planeta (RAKOV e UMAN, 2007) e possuem tempos de frente bem menores, além de 

apresentarem características comuns que permitem sua modelagem a partir das médias ou 

medianas dos valores coletados das medições, como Berger mesmo constatou (Figura 23 e 

Figura 24). 
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Figura 23 – Curvas médias das primeiras correntes de descarga de retorno negativas obtidas em Monte 

San Salvatore. As medições foram realizadas em diferentes escalas de tempo: A (escala de tempo menor) e 

B (escala de tempo maior). 

 

FONTE: (BERGER, ANDERSON e KRÖNINGER, 1975). 

 

Uma característica particular das descargas negativas é a presença de várias descargas 

subsequentes à primeira descarga, ocorrendo no mesmo fenômeno, como ilustra a Figura 25. A 

foto da Figura 25a foi tirada com uma câmera fixa, e mostra como o raio apareceria ao olho 

humano, ou seja, como se fosse uma descarga apenas. A mesma foto foi tirada com outra 

câmera, em movimento horizontal da direita para a esquerda (Figura 25b), e mostra a presença 

de sete descargas de retorno. Observa-se que a primeira descarga de retorno, mais à direita na 

foto, ainda não atingiu o solo. Somente após a conexão dos canais ascendente e descente é que 

a primeira descarga ocorre, dando origem ao relâmpago (efeito luminoso) e ao trovão (efeito 

sonoro). Antes mesmo que essa corrente se extinga, os centros de cargas na base da nuvem 

suprem cargas negativas para o canal previamente ionizado, originando sucessivas descargas 

negativas subsequentes. Em média, ocorrem cerca de três descargas subsequentes, mas já foram 

registradas até vinte delas (VISACRO FILHO, 2005). 
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Figura 24 – Curvas médias das correntes de descarga de retorno subsequentes negativas obtidas em 

Monte San Salvatore. As medições foram realizadas em diferentes escalas de tempo: A (escala de tempo 

menor) e B (escala de tempo maior). 

 

FONTE: (BERGER, ANDERSON e KRÖNINGER, 1975). 

 

Após Berger, inúmeras medições foram feitas em diversas partes do mundo para suprir a 

necessidade de dados estatísticos sobre os parâmetros das descargas atmosféricas, como valor 

de pico da corrente, taxas de crescimento, tempos de subida e de meia onda, carga etc. O valor 

de pico da corrente, por exemplo, é o parâmetro mais importante no estudo de desempenho de 

linhas de transmissão (ROCHA, FRANCO, et al., 2001; SCHROEDER, 2001). O interesse 

desta dissertação está na modelagem das primeiras descargas de retorno descendentes 

negativas, por serem as mais frequentes nas regiões tropicais e semitropicais, como é o caso de 

Minas Gerais. Ainda, a modelagem das descargas restringe-se aos valores medidos na Estação 

de Pesquisas de Descargas Atmosféricas do Morro do Cachimbo, dada sua maior 

representatividade para a região de Minas Gerais (SCHROEDER, 2001; VISACRO FILHO, 

2005). 

A Tabela 7 apresenta uma comparação entre as medições realizadas no Morro do 

Cachimbo com as do Monte San Salvatore. Observa-se que os valores de pico das correntes de 

descarga em Morro do Cachimbo superam os valores obtidos por Berger, reforçando a 

utilização, neste trabalho, dos parâmetros coletados pela estação mineira, em face do impacto 

que causam nas redes elétricas em Minas Gerais, tema já abordado nas seções 1.1 e 2.2. Abaixo 
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dessa tabela encontra-se uma figura na qual todos os parâmetros descritos na mesma são 

devidamente representados. 

 

Figura 25 – Descargas de retorno subsequentes: (a) foto tirada com uma câmera parada; (b) foto tirada 

com uma câmera em movimento horizontal da direita para a esquerda. 

 

FONTE: (RAKOV e UMAN, 2007). 

 

A Figura 26 apresenta um registro de uma primeira descarga de retorno descente negativa, 

obtida na Estação do Morro do Cachimbo. É baseado nessa forma de onda, mais característica 

para o cálculo das respectivas sobretensões atmosféricas estabelecidas em linhas de transmissão 

instaladas em Minas Gerais, que neste trabalho é modelada a onda incidente no sistema em 

estudo. Como na maioria das descargas desse tipo, observam-se características específicas 

como: formato impulsivo; frente de onda rápida; frente de onda com formato côncavo; valor 

máximo (valor médio de 30 kA a 50 kA) alcançado em alguns microssegundos; valor da 

derivada máxima da corrente ocorrendo próximo ao valor máximo; e duração total de menos 

de 1 s (tempo médio de 0,3 s). 
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Tabela 7 – Estatísticas das primeiras descargas de retorno medidas no Morro do Cachimbo e no Monte 

San Salvatore. Os dados representam funções de probabilidade acumulada baseadas em curvas log-

normal derivadas dos dados reais das medições. 

Probabilidade 95% 50% 5% 

Parâmetro 
Morro do 

Cachimbo 

Monte San 

Salvatore 

Morro do 

Cachimbo 

Monte San 

Salvatore 

Morro do 

Cachimbo 

Monte San 

Salvatore 

𝑰𝒑𝟏 [kA] 22,2 12,9 40,4 27,7 73,3 59,5 

𝑰𝒑𝟐 [kA] 24,0 14,1 45,3 31,1 85,2 68,5 

𝑻𝟏𝟎 [µs] 3,1 1,8 5,6 4,5 9,9 11,3 

𝑻𝟑𝟎 [µs] 1,4 0,9 2,9 2,3 5,9 5,8 

𝑻𝟓𝟎 [µs] 19,7 30 53,5 75,0 145,2 200,0 

𝑺𝟏𝟎 [kA/µs] 3,5 1,7 5,8 5,0 9,6 14,1 

𝑺𝟑𝟎 [kA/µs] 5,1 2,6 8,4 7,2 13,7 20,0 

𝑻𝑨𝑵𝑮 

[kA/µs] 
11,9 9,1 19,4 24,3 31,4 65,0 

Carga [C] 2,3 1,1 5,2 4,5 11,6 20,0 
 

 
 

𝐼𝑝1 – valor do primeiro pico de corrente de retorno. 

𝐼𝑝2 – valor máximo da corrente de retorno. 

𝑇10 – intervalo de tempo entre as amplitudes de 10% e 90% (em relação a 𝐼𝑝1) da corrente na frente da onda. 

𝑇30 – intervalo de tempo entre as amplitudes de 30% e 90% (em relação a 𝐼𝑝1) da corrente na frente da onda. 

𝑇50 – intervalo de tempo entre o instante em que a corrente atinge 2 kA (o menor valor de corrente para que 

seja considerado como representativo de uma descarga), na frente de onda, e o ponto na cauda relativo a 50% 

do valor máximo. 

𝑆10 – taxa média de crescimento da corrente entre as amplitudes de 10% e 90% (em relação a 𝐼𝑝1) na frente da 

onda. 

𝑆30 – taxa média de crescimento da corrente entre as amplitudes de 30% e 90% (em relação a 𝐼𝑝1) na frente da 

onda. 

𝑇𝐴𝑁𝐺 – inclinação máxima da onda de corrente na frente. 

Carga – corresponde à integração da onda de corrente. 

FONTE: (ANDERSON e ERIKSSON, 1980; SCHROEDER, 2001). 
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Figura 26 – Registro de uma corrente de descarga obtida na Estação do Morro do Cachimbo. 

 

FONTE: (VISACRO FILHO, 2005). 

 

Existem diversas modelagens empregadas na simulação das descargas atmosféricas 

(MARIANO, 2012; RAKOV e UMAN, 1998), como o modelo por um impulso triangular, a 

fonte proposta pelo Cigré, a dupla exponencial e a função Heidler. Todas apresentam vantagens 

e desvantagens, mas sua escolha depende da finalidade a que se prestam. 

O modelo por uma função rampa triangular é de fácil implementação (exige apenas a 

definição dos tempos de frente e cauda e do valor máximo), contudo, não representa 

satisfatoriamente as curvas obtidas das medições nas estações, como as do Morro do Cachimbo. 

O modelo sugerido pelo Cigré (1991) consegue representar a frente côncava da corrente 

de descarga, a correta amplitude da corrente e a máxima derivada próxima ao pico. As 

desvantagens são o emprego de cálculos iterativos para obtenção dos valores e o fato de a frente 

e a cauda da corrente serem representadas por funções distintas. 

A função dupla exponencial é de fácil realização em laboratórios para aplicação em 

ensaios de equipamentos, como para-raios, é caracterizada pelos tempos de subida e tempo de 

meia onda e é a forma de onda padronizada nas normas internacionais, mas não traduz a 

concavidade da frente de onda nem a derivada máxima próxima ao valor máximo que, nesse 

modelo, ocorre próximo ao valor inicial. 

Por último, a corrente de descarga pode ser representada pela função Heidler (HEIDLER, 

1985; HEIDLER, CVETIć e STANIć, 1999), ou um somatório de funções Heidler (Equação 

(7)). 
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(8) 

 

Em que: 

𝐼0 – amplitude da corrente injetada na base do canal, em ampère; 

𝜏1 – constante relacionada ao tempo de frente da onda de corrente, também chamada de 

tempo de curso, em segundo; 

𝜏2 – constante relacionada ao decaimento da onda de corrente, também chamada de 

duração da frente de onda, em segundo; 

𝑛 – fator adimensional que controla a taxa de crescimento da curva (fator de correção da 

corrente de pico), 2 ≤ 𝑛 ≤ 10. Em outras palavras, é o fator que influencia a taxa de subida da 

função: quanto maior o valor de 𝑛 maior a inclinação; 

η – fator de correção de amplitude ou fator de inclinação. Se for positivo, a curva é 

positiva; se for negativo, a curva é negativa. Quanto maior o módulo do fator, menor o módulo 

da amplitude; quanto menor o módulo do fator, maior o módulo da amplitude. 

Esse modelo representa adequadamente a concavidade da frente de onda, a derivada 

máxima próxima ao valor máximo e o decaimento de onda. Por esse motivo, o modelo proposto 

por Heidler é o adotado nesta dissertação. 

A Figura 27 apresenta a forma de onda representativa da corrente de descarga com base 

nos valores medianos obtidos da Estação do Morro do Cachimbo (DE CONTI e VISACRO 

FILHO, 2007; SCHROEDER, 2001), empregando um somatório de sete funções Heidler, cujos 

dados se encontram na Tabela 8. Nota-se que a curva apresenta dois picos, com valores 

próximos aos valores medianos medidos. Entretanto, não há parâmetro estatístico que 

especifique o instante de ocorrência do segundo pico de corrente. Sabe-se, no entanto, que ele 

ocorre tipicamente entre 5 µs e 10 µs após o primeiro pico. 

A Tabela 9 apresenta um comparativo entre os dados extraídos a partir dessa curva com 

os coletados no Morro do Cachimbo. Dessa comparação, fica evidente a robustez do modelo 

adotado. 
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Figura 27 – Forma de onda empregada nas simulações desta dissertação, utilizando sete funções Heidler 

para modelar a corrente de descarga do Morro do Cachimbo. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Tabela 8 – Parâmetros da forma de onda ilustrada na Figura 27. 

k 𝑰𝟎 [kA] 𝝉𝟏 [µs] 𝝉𝟐 [µs] 𝒏 

1 6 3 76 2 

2 5 3,5 10 3 

3 5 4,8 30 5 

4 8 6 26 9 

5 16,5 7 23,2 30 

6 17 70 200 2 

7 12 12 26 14 
FONTE: (DE CONTI e VISACRO FILHO, 2007). 

 

Tabela 9 – Comparativo entre os parâmetros das formas de onda do Morro do Cachimbo e da simulada 

pela função Heidler. 

Parâmetro 𝑰𝒑𝟏 𝑰𝒑𝟐 𝑻𝟏𝟎 𝑻𝟑𝟎 𝑻𝟓𝟎 𝑺𝟏𝟎 𝑺𝟑𝟎 𝑻𝑨𝑵𝑮 Carga 

Unidade [kA] [kA] [µs] [µs] [µs] [kA/µs] [kA/µs] [kA/µs] [C] 

Morro do 

cachimbo 
40,1 45,3 5,2 3,0 53,8 6,2 8,0 20,2 5,3 

Curva da 

Figura 27 
40,4 45,3 5,6 2,9 53,5 5,8 8,4 19,4 5,2 

FONTE: (DE CONTI e VISACRO FILHO, 2007). 

 

Apesar de a corrente de descarga descendente ser predominantemente negativa, optou-se 

neste trabalho pela representação da curva com polaridade positiva, com o intuito único de 

facilitar a representação das ondas de corrente e de sobretensão e a visualização dos resultados. 
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No ATPDraw, o modelo da fonte Heidler é o Heidler type 15 (LEUVEN EMTP 

CENTER, 1992). Os parâmetros de entrada do modelo são: 

a) Amplitude: número multiplicativo, em ampère ou volt, da função. Não representa o 

valor de pico da onda de surto; 

b) T_f: tempo de frente de onda, em segundo. É o intervalo entre 𝑡 = 0 e o valor 

máximo da curva; 

c) tau: duração da descarga de retorno, em segundo. É o intervalo entre 𝑡 = 0 e o 

ponto na cauda em que a amplitude da função alcança 37% do seu valor de pico; 

d) n: fator que influencia a taxa de subida da função; 

e) Tstart: tempo de início da função, em segundo; 

f) Tstop: tempo de parada da função, em segundo. 

Das descrições acima, fica claro que os dados da Tabela 8 não podem ser inseridos 

diretamente no ATPDraw, sendo um ajuste necessário. Para isso, os valores foram inseridos no 

Matlab e, a partir do gráfico da curva gerada, obtiveram-se os parâmetros corretos de entrada 

no ATPDraw, apresentados na Tabela 10. 

Para incluir esse componente, basta clicar com o botão direito do mouse > Sources > 

Heidler type 15. A Figura 28 e a Figura 29 ilustram a inclusão dessa função. Nem toda a carga 

do canal contribui para a corrente da descarga atmosférica, pois uma parte é desviada para as 

ramificações do canal de descarga. Assim, na Figura 28, a resistência representa justamente o 

desvio de corrente por estas ramificações e que não é injetada no sistema atingido pela descarga. 

 

Tabela 10 – Parâmetros de entrada da função Heidler no ATPDraw para gerar a curva da Figura 27. 

k Amplitude [A] T_f [s] tau [s] 𝒏 

1 6.400 10,8E-6 76E-6 2 

2 4.699 5,6E-6 10E-6 3 

3 4.898 8,4E-6 30E-6 5 

4 7.822 8,6E-6 26E-6 9 

5 16.330 8,2E-6 23,3E-6 30 

6 16.120 112,2E-6 200E-6 2 

7 11.630 15E-6 26E-6 14 
FONTE: (MATHWORKS, 2016). 
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Figura 28 – Modelo de fonte de corrente Heidler do ATPDraw: (a) símbolo adotado pelo ATPDraw; (b) 

somatório das sete funções Heidler; (c) símbolo compacto das sete funções Heidler adotado pelo autor. 

 

(a) (b) (c) 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

Figura 29 – Propriedades da fonte de surto no ATPDraw. 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

3.4 Modelagem da linha de transmissão 

Os fenômenos transitórios, como os estudados nesta dissertação, são inevitavelmente 

dependentes da frequência e sua modelagem requer a determinação da faixa de frequência em 

estudo, haja vista a ampla faixa disponível (no caso das linhas de transmissão, de zero a mega-

hertz). É possível desenvolver uma modelo de linha que responda de forma precisa a uma vasta 

faixa de frequências, entretanto, aconselha-se desenvolver um modelo adequado a uma faixa 

específica, com cada faixa correspondendo a um fenômeno transitório particular. 
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Existem dois modelos no domínio do tempo para as linhas de transmissão: o modelo de 

parâmetros concentrados e o modelo de parâmetros distribuídos, ambos vinculados ao 

comprimento do trecho de linha e à máxima frequência presente (Figura 30). 

O modelo de parâmetros concentrados emprega resistências (R, em ohm), capacitâncias 

(C, em farad) e indutâncias (L, em henry) para representar a linha de transmissão e são 

calculados para cada frequência. Esse modelo é pertinente nos estudos de curto-circuito e 

regime permanente. A representação mais comum é o modelo π. 

O modelo de parâmetros distribuídos é mais adequado nos estudos de transitórios, como 

surtos de manobra e surtos atmosféricos, e estudos de regime permanente em frequências 

elevadas. Também emprega resistências, capacitâncias e indutâncias, porém, as unidades são 

expressas em função do comprimento da linha, respectivamente ohm por quilômetro, farad por 

quilômetro e henry por quilômetro. Nesse modelo, pode ser incluída a dependência dos 

parâmetros com a frequência. 

 

Figura 30 – Diferentes modelos possíveis para linhas de transmissão. 

 

FONTE: (MARTINEZ-VELASCO, 2009). 
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Dentre as rotinas existentes no ATPDraw, e empregada neste trabalho, está a rotina de 

parâmetros distribuídos dependentes da frequência, LCC template. Ainda, dentro dessa rotina, 

é adotada a representação de Martí (1982) para a linha de transmissão, cujo modelo, proposto 

em 1982, considera a dependência da frequência dos parâmetros da linha. O modelo emprega 

soluções no domínio modal e utiliza funções de peso aplicadas às equações de linhas de 

transmissão, além de minimizar as instabilidades numéricas produzidas pela natureza altamente 

oscilatória da resposta em frequência das linhas. É um modelo preciso para a representação de 

linhas simétricas e equilibradas, sendo adequado para a simulação de linhas aéreas. 

Os seguintes passos são executados pelo modelo de Martí (ARAÚJO e NEVES, 2005; 

MARTINEZ-VELASCO, 2009): 

a) primeiro, as correntes e tensões são transformadas do domínio das fases para o 

domínio modal por meio de matrizes de transformação linear17, permitindo que um 

sistema de n fases possa ser tratado como n sistemas monofásicos; 

b) depois, as equações da linha são resolvidas usando-se as quantidades modais e o 

histórico das fontes de corrente; 

c) finalmente, as tensões e correntes são novamente convertidas para o domínio das 

fases. 

No ATPDraw, os parâmetros considerados no modelo LCC template incluem a geometria 

da linha (coordenadas dos condutores das fases e do cabo para-raios; disposição dos feixes de 

condutores; distância da flecha ou catenária18 dos cabos; comprimento do vão; quantidade de 

fases; transposição) e as propriedades físicas dos condutores (raio e resistência c.c. dos 

condutores; resistividade do solo; efeito pelicular). Permite, também, optar pelo emprego de 

valores reais na matriz de transferência. Esses parâmetros encontram-se ilustrados na Figura 

31. 

Para incluir este componente, basta clicar com o botão direito do mouse > Line/Cables > 

LCC template. A Figura 32 ilustra a representação no ATPDraw. 

 

                                                           
17 No modelo de Martí, durante a transformação de um domínio para outro, a matriz de transformação é considerada 

real e constante com a frequência. Essa simplificação pode limitar a precisão dos resultados nos estudos de linhas 

aéreas desbalanceadas, assimétricas e de cabos subterrâneos, casos em que há forte dependência da frequência. 
18 Formação curvilínea (“barriga”) entre os pontos extremos dos cabos de uma linha de transmissão, devido ao 

peso próprio dos mesmos. 
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Figura 31 – Propriedades da rotina LCC de linha de transmissão no ATPDraw. 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

Figura 32 – Modelo de linha de transmissão do ATPDraw. 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

Os cabos das fases empregados na simulação são condutores de alumínio com alma de 

aço, do tipo Linnet, enquanto os cabos para-raios são do tipo ASTM B-416 de aço revestido de 

alumínio. Os dados de ambos os cabos se encontram na Tabela 11 e na Tabela 12. O 

comprimento considerado do vão entre torres é 400 metros. 

A flecha máxima é calculada conforme Equação (9), considerando nivelados os suportes 

dos cabos, ou seja, à mesma altura, e desprezando-se os efeitos do vento e da temperatura 

(GRIGSBY, 2012). 

 

𝐷 =
𝐻

𝑊
(𝑐𝑜𝑠ℎ (

𝑆 × 𝑊

2𝐻
) − 1) (9) 

 

Em que: 
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𝐷 – catenária ou flecha máxima, em metro; 

𝐻 – componente horizontal da carga de ruptura, em quilograma; 

𝑆 – comprimento do vão, em metro; 

𝑊 – peso do cabo por unidade de comprimento, em quilograma por metro. 

 

Tabela 11 – Especificações do cabo fase: condutor de alumínio com alma de aço (CAA) codinome Linnet. 

Descrição Unidade Valor 

AWG/MCM – 336,4 

Área 

Al mm² 170,55 

Aço mm² 27,83 

Total mm² 198,38 

Número e diâmetro dos fios 
Al Nº×mm 26×2,89 

Aço Nº×mm 7×2,25 

Diâmetro nominal do cabo mm 18,31 

Raio nominal do cabo mm 9,155 

Massa linear kg/m 0,6899 

Carga de ruptura kN (kg) 62,92 (6416,05) 

Resistência elétrica c.c. a 20 °C Ω/km 0,1699 

Capacidade de corrente A 510 
FONTE: (ALUBAR, 2016). 

 

Tabela 12 – Especificações do cabo para-raios: condutor de aço revestido de alumínio do tipo Alumoweld 

ASTM B-416. 

Nº e 

tamanho 

dos fios 

Diâmetro 

nominal 

do fio 

Diâmetro 

nominal 

do cabo 

Raio 

nominal 

do cabo 

Carga de 

ruptura 
Peso Resistência 

Seção 

transversal 

AWG mm mm mm kN (kg) kg/m 
Ω/km 

a 20 °C 
mm² 

7 nº 9 2,906 8,71 4,355 
56,18 

(5.729) 
0,3089 1,8440 46,44 

FONTE: (AFL, 2016). 

 

A Equação (9) é usualmente aproximada pela Equação (10), baseada na expansão de 

MacLaurin do cosseno hiperbólico, suficientemente precisa enquanto a flecha for menor do que 

5% do comprimento do vão (GRIGSBY, 2012). 

 

𝐷 =
𝑊(𝑆2)

8𝐻
 (10) 

 

O componente horizontal da carga de ruptura, 𝐻, é igual à carga no ponto da catenária 

onde a inclinação do condutor é horizontal. No caso de vãos nivelados, como nesta dissertação, 

esse ponto corresponde ao meio do vão. A norma ABNT NBR 5422 (1985) recomenda valores 

de carga máxima para cabos na condição de trabalho de maior duração, sem considerar qualquer 
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elemento de amortecimento. No caso de cabos CAA e cabos de aço-alumínio, recomenda-se, 

respectivamente, uma carga máxima de 20% e 14% da carga de ruptura. 

Com base na Equação (10), pode-se, então, calcular as flechas máximas dos cabos fases 

e dos cabos para-raios, respectivamente apresentadas nas Equações (11) e (12). 

 

𝐷𝑓𝑎𝑠𝑒 =
0,6899 × 4002

8 × (0,20 × 6416,05)
= 10,75 𝑚 (11) 

𝐷𝑃𝑅 =
0,3089 × 4002

8 × (0,14 × 5729)
= 7,7 𝑚 (12) 

 

A Tabela 13 apresenta os parâmetros a serem inseridos na rotina LCC do ATPDraw. 

 

Tabela 13 – Parâmetros de entrada dos condutores no ATPDraw. 

Condutor 
𝑹𝒊𝒏 𝑹𝒐𝒖𝒕 R c.c. 

Distância 

horizontal 

Altura em 

relação ao solo 

Altura no meio 

do vão 

cm cm Ω/km m m m 

Fase A 0 0,9155 0,1699 -2,9 24,955 14,205 

Fase B 0 0,9155 0,1699 2,9 26,815 16,065 

Fase C 0 0,9155 0,1699 -2,9 28,675 17,925 

Cabo-PR 0 0,4355 1,8440 0 33,565 25,865 
FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

Para impedir que reflexões nas terminações das linhas afetem a simulação, faz-se 

necessário o emprego de vãos de comprimentos elevados nas terminações (é adotado um 

comprimento de 5 km). Outra opção seria uma matriz de casamento de impedância nas 

terminações (ASSIS, FRANCO, et al., 2013). Como os tempos simulados nesta dissertação não 

superam 20 µs, o comprimento de 5 km adotado está adequado (as reflexões de fim de linha 

aconteceriam após 25,83 µs, considerando que existe um comprimento de 1.200 m entre o ponto 

de incidência da descarga e a terminação de 5 km da linha e uma velocidade de propagação de 

2,4×108 m/s; ver seção 4.2). 

O efeito corona é desconsiderado na abordagem empregada nesta dissertação segundo 

uma postura conservadora19. 

                                                           
19 A principal consequência do efeito corona é o de aumentar o efeito capacitivo da linha. Assim, a impedância de 

surto (𝑍 = √𝐿
𝐶⁄ ) e a velocidade de propagação da onda eletromagnética na linha (𝑣 = 1

√𝐿𝐶
⁄ ) diminuem. Diante 

do exposto, para uma mesma corrente, as sobretensões considerando efeito corona são menores (𝑉 =  𝑍𝐼). 

Ademais, com o efeito corona a onda viaja mais devagar e, assim, as reflexões (coeficientes de reflexão de tensão 

negativos) demoram mais tempo para diminuir as sobretensões. 
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3.5 Modelagem da torre de transmissão 

A modelagem das torres de transmissão é de grande importância na análise de transitórios. 

Contudo, é verdade que essa tarefa é de certa forma complexa, principalmente devido à 

diversidade de estruturas existentes e à dificuldade de se obter medições de tensão e corrente 

nessas estruturas. Dessa forma, é prática comum representar as torres por meio de parâmetros 

de circuitos, facilitando seu emprego nos aplicativos de simulação disponíveis (e.g., 

ATPDraw). 

Graças aos tempos de frente curtos associados aos fenômenos das descargas atmosféricas, 

a maioria dos modelos considera apenas o efeito eletromagnético transverso da onda, 

negligenciando outros tipos de radiação (CIGRÉ, 1991). Essa declaração permite modelar a 

torre por uma linha de transmissão monofásica vertical sem perdas com parâmetros 

distribuídos, caracterizada por uma impedância de surto (𝑍𝑇) e uma velocidade de propagação 

(𝑣). A velocidade de propagação das ondas na torre é de 80% da velocidade da luz no vácuo, 

ou seja, 2,4×108 m/s, para compensar os caminhos paralelos através das treliças durante a 

propagação (ASSIS, GIUDICE FILHO, et al., 2012; IEEE, 1993). 

Diversos modelos têm sido propostos, tanto baseados em formulações analíticas quanto 

em trabalhos experimentais (JORDAN, 1934; WAGNER e HILEMAN, 1960; SARGENT e 

DARVENIZA, 1969; MENEMENLIS e CHUN, 1982; CHISHOLM, CHOW e 

SRIVASTAVA, 1983; CHISHOLM, CHOW e SRIVASTAVA, 1985; ISHII, KAWAMURA, 

et al., 1991; CIGRÉ, 1991; AMETANI, KASAI, et al., 1994; ALMEIDA e BARROS, 1994; 

HARA e YAMAMOTO, 1996; BABA e ISHII, 2000; GUTIERREZ, MORENO, et al., 2004; 

DE CONTI, VISACRO FILHO, et al., 2006). O modelo adotado nesta dissertação é o proposto 

por De Conti et al. (2006), que é uma modificação do modelo proposto por Jordan em 1943. 

Em outra publicação, De Conti et al. (2009) aplica a nova formulação em exemplos práticos. 

Esse modelo considera a torre como sendo composta de multicondutores cilíndricos 

verticais, paralelos entre si e sem perdas, posicionados no nível do solo. Emprega duas 

equações, uma para modelar as impedâncias de surto próprias dos condutores (Equação (13)), 

válida para um único condutor vertical, e outra para modelar as impedâncias de surto mútuas 

(Equação (14)). 

 

𝑍𝑖𝑖 = 60 (𝑙𝑛
4ℎ

𝑟
− 1) 

 
(13) 
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𝑍𝑖𝑗 = 60 𝑙𝑛
2ℎ + √4ℎ2 + 𝑑𝑖𝑗

2

𝑑𝑖𝑗
+

30𝑑𝑖𝑗

ℎ
− 60√1 +

𝑑𝑖𝑗
2

4ℎ2
 

(14) 

 

Em que: 

ℎ – altura vertical do condutor em relação ao solo, em metro; 

𝑟 – raio do condutor, em metro; 

𝑑𝑖𝑗 – distância entre os centros dos condutores 𝑖 e 𝑗, em metro. 

Considerando que os n condutores verticais são interconectados no ponto de injeção de 

corrente, tem-se que, nesse ponto, 𝑉 = 𝑉1 = 𝑉2 = ⋯ = 𝑉𝑛 e 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + ⋯+ 𝐼𝑛, em que 𝑉𝑖 e 

𝐼𝑖 são tensões e correntes no i-ésimo condutor vertical e 𝐼 é a corrente total injetada. Nesse caso, 

todo o sistema pode ser representado por uma única linha de transmissão com impedância de 

surto equivalente 𝑍𝑒𝑞 dada pela Equação (15). 

 

𝑍𝑒𝑞 =
𝑉

𝐼
=

∑ 𝑍1𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
 (15) 

 

A torre empregada na simulação é uma torre modelo L6 138 kV da Cemig, tipicamente 

encontrada nas instalações mineiras e cujos dados são apresentados no Apêndice A. Essa torre 

é constituída por quatro condutores cilíndricos paralelos (as treliças são desprezadas nesse 

modelo, bem como as mísulas20 da torre). Para modelar essa torre de forma mais adequada, 

levando em consideração sua altura e a localização dos cabos (ver coordenadas na seção 3.4), 

é necessário dividi-la em quatro porções. Esse seccionamento permite minimizar a variação da 

impedância mútua entre os condutores da torre, de formato triangular, já que o modelo 

considera apenas condutores paralelos. 

A primeira porção, aqui denominada de impedância de surto 𝑍1, vai do solo até a altura 

da fase inferior, ou fase C, compreendendo, assim, ao comprimento do tronco inferior da torre. 

Portanto, tem-se ℎ = 26,815 m. Para o espaçamento entre os quatro condutores paralelos 

considera-se um valor médio, ou seja, 𝑑 = (0,8 + 6,0) 2⁄ = 3,4 m (ver Figura 33). Como a 

torre é constituída de inúmeros condutores de seções transversais não circulares e variadas, é 

adotado o valor de 𝑟 = 65 cm, como sugerido por De Conti et al. (2009). Assim, tem-se, para 

𝑍1: 

 

                                                           
20 São os braços da torre, onde se encontram os isoladores e os para-raios. 
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𝑍11 = 60 (𝑙𝑛
4 × 26,815

0,065
− 1) = 384,52 𝛺 (16) 

𝑍12 = 𝑍14

= 60 𝑙𝑛
2 × 26,815 + √4 × 26,8152 + 3,42

3,4
+

30 × 3,4

26,815

− 60√1 +
3,42

4 × 26,8152
= 150,83 𝛺 

(17) 

𝑍13 = 60 𝑙𝑛
2 × 26,815 + √4 × 26,8152 + 4,8082

4,808
+

30 × 4,808

26,815

− 60√1 +
4,8082

4 × 26,8152
= 131,55 𝛺 

(18) 

𝑍1 =
384,52 + 150,83 + 150,83 + 131,55

4
= 204,43 𝛺 (19) 

 

Figura 33 – Distância entre condutores do segmento Z₁ da torre, em metro. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

A segunda porção, denominada impedância de surto 𝑍2, vai da mísula da fase C até a 

mísula da fase B. Assim, tem-se ℎ = 26,675 m (a referência é o solo). O espaçamento médio 

entre os quatro condutores paralelos é 𝑑 = 0,8 m (ver Figura 34) e 𝑟 = 65 cm. Assim, para 𝑍2, 

tem-se: 

 

𝑍11 = 60 (𝑙𝑛
4 × 26,675

0,065
− 1) = 388,54 𝛺 (20) 

𝑍12 = 𝑍14

= 60 𝑙𝑛
2 × 26,675 + √4 × 26,6752 + 0,82

0,8
+

30 × 0,8

26,675

− 60√1 +
0,82

4 × 26,6752
= 238,76 𝛺 

(21) 
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𝑍13 = 60 𝑙𝑛
2 × 26,675 + √4 × 26,6752 + 1,1312

1,131
+

30 × 1,131

26,675

− 60√1 +
1,1312

4 × 26,6752
= 218,31 𝛺 

(22) 

𝑍2 =
388,54 + 238,76 + 218,31 + 238,76

4
= 271,09 𝛺 (23) 

 

Figura 34 – Distância entre condutores dos segmentos Z₂ e Z₃ da torre, em metro. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

A terceira porção, ou impedância de surto 𝑍3, vai da mísula da fase B até a mísula da fase 

A. Assim, tem-se ℎ = 30,535 m, 𝑑 = 0,8 m (ver Figura 34) e 𝑟 = 65 cm. Portanto, para 𝑍3, 

tem-se: 

 

𝑍11 = 60 (𝑙𝑛
4 × 30,535

0,065
− 1) = 392,31 𝛺 (24) 

𝑍12 = 𝑍14

= 60 𝑙𝑛
2 × 30,535 + √4 × 30,5352 + 0,82

0,8
+

30 × 0,8

30,535

− 60√1 +
0,82

4 × 30,5352
= 242,48 𝛺 

(25) 

𝑍13 = 60 𝑙𝑛
2 × 30,535 + √4 × 30,5352 + 1,1312

1,131
+

30 × 1,131

30,535

− 60√1 +
1,1312

4 × 30,5352
= 222,01 𝛺 

(26) 

𝑍3 =
392,31 + 242,48 + 222,01 + 242,48

4
= 274,82 𝛺 (27) 

 

Finalmente, a porção 𝑍4 vai da mísula da fase A até o cabo para-raios, correspondendo, 

portanto, ao comprimento do topo da torre. Assim, tem-se ℎ = 33,565 m (que é a altura da 

torre), 𝑑 = 0,65 m (ver Figura 35) e 𝑟 = 65 cm. Portanto, para 𝑍4, tem-se: 

 

𝑍11 = 60 (𝑙𝑛
4 × 33,565

0,065
− 1) = 397,99 𝛺 (28) 
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𝑍12 = 𝑍14

= 60 𝑙𝑛
2 × 33,565 + √4 × 33,5652 + 0,652

0,65
+

30 × 0,65

33,565

− 60√1 +
0,652

4 × 33,5652
= 260,41 𝛺 

(29) 

𝑍13 = 60 𝑙𝑛
2 × 33,565 + √4 × 33,5652 + 0,9192

0,919
+

30 × 0,919

33,565

− 60√1 +
0,9192

4 × 33,5652
= 239,86 𝛺 

(30) 

𝑍4 =
397,99 + 260,41 + 239,86 + 260,41

4
= 289,67 𝛺 (31) 

 

Figura 35 – Distância entre condutores do segmento Z₄ da torre, em metro. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Os comprimentos de cada segmento são: 𝑙1 = 26,815 m, 𝑙2 = 𝑙3 = 1,86 m e 𝑙4 = 3,03 

m, respectivamente, para 𝑍1, 𝑍2, 𝑍3 e 𝑍4. Com essas informações, mais as calculadas nas 

Equações (16) a (31), tem-se o modelo completo a ser inserido no ATPDraw, cujos dados se 

encontram resumidos na Tabela 14. 

Para incluir esse componente, basta clicar com o botão direito do mouse > Line/Cables > 

Distributed > Transposed lines (Clarke) > 1 phase. A Figura 36 ilustra a representação da torre 

no ATDraw. 

 

Tabela 14 – Propriedades da rotina LCC da torre de transmissão no ATPDraw. 

Impedância de surto Impedância [Ω] Comprimento [m] 

𝑍1 204,43 26,815 

𝑍2 271,09 1,86 

𝑍3 274,82 1,86 

𝑍4 289,67 3,03 
FONTE: elaborado pelo autor. 
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Figura 36 – Modelo de torre de transmissão no ATPDraw. 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

3.6 Modelagem da cadeia de isoladores 

Os isoladores desempenham, sobretudo, dois importantes papéis nos sistemas elétricos: 

isolação dielétrica entre os cabos das fases e a estrutura da torre e sustentação mecânica do 

conjunto de cabos condutores. Atualmente, os isoladores poliméricos figuram entre os avanços 

tecnológicos em termos de proteção contra as intempéries e isolamento, suportando tensões de 

linhas de transmissão superiores a 1.000 kV (MADURO-ABREU, SAAVEDRA, et al., 2010). 

Os isoladores devem suportar continuamente as tensões impostas, pois sua rigidez 

dielétrica é altamente dependente da tensão suportável à frequência industrial e da forma de 

onda aplicada. Outros fatores são também de grande influência na atuação dos isoladores, quais 

sejam, tipo e polaridade da tensão incidente, distribuição do campo elétrico, comprimento da 

cadeia de isoladores e condições atmosféricas (MARTINEZ-VELASCO, 2009). 

Os principais modelos sugeridos para os isoladores não reproduzem o fenômeno físico 

associado à disrupção da cadeia, mas se baseiam nas características das fases do mecanismo de 

descarga, podendo ser modelados como interruptores controlados ou por resistências não 

lineares. Para mais detalhes sobre o processo disruptivo que acontece nos isoladores, 

recomenda-se a leitura da publicação do Cigré (1992). A seguir, é apresentada uma breve 

descrição das principais topologias empregadas frente a impulsos atmosféricos, cuja descrição 

detalhada é abordada em outra publicação do Cigré (1991). 

3.6.1 Curvas tensão versus tempo 

Nesse modelo, o isolador é representado por sua curva tensão versus tempo, que pode ser 

obtida dos testes de suportabilidade da norma IEC 60243-1:2013 (2013). Essa curva fornece a 
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dependência da tensão de pico do formato específico de impulso aplicado. A Figura 37 ilustra 

essa curva. 

Um modelo matemático foi proposto por Darveniza et al. (1975) para descrever a 

característica de isoladores de porcelana em sistemas de ultra alta tensão (UAT), frente a 

impulsos não normalizados. A equação do modelo é aquela expressa na Equação (32): 

 

𝑉 = (400 +
710

𝑡0,75
)𝑑 (32) 

 

Em que: 

𝑉 – valor de pico da tensão de disrupção, em quilovolt; 

𝑑 – comprimento da cadeia de isoladores, em metro; 

𝑡 – tempo de disrupção, em microssegundo (time-to-breakdown). 

 

Figura 37 – Característica tensão versus tempo dos isoladores. 

 

FONTE: (MARTINEZ-VELASCO, 2009). 

 

O Anexo D reproduz a rotina desse modelo no ATP, elaborada por Mariano (2012). 

Para representar esse modelo no ATP, basta clicar com o botão direito do mouse > 

MODELS > Default model. Ao abrir a janela propriedades, clicar em Edit, inserir a rotina 

apresentada no Anexo D e clicar em Done, para que seja gerado o arquivo no ATP. É necessário 

alterar a disposição dos terminais de conexão (Edit definitions > Nodes), que devem estar 

dispostos como indicado na Tabela 15. O número de nós deve ser ajustado para 6. Recomenda-
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se, por estética, alterar o desenho do modelo (Edit definitions > Icon editor) conforme Figura 

38. 

 

Tabela 15 – Disposição dos nós do modelo de isolador. 

Parâmetro Posição x Posição y 

UPA -10 -20 

UNA -10 20 

UPB 0 -20 

UNB 0 20 

UPC 10 -20 

UNC 10 20 
FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

Figura 38 – Modelo de isolador concebido no ATP. 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

O modelo de curva tensão versus tempo apresenta limitações quando empregado em 

estudos de isoladores sujeitos a múltiplos flashovers e sua precisão decai quando os tempos de 

disrupção são maiores (seu melhor desempenho ocorre com tempos de disrupção entre 2 µs e 6 

µs) ou quando a probabilidade dos flashovers é baixa (i.e., que ocorrem na cauda de onda 

impulsiva) (CIGRÉ, 1991). 

3.6.2 Métodos de integração 

Os métodos de integração procuram prever o desempenho do isolamento como função de 

determinados parâmetros da forma de onda não padronizada e atuam como se fossem 

interruptores controlados por tensão, ou seja, a ruptura inicia-se após ter superado uma tensão 

de referência. Uma das formulações desenvolvidas, e obtida empiricamente, foi proposta por 

Kind (1958) e é apresentada na Equação (33), também ilustrada na Figura 39. 

 

∫
𝑑𝑥

𝐾

𝑑

0

= ∫ (𝑣(𝑡) − 𝑉0) 𝑑𝑡

𝑡0+𝑡𝑎

𝑡0

 (33) 

 

Em que: 
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𝐾 – constante que depende da geometria do isolador, do mecanismo da descarga e da 

polaridade da tensão aplicada, mas independe do tempo; 

𝑑 – distância entre terminais do isolador, em metro; 

𝑣(𝑡) – tensão aplicada em função do tempo, em volt; 

𝑉0 – tensão de referência, em volt; 

𝑡0 – instante de tempo em que a tensão 𝑣(𝑡) supera a tensão 𝑉0 (i.e., 𝑣(𝑡0) = 𝑉0), em 

segundo; 

𝑡𝑎 – tempo de atraso na formação da coluna de descarga, em segundo. 

 

Figura 39 – Modelo de isolador pelo método de integração. 

 

FONTE: (MARTINEZ-VELASCO, 2009). 

 

Esse modelo foi incorporado às simulações no ATP, cujo algoritmo (MARIANO, 2012) 

se encontra no Anexo E. 

Os métodos de integração, apesar de apresentarem precisões consideráveis, possuem a 

desvantagem da dependência da geometria do isolador e da forma de onda de tensão, o que 

pode restringir sua aplicação (CIGRÉ, 1991). 

3.6.3 Modelos físicos 

Os modelos físicos representam o mecanismo de disrupção que ocorre nos isoladores, 

estabelecido em três fases: início do corona, propagação dos canais precursores filamentares e 

propagação do líder (CIGRÉ, 1991), como ilustra a Figura 40. 
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Figura 40 – Fases do processo de descarga num isolador. 

 

FONTE: (CIGRÉ, 1991). 

 

Quando a tensão aplicada excede a tensão de início da corona (𝑡𝑐, 𝑉𝑐), os canais 

precursores filamentares propagam-se pela cadeia de isoladores, formando impulsos de corrente 

de amplitudes consideráveis. Se a tensão permanecer alta após certo tempo (𝑡𝑠), os canais 

precursores filamentares atravessam os terminais da cadeia, quando então os líderes iniciam sua 

propagação (𝑡𝑙). A ruptura ocorre quando os líderes atravessam os terminais da cadeia. 

A fase de propagação do líder tem sido modelada por expressões empíricas para a 

velocidade de propagação do líder. Uma dessas expressões foi proposta por Weck (1981) e é 

descrida pela Equação (34). 

 

𝑑𝑙

𝑑𝑡
= 𝑘𝑣(𝑡) [

𝑣(𝑡)

𝑑 − 𝑙
− 𝐸0] (34) 

 

Em que: 

𝑑 – comprimento da cadeia de isoladores, em metro; 

𝑙 – comprimento do líder, em metro; 

𝑣(𝑡) – tensão absoluta através da cadeia de isoladores, em volt; 

𝐸0 – gradiente de tensão de referência, em volt por metro; 

𝑘 – constante função da geometria dos eletrodos, da polaridade da onda aplicada e do tipo 

de isolador, em m²/V²/s. 
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A Equação (34) implica que a progressão do líder é interrompida se o campo elétrico na 

parte do isolador não percorrida pelos canais precursores cair abaixo de 𝐸0. Na Tabela 16 são 

apresentados alguns valores de 𝑘 e de 𝐸0. 

 

Tabela 16 – Valores dos parâmetros k e E₀. 

Configuração Polaridade 𝒌 [𝒎²/𝒌𝑽²/𝒔] 𝑬𝟎 [𝒌𝑽/𝒎] 

Centelhador a ar, isolador de 

roldanas e bastão 

+ 0,8 × 10−6 600 

– 1,0 × 10−6 670 

Isoladores de pino e campânula 
+ 1,2 × 10−6 520 

– 1,3 × 10−6 600 
FONTE: (CIGRÉ, 1991). 

 

Esse modelo foi incorporado às simulações no ATP, cujo algoritmo (MARIANO, 2012) 

se encontra no Anexo F. 

Os modelos físicos são válidos para uma grande quantidade de formatos de ondas 

impulsivas e aplicados a diferentes geometrias de eletrodos, sendo o modelo de progressão do 

líder, representado pela Equação (34), o mais preciso na maioria das situações. A título de 

ilustração, a Figura 41 ilustra processo de disrupção elétrica nos isoladores de uma linha de 

transmissão. 

 

Figura 41 – Descarga de corona em um anel de corona em linha de transmissão de 500 kV. 

 

FONTE: (WIKIMEDIA COMMONS, 2013). 
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3.7 Modelagem do para-raios 

A modelagem do para-raios concentra-se na representação de sua elevada não linearidade, 

dada pela Equação (6) e ilustrada na Figura 11, e na dependência da frequência (comportamento 

dinâmico). Seguem-se abaixo algumas características dinâmicas apresentadas pelos blocos de 

ZnO: 

a) pequeno atraso de tempo de resposta às sobretensões; 

b) sem transitório abrupto, como ocorre no momento da descarga disruptiva em um 

para-raios convencional; 

c) fluxo de corrente desprezível em operação após a ocorrência do surto; 

d) a tensão nos terminais do para-raios aumenta à medida que o tempo de subida da 

corrente do para-raios diminui (e.g., a tensão de descarga do para-raios, para uma 

dada magnitude da corrente de descarga, aumenta em aproximadamente 6% 

quando o tempo de subida da corrente diminui de 8 μs para 1,3 μs (IEEE 

WORKING GROUP 3.4.11, 1992)); 

e) a tensão no para-raios atinge seu pico antes de a corrente do para-raios atingir seu 

pico (predominância do efeito indutivo); 

f) a tensão sobre o para-raios não é função somente da corrente de descarga, mas 

também da sua taxa de crescimento; 

g) quando a tensão aplicada aumenta, o componente resistivo da corrente de fuga 

aumenta e uma distorção pronunciada aparece na onda de tensão. 

Foi pensando nessas características dos blocos de ZnO, e também nos blocos de SiC em 

estudos mais antigos, que inúmeros modelos foram propostos (TOMINAGA, AZUMI, et al., 

1979; SCHMIDT, MEPPELINK, et al., 1989; HILEMAN, ROGUIN e WECK, 1990; IEEE 

WORKING GROUP 3.4.11, 1992; KIM, FUNABASHI, et al., 1996; PINCETI e 

GIANNETTONI, 1999; FERNÁNDEZ e DÍAZ, 2001; POPOV, SLUIS e PAAP, 2002; 

MARDIRA e SAHA, 2002; MAGRO, GIANNETTONI e PINCETI, 2004; VALSALAL, USA 

e UDAYAKUMAR, 2011; DAU, 2012). Basicamente, esses modelos incorporam uma 

resistência não linear, para representar a característica V×I dos blocos semicondutores, e 

indutores, para representar a dependência da frequência. Na sequência são explicados esses 

modelos, apresentando sua aplicabilidade, as vantagens e as desvantagens de cada um. 

3.7.1 Modelo de para-raios convencional 

O modelo de para-raios convencional (MARTINEZ-VELASCO, 2009; DOMMEL, 

1996) é representado por uma resistência não linear composta por vários segmentos de reta da 
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curva V×I, modelados pela Equação (35). É um modelo mais adequado para impulsos lentos 

(e.g., impulsos de manobra), é simples e de fácil implementação e os dados podem ser obtidos 

dos catálogos de fabricantes. Contudo, não modela a característica dinâmica dos para-raios e 

não é aconselhável para impulsos muito rápidos (e.g., impulsos íngremes e atmosféricos), 

podendo apresentar erros próximos a 10%. Sua representação é ilustrada na Figura 42. 

 

Figura 42 – Modelo de para-raios convencional. 

 

FONTE: (DOMMEL, 1996). 

 

𝑖 = 𝑝 (
𝑣

𝑉𝑟𝑒𝑓
)

𝑞

 (35) 

 

Em que: 

𝑖, 𝑣 – pontos de corrente (eixo das ordenadas) e tensão (eixo das abscissas), 

respectivamente, da curva característica; 

𝑉𝑟𝑒𝑓 – valor arbitrário de referência de tensão que normaliza a equação e evita um estouro 

numérico durante a exponenciação, em volt; 

𝑝 – multiplicador para cada segmento, em ampère; 

𝑞 – expoente da função (adimensional). 

3.7.2 Modelo de para-raios proposto por Tominaga et al. (1979) 

O modelo proposto por Tominaga et al. (1979) emprega uma resistência não linear em 

série com uma indutância linear (Figura 43). A indutância representa a histerese da curva 

característica do para-raios (não ilustrada na Figura 11), fruto da defasagem entre a tensão 

residual e a corrente de descarga, enquanto a resistência representa a dependência do tamanho 

do ciclo de histerese em relação à magnitude e à forma de onda da corrente aplicada. 

 Esse modelo apresenta boa aproximação em situações específicas, como no estudo de 

coordenação de isolamento em subestações, mas não considera o efeito da frente de onda 

íngreme. Ainda, o valor de L deve ser ajustado toda vez que as condições de operação mudam. 
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Figura 43 – Modelo proposto por Tominaga et al. 

 

FONTE: (TOMINAGA, AZUMI, et al., 1979). 

  

3.7.3 Modelo de para-raios proposto por Schmidt et al. (1989) 

O modelo de Schmidt et al. (1989) foi obtido com base em ensaios em laboratório e na 

análise da microestrutura do ZnO. Representa os atrasos de tempo associados ao mecanismo 

interno de condução dos blocos semicondutores, a capacitância parasita entre os grãos de ZnO 

e a indutância dos varistores em função do caminho percorrido pela corrente (Figura 44). Ainda, 

é capaz de representar o pico de tensão residual que ocorre antes do pico de corrente nos ensaios 

reais de alta frequência com para-raios (MARTINEZ-VELASCO, 2009). Sua desvantagem está 

em não considerar os efeitos do comprimento e da indutância dos terminais de conexão do para-

raios, o que, para aplicações de surtos de alta frequência, podem incutir em erros nos resultados. 

 

Figura 44 – Modelo proposto por Schmidt et al. 

 

FONTE: (SCHMIDT, MEPPELINK, et al., 1989). 

 

Na Figura 44, tem-se: 

𝑅𝜃 – resistência não linear dependente da temperatura 𝜃; representa a resistência não 

linear da fronteira dos grãos; 
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𝑅𝑖 – resistência linear de regime permanente da fronteira dos grãos de ZnO; 

𝑅𝑧 – resistência linear dos grãos de ZnO; 

𝐿 – indutância linear dos grãos de ZnO; representa os campos magnéticos internos e 

externos ao para-raios; 

𝑅𝑡 (
𝑑𝑣

𝑑𝑡
, 𝑉, 𝜏) – representa a transição do comportamento capacitivo (fase de 

carregamento) para o comportamento resistivo (fase linear), responsável pelo sobressinal na 

tensão residual. Depende do formato da onda (
𝑑𝑣

𝑑𝑡
, 𝑉) e da constante de tempo 𝜏 para se alcançar 

o equilíbrio de elétrons e lacunas na fronteira dos grãos de ZnO; 

𝐶 (
𝑑𝑣

𝑑𝑡
, 𝑉, 𝜃) – capacitância dos blocos de ZnO; depende da inclinação do surto aplicado 

(
𝑑𝑣

𝑑𝑡
), da tensão aplicada (𝑉) e da temperatura (𝜃). 

3.7.4 Modelo de para-raios proposto pelo Cigré (HILEMAN, ROGUIN e WECK, 1990) 

O modelo sugerido pelo Cigré (HILEMAN, ROGUIN e WECK, 1990) é uma 

simplificação do modelo de Schmidt et al. (1989), desprezando os efeitos térmico (𝑅𝜃) e 

capacitivo (𝐶 (
𝑑𝑣

𝑑𝑡
, 𝑉, 𝜃)) e combinando as resistências lineares 𝑅𝑖 e 𝑅𝑧 em uma apenas, 𝑅𝐼 

(Figura 45). 

 

Figura 45 – Modelo de para-raios proposto pelo Cigré. 

 

FONTE: (HILEMAN, ROGUIN e WECK, 1990). 

 

Na Figura 45, tem-se: 

𝑅𝑡 (
𝑑𝑣

𝑑𝑡
, 𝑉, 𝜏) – representa a transição do comportamento capacitivo (fase de 

carregamento) para o comportamento resistivo (fase linear), responsável pelo sobressinal na 

tensão residual; 

𝑅𝐼 – combinação das resistências lineares 𝑅𝑖 e 𝑅𝑧, associadas aos grãos de ZnO; 
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𝐿 – indutância linear dos grãos de ZnO; representa os campos magnéticos internos e 

externos ao para-raios. 

3.7.5 Modelo de para-raios proposto pelo IEEE (1992) 

O modelo proposto pelo IEEE (1992; 2009) é um dos mais empregados nas simulações 

de transitórios, obtendo resultados satisfatórios e precisos dentro de suas premissas de validade 

(tempo de subida entre 0,5 μs e 45 μs), principalmente para correntes de descargas atmosféricas 

de 20 kA e 40 kA. É, portanto, recomendável para estudos com raios (onde alcança seu melhor 

desempenho), conseguindo representar o pico de tensão residual que ocorre antes do pico de 

corrente nos ensaios reais de alta frequência com para-raios. 

Como todo modelo, apresenta desvantagens: não considera os efeitos dos terminais de 

ligação ; é um modelo complexo, exigindo muitas simulações por tentativa e erro ou testes de 

campo na especificação dos componentes (𝐿1, 𝐴0 e 𝐴1) do modelo; necessita de dados 

específicos dos para-raios, como parâmetros elétricos (tensão residual para impulso padrão de 

10 kA, 8/20 μs) e parâmetros físicos (altura total, diâmetro do bloco, número de colunas em 

paralelo); apresenta queda acentuada na cauda da tensão; exibe erros relativos altos para surtos 

com frentes rápidas; para correntes de baixa amplitude, o modelo superestima o valor da tensão 

residual, resultando em superdimensionamento da proteção. A Figura 46 mostra seu circuito 

equivalente. 

 

Figura 46 – Modelo proposto pelo IEEE. 

 

FONTE: (IEEE WORKING GROUP 3.4.11, 1992; IEEE, 2009). 

 

As equações desse modelo são as seguintes: 

 

𝐿0 =
0,2𝑑

𝑛
 (36) 

𝑅0 =
100𝑑

𝑛
 (37) 

𝐿1 =
15𝑑

𝑛
 (38) 
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𝑅1 =
65𝑑

𝑛
 (39) 

𝐶 =
100𝑛

𝑑
 (40) 

 

Em que: 

𝐿0 – representa a indutância associada aos campos magnéticos nas proximidades do para-

raios, em microhenry; 

𝑅0 – resistência, em ohm, usada para estabilizar a integração numérica quando o modelo 

é implantado nas simulações digitais; 

𝐿1 – indutância do filtro passa baixas, em microhenry. É o parâmetro de maior impacto 

nas simulações; 

𝑅1 – resistência do filtro passa baixas, em ohm; 

𝐶 – representa a capacitância entre terminais do para-raios, em picofarad; 

𝐴0 e 𝐴1 – representam a não linearidade da curva V×I do para-raios. Seus valores podem 

ser obtidos da Tabela 17 ou, alternativamente, da curva da Figura 47. Na curva, a tensão residual 

é obtida pela Equação (41); 

𝑑 – altura estimada do para-raios, obtida de catálogos, em metro; 

𝑛 – número de colunas de discos de ZnO em paralelo no para-raios. 

 

Tabela 17 – Valores de A₀ e A₁ do modelo do IEEE. 

 Tensão [p.u. de 𝑽𝟏𝟎] 

Corrente [kA] 𝑨𝟎 𝑨𝟏 

0,01 1,40 — 

0,1 1,54 1,23 

1 1,68 1,36 

2 1,74 1,43 

4 1,80 1,48 

6 1,82 1,50 

8 1,87 1,53 

10 1,90 1,55 

12 1,93 1,56 

14 1,97 1,58 

16 2,00 1,59 

18 2,05 1,60 

20 2,10 1,61 

FONTE: (IEEE WORKING GROUP 3.4.11, 1992). 

 

𝑉𝑅10
= [𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑝. 𝑢. ] ×

𝑉10

1,6
 (41) 
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Em que: 

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑝. 𝑢. – tensão, em p.u., obtida do eixo das ordenadas da Figura 47 ou da Tabela 

17; 

𝑉10 – tensão residual de impulso atmosférico para uma corrente de 10 kA, 8/20 µs. 

Essas fórmulas nem sempre conduzem aos melhores valores, mas fornecem um bom 

ponto de partida. 

 

Figura 47 – Relação V×I para os resistores não lineares do modelo do IEEE. 

 

FONTE: (IEEE WORKING GROUP 3.4.11, 1992). 

 

As etapas a seguir são necessárias para se construir o modelo: 

a) passo 1: usar as expressões (36) a (40) para calcular os valores de 𝐿0, 𝑅0, 𝐿1, 𝑅1, 𝐶 

e, da curva da Figura 47 ou da Tabela 17, obter as características não lineares 𝐴0 e 

𝐴1; 

b) passo 2: ajustar os valores p.u. de 𝐴0 e 𝐴1 para obter uma boa aproximação entre 

a tensão residual de impulso de manobra (𝑉𝑆𝑆) e a corrente de descarga associada; 

c) passo 3: ajustar o valor de 𝐿1 para obter uma boa aproximação para a tensão 

residual de impulso atmosférico (𝑉10) para uma corrente de descarga de 8/20 µs. 

Os modelos a seguir são todos, direta ou indiretamente, uma modificação do modelo do 

IEEE como tentativa de se reduzirem as iterações no cálculo dos elementos não lineares 𝐴0 e 

𝐴1. 
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3.7.6 Modelo de para-raios proposto por Kim et al. (1996) 

O modelo proposto por Kim et al. (1996), também chamado de modelo histerético, 

constitui-se de uma resistência não linear em série com uma indutância também não linear 

(Figura 48). A grande vantagem desse modelo é a representação do comportamento dinâmico 

do para-raios, ou seja, o pico de tensão residual ocorre antes do pico de corrente de descarga. 

Esse modelo apresenta boa resposta para impulsos com frentes de onda íngremes e 

executa apenas um cálculo na simulação. Os dados necessários à sua modelagem, como a 

característica V×I para 8/20 μs e a taxa de elevação do impulso de tensão com frente de onda 

íngreme para um impulso padrão, podem ser encontrados nos catálogos dos fabricantes. 

Em contrapartida, o modelo necessita de um algoritmo para calcular a indutância não 

linear e de muitos pontos de tensão e corrente para representar a característica do surto. O erro 

de cálculo aumenta com o impulso de onda padrão (média de 1%; máximo de 6%) e não 

demonstra precisão fora da faixa do tempo de subida usado e fora do pico de corrente calculado 

para o indutor. Também despreza os efeitos dos terminais de ligação e a distância de separação. 

 

Figura 48 – Modelo proposto por Kim et al. 

 

FONTE: (KIM, FUNABASHI, et al., 1996). 

 

3.7.7 Modelo de para-raios proposto por Pinceti e Giannettoni (1999) 

O modelo de Pinceti e Giannettoni (1999) é uma simplificação do modelo do IEEE. 

Segundo seus autores, a capacitância poderia ser desprezada e as resistências poderiam ser 

representadas por uma apenas, de valor 1 MΩ, para evitar problemas numéricos nas simulações 

digitais (Figura 49). Esse modelo apresenta erros relativos entre os valores calculados e medidos 

abaixo de 4,5% para correntes de descarga com tempo de subida de 1 μs a 30 μs; o erro diminui 

para tempos de subida abaixo de 8 μs. 

Os parâmetros 𝐴0 e 𝐴1 são os mesmos do modelo do IEEE e calculados de igual forma. 

Ambas as indutâncias (dadas em microhenry) têm o mesmo significado das do IEEE, mas com 

formulações diferentes, dadas pelas Equações (42) a (44). 
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𝐿0 =
1

12
(𝐾 − 1)𝑉𝑁 (42) 

𝐿1 =
1

4
(𝐾 − 1)𝑉𝑁 = 3𝐿0 (43) 

𝐾 =
𝑉1/𝑇2

𝑉10
 (44) 

 

Em que: 

𝑉𝑁 – tensão nominal do para-raios, em quilovolt; 

𝑉1/𝑇2 – tensão residual para um pulso de corrente padrão de 10 kA, em quilovolt;. 

𝑉10 – tensão residual de um pulso de corrente padrão de 10 kA, 8/20 µs, em quilovolt. 

 

Figura 49 – Modelo proposto por Pinceti e Giannettoni. 

 

FONTE: (PINCETI e GIANNETTONI, 1999). 

 

As vantagens desse modelo são as seguintes: simplicidade na identificação dos 

componentes; todos os dados necessários (tensão nominal, tensão residual para impulso 

atmosférico de 10 kA e tensão residual para impulso íngreme de 10 kA) encontram-se nos 

catálogos dos fabricantes; emprega apenas parâmetros elétricos, dispensando os parâmetros 

físicos; não necessita de correção iterativa na identificação dos parâmetros; o desempenho do 

modelo condiz com o comportamento real do para-raios para diferentes modelos e de diferentes 

fabricantes, apresentando o menor erro global dentre os modelos; dispensa a capacitância, já 

que seu efeito é desprezível; desempenho preciso. 

Suas desvantagens são: dificuldade na determinação dos parâmetros 𝐴0 e 𝐴1; o modelo 

subestima o valor da tensão residual; o modelo perde precisão para uma pequena faixa de para-

raios de média tensão (erro de até 10% entre 3 kV e 30 kV); o fabricante pode não declarar a 

tensão residual para pulsos íngremes com tempo de subida entre 0,5 μs e 1 μs. 

3.7.8 Modelo de para-raios proposto por Fernández e Díaz (2001) 

O modelo de Fernández e Díaz (2001) é uma simplificação do modelo do IEEE, 

desprezando os elementos 𝑅1, 𝑅0 e 𝐿0, e incluindo uma resistência em paralelo com a 
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capacitância, de valor 1 MΩ (para-raios de média tensão) ou 10 MΩ (para-raios de alta tensão), 

para evitar problemas numéricos nas simulações digitais (Figura 50). Os parâmetros 𝐴0 e 𝐴1 

são os mesmos do modelo do IEEE, e sugere-se o valor de 0,02 para a razão 𝐴0 𝐴1⁄ . 𝐶 representa 

a capacitância entre terminais do para-raios, em picofarad, e é calculada segundo a Equação 

(45). 

 

𝐶 =
100

𝑑
 (45) 

 

Em que: 

𝑑 – altura estimada do para-raios, obtida de catálogos, em metro. 

𝐿1 é um filtro passa-baixas e pode ser obtido das curvas apresentadas em (FERNÁNDEZ 

e DÍAZ, 2001), somente disponíveis para correntes de descarga de 5 kA e 10 kA. 

 

Figura 50 – Modelo proposto por Fernández e Díaz. 

 

FONTE: (FERNÁNDEZ e DÍAZ, 2001). 

 

Como vantagens desse modelo pode-se mencionar que todos os dados se encontram nos 

catálogos dos fabricantes ou, alternativamente, podem ser obtidos de medições experimentais, 

dispensa cálculos iterativos e o erro relativo máximo de tensão é de 1,7% para correntes de 

surto com frentes de onda rápidas de 1 μs a 8 μs, sendo apropriado para estudos de coordenação 

de isolamento. 

A desvantagem está na superestimação do valor da tensão residual. 

3.7.9 Modelo de para-raios proposto por Popov et al. (2002) 

Trata-se de um modelo simplificado do modelo de Schmidt et al. (ver seção 3.7.3). 

Despreza a dependência da temperatura da resistência não linear e a histerese V×I (Figura 51). 

Para surtos muito íngremes, o modelo apresenta tensões residuais superiores às especificadas 

pelo fabricante (por não considerar o ciclo de histerese). É adequado em estudos em que os 
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surtos de corrente não apresentam amplitudes elevadas, como os originados numa reignição de 

disjuntor. 

 

Figura 51 – Modelo proposto por Popov et al. 

 

FONTE: (POPOV, SLUIS e PAAP, 2002). 

 

Na Figura 51, tem-se: 

𝐶 – capacitância dos blocos de ZnO; 

𝑅𝑧 – resistência linear dos grãos de ZnO; 

𝑅𝑖 – resistência não linear dos blocos de ZnO; 

𝐿 – indutância dos grãos de ZnO. 

3.7.10 Modelo de para-raios proposto por Mardira e Saha (2002) 

O modelo de Mardira e Saha (2002) é uma simplificação do modelo do IEEE (ver seção 

3.7.5) para uso com o impulso de corrente padrão de 8/20 μs, donde resulta sua restrição a 

outras aplicações. Na simplificação, o modelo deixou de considerar os parâmetros físicos e 

dispensou os processos iterativos (Figura 52). Os parâmetros elétricos são obtidos dos catálogos 

dos fabricantes e do teste de impulso de corrente. Os parâmetros são calculados pelas seguintes 

fórmulas: 

 

𝐿0 = [𝑉(𝑡1) − 𝑉(𝑡2)]
(𝑡2 − 𝑡1)

(𝐼2 − 𝐼1)
 (46) 

𝐿𝑧 = 0,1 (47) 

 

Em que: 

𝐿0 – representa a indutância associada aos campos magnéticos nas proximidades do para-

raios, em microhenry; 

𝑉(𝑡1) – tensão residual de pico obtida do teste ao impulso padrão de 10 kA, 8/20 µs; 
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𝑉(𝑡2) – tensão residual associada ao pico de corrente, obtida do teste ao impulso padrão 

de 10 kA, 8/20 µs; 

𝑡1 – instante de tempo associado ao pico da tensão residual; 

𝑡2 – instante de tempo associado ao pico de corrente; 

𝐿𝑧 – representa a indutância associada aos elementos do para-raios de ZnO, em 

microhenry; 

𝐶 representa a capacitância geométrica entre terminais do para-raios; obtida pela medição 

da resposta do ZnO a uma frequência de 50 Hz. As características 𝐴0 e 𝐴1 representam a não 

linearidade da curva V×I do para-raios. São obtidas graficamente de uma curva similar à curva 

da Figura 47. 

 

Figura 52 – Modelo proposto por Mardira e Saha. 

 

FONTE: (MARDIRA e SAHA, 2002). 

 

3.7.11 Modelo de para-raios proposto por Magro et al. (2004) 

Esse modelo é uma evolução do modelo proposto pelos próprios autores em 1999 (ver 

seção 3.7.7), diferindo apenas nos cálculos de 𝐿0 e 𝐿1 (Figura 53). Segundo os autores, se o 

parâmetro 𝑉1/𝑇2 não for disponibilizado e se 𝐾 ≥ 1,8, então as indutâncias podem ser 

calculadas como: 

 

𝐿0 = 0,01 × 𝑉𝑁 (48) 

𝐿1 = 0,03 × 𝑉𝑁 (49) 

 

O pressuposto é uma vantagem, pois apresenta uma possibilidade de definir um modelo 

dinâmico aproximado para o cálculo das indutâncias, mesmo sem informação da tensão residual 

para correntes com frente de onda íngreme. 

Esse modelo é útil na representação de para-raios de média e alta tensão. No emprego em 

médias tensões, demonstra precisão em todas as tensões nominais. Os erros relativos são da 

ordem de 1% para tensões acima de 30 kV. 
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Figura 53 – Modelo proposto por Magro et al. 

 

FONTE: (MAGRO, GIANNETTONI e PINCETI, 2004). 

 

3.7.12 Modelo de para-raios proposto por Valsalal et al. (2011) 

Esse modelo contempla a característica dinâmica do para-raios e é válido para tempos de 

frente de 5 ns a 8 μs. A capacitância é usada para estimar a tensão residual em sobretensões 

rápidas e depende da inclinação da frente de onda do surto aplicado (Figura 54). 

 

Figura 54 – Modelo proposto por Valsalal et al. 

 

FONTE: (VALSALAL, USA e UDAYAKUMAR, 2011). 

 

3.7.13 Modelo de para-raios proposto por Dau (2012) 

Esse modelo, também baseado no modelo do IEEE (ver seção 3.7.5), apresenta como 

principal vantagem a facilidade na obtenção dos parâmetros, que são determinados pela tensão 

residual obtida dos catálogos dos fabricantes e algumas dimensões básicas do para-raios, 

dispensando, assim, o emprego dos parâmetros físicos (Figura 55). Entretanto, apresenta erros 

maiores que os do modelo do IEEE. 

As indutâncias 𝐿0 e 𝐿1 e a resistência R são as mesmas do modelo de Pinceti e Giannettoni 

(1999). As características 𝐴0 e 𝐴1 são dadas por: 

 

𝐴0 = 1,378 × 𝐼𝐴0

0,051 ×
𝑉10

1,6
 (50) 

𝐴1 = 1,083 × 𝐼𝐴1

0,0507 ×
𝑉10

1,6
 (51) 
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Em que: 

𝐼𝐴0
 e 𝐼𝐴1

 – correntes nos varistores 𝐴0 e 𝐴1, respectivamente, obtidas do eixo das abscissas 

da curva da Figura 47. 

𝑉10 – tensão residual de um pulso de corrente padrão de 10 kA, 8/20 µs, em quilovolt. 

 

Figura 55 – Modelo proposto por Dau. 

 

FONTE: (DAU, 2012). 

 

3.7.14 Modelos de para raios do ATP 

O ATP contém alguns modelos de para-raios, mais simplificados que os que foram 

anteriormente apresentados, basicamente representados por resistências não lineares. 

3.7.14.1 Resistência pseudo não linear tipo 99 

Esse modelo usa aproximação para obtenção dos resultados e é adequado quando o 

usuário sabe que a operação resultante irá variar suavemente ao longo da curva característica 

em função do tempo. Contudo, somente reproduz a parte resistiva do para-raios, não considera 

o efeito da frente de onda íngreme e os picos de tensão e corrente ocorrem simultaneamente 

para surtos com frentes rápidas, não representando a dependência da frequência. 

Para incluir esse componente no ATP, basta clicar com o botão direito do mouse > Branch 

nonlinear > R(i) Type 99 (Figura 56). 

3.7.14.2 Resistência verdadeira não linear tipo 92 

Esse modelo representa uma resistência não linear mediante linearização por partes, ou 

seja, a curva característica é representada por trechos de retas diferenciais, e não uma 

exponencial entre os pontos, como no tipo ZnO. Essa representação permite uma característica 

por elemento: o modelo apresenta-se como um circuito aberto quando o centelhador não 

conduz. 
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Esse modelo apresenta as mesmas desvantagens do modelo de resistência pseudo não 

linear tipo 99 (ver seção 3.7.14.1). Para incluir esse componente no ATP, basta clicar com o 

botão direito do mouse > Branch nonlinear > R(i) Type 92 (Figura 56). 

 

Figura 56 – Modelo de resistência não linear tipos 92 e 99 do ATP. 

 

FONTE: (DOMMEL, 1996). 

 

3.7.14.3 Para-raios de surtos ZnO exponencial tipo 92 

Esse modelo se apresenta como um elemento restritamente resistivo e altamente não 

linear, tendo a característica V×I representada por vários segmentos exponenciais entre pontos 

consecutivos, cada qual definido pela Equação (35). Essa representação permite duas 

características distintas por elemento: uma antes e outra após a descarga. Trata-se do modelo 

convencional, já abordado na seção 3.7.1. 

Apresenta as mesmas desvantagens do modelo de resistência tipo 92. Para incluir esse 

componente no ATP, basta clicar com o botão direito do mouse > Branch nonlinear > MOV 

Type 92 (Figura 57). 

 

Figura 57 – Modelo de varistor (tipo 92) do ATP. 

 

FONTE: (DOMMEL, 1996). 

 

3.7.15 Modelagem do para-raios pelo modelo proposto pelo IEEE 

Diversos trabalhos foram publicados com o intuito de comparar as diferentes tipologias 

de para-raios supracitadas, fornecendo informações úteis para a correta escolha do modelo em 

função do sistema em estudo e das condições impostas (SAENGSUWAN e THIPPRASERT, 

2004; MEISTER, 2005; CHRISTODOULOU, ASSIMAKOPOULOU, et al., 2008; 

CHRISTODOULOU, EKONOMOU, et al., 2010a; CHRISTODOULOU, EKONOMOU, et 

al., 2010b; MEISTER, SHAYANI e OLIVEIRA, 2011; LIRA, NOBREGA, et al., 2012; 

PEPPAS, NAXAKIS, et al., 2012; MARROQUES, PERES, et al., 2013; MIGUEL, 2014; S. 

JÚNIOR, BEZERRA, et al., 2014). A Tabela 18 apresenta um resumo comparativo entre os 
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diversos modelos apresentados nesta dissertação. A partir dessas comparações e pelas mesmas 

justificativas já citadas na seção 3.7.5, é adotado nesta dissertação o modelo do para-raios do 

IEEE. 

 

Tabela 18 – Resumo comparativo entre os modelos de para-raios. 

Modelo Características Aplicação típica 

Convencional / ATP MOV 

Tipo 92 

Reproduz somente o 

comportamento resistivo do 

para-raios. 

Impulsos de manobra. 

Tominaga et al. Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Impulsos atmosféricos em 

subestações de AT e EAT. 

Schmidt et al. Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Baseado em ensaios de 

laboratório e na análise da 

microestrutura do ZnO. 

Impulsos com frente de onda 

íngreme (i.e., frente de onda 

igual ou inferior a 8 µs) em 

subestações de AT. 

Cigré Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Impulsos de manobra e 

atmosféricos em subestações. 

IEEE Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Ajuste manual dos parâmetros 

L1, A0 e A1. 

Impulsos com frente de onda 

íngreme, especialmente os 

atmosféricos, em AT e EAT. 

Kim et al. Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Necessita de um algoritmo para 

calcular a indutância não linear. 

Impulsos com frente de onda 

íngreme em estudos de 

coordenação de isolamento. 

Pinceti e Giannettoni Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Dispensa cálculo iterativos. 

Impulsos com frente de onda 

íngreme em estudos de 

coordenação de isolamento em 

MT e AT. 

Fernández e Díaz Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Dispensa cálculo iterativos. 

Impulsos com frente de onda 

longa (i.e., frente de onda 

superior a 8 µs) em MT, 

especialmente os de manobra. 

Popov et al. Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Despreza a histerese da curva 

V×I do para-raios. 

Surtos de baixa frequência 

provocados por reignição e 

escalonamento de tensão em 

transformadores em AT. 

Mardira e Saha Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Dispensa cálculo iterativos. 

Impulsos com frente de onda 

8/20 µs em estudos de 

coordenação de isolamento. 

Magro et al. Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Dispensa cálculo iterativos. 

Impulsos com frente de onda 

íngreme em estudos de 

coordenação de isolamento em 

MT e AT. 

Valsalal et al. Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Impulsos com frente de onda 

ultrarrápido (i.e., da ordem de 

nanossegundos) a íngreme, em 

surtos de manobra em 

subestações isoladas a gás em 

EAT. 
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Modelo Características Aplicação típica 

Dau Modela a característica 

dinâmica do para-raios. 

Impulsos com frente de onda 

íngreme em AT. 

ATP Tipo 99 Reproduz somente o 

comportamento resistivo do 

para-raios. 

Impulsos de manobra ou 

atmosféricos. 

ATP Tipo 92 Reproduz somente o 

comportamento resistivo do 

para-raios. 

Impulsos de manobra ou 

atmosféricos. 

 

O para-raios representado é um modelo polimérico para linha de transmissão (TLA) 

classe 2, tipo PBPE 120/10/2/M/A-LT, como mostra a Figura 58. Suas características elétricas 

estão ilustradas na Tabela 19. 

 

Figura 58 – Para-raios modelo PBPE 120/10/2/M/A-LT, fabricado por Balestro, cujas dimensões são 

dadas em mm. 

 

FONTE: (BALESTRO, 2016). 

 

Tabela 19 – Dados de catálogo do para-raios PBPE 120/10/2/M/A-LT da Balestro. 

Descrição Característica 

Tipo de varistor ZnO 

Comprimento da coluna do para-raios (d) 1,358 m 

Número de colunas de disco de ZnO em paralelo 

(n) 
1 

Corrente de descarga nominal (IN) 10 kA 

Tensão nominal (VN) 120 kV 

Tensão de operação contínua (MVOC) 92 kV 

Absorção de energia 2,1 kJ/kV (para 1 impulso de descarga de linha) 

Tensão residual para impulso de manobra (onda 

30/60 µs) (𝑉𝑆𝑆) 
500 A — 258,2 kV (pico) 

Tensão residual para impulso atmosférico (onda 

8/20 µs) (𝑉10) 
10 kA — 320,0 kV (pico) 

FONTE: (BALESTRO, 2016). 
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Aplicando as Equações (36) a (40), obtêm-se os seguintes valores dos elementos que 

compõem o circuito modelo: 

 

𝐿0 =
0,2𝑑

𝑛
=

0,2 ∙ 1,358

1
= 0,2716 𝜇𝐻 (52) 

𝑅0 =
100𝑑

𝑛
=

100 ∙ 1,358

1
= 135,8 Ω (53) 

𝐿1 =
15𝑑

𝑛
=

15 ∙ 1,358

1
= 20,37 𝜇𝐻 (54) 

𝑅1 =
65𝑑

𝑛
=

65 ∙ 1,358

1
= 88,27 Ω (55) 

𝐶 =
100𝑛

𝑑
=

100 ∙ 1

1,358
= 73,64 𝑝𝐹 (56) 

 

Da Tabela 17, da Tabela 19 e da Equação (41) obtêm-se os dados necessários aos cálculos 

dos parâmetros 𝐴0 e 𝐴1. A tensão residual de impulso atmosférico associada à corrente de 10 

kA, 8/20 µs, para o resistor não linear 𝐴0, é: 

 

𝑉𝑅10
= [𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑝. 𝑢. ] ×

𝑉10

1,6
= 1,9 ×

320

1,6
= 380 𝑘𝑉 (57) 

 

Aplica-se uma corrente de teste de 0,5 kA, 30/60 µs, mede-se a tensão de pico resultante 

e ajustam-se os valores de 𝐴0 e 𝐴1, caso necessário, até que a tensão de pico se aproxime ao 

máximo da tensão residual de impulso de manobra 𝑉𝑆𝑆 = 258,2 𝑘𝑉. 

A Figura 59 registra um pico de tensão de descarga de 265,68 kV, um erro de -2,9 % em 

relação à tensão de 258,2 kV. Para corrigir o erro, é preciso alterar os valores em p.u. da tensão 

da Tabela 17 e reaplicar o teste com o pulso de 0,5 kA, 30/60 µs, até que se consiga um valor 

adequado às curvas de tensão e corrente de manobra. Isso é feito na tentativa e erro (Tabela 20). 

Findas as tentativas, obtém-se a curva da Figura 60 e os novos valores da curva V×I de 𝐴0 e 

𝐴1, apresentadas na Tabela 21. 
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Figura 59 – Corrente de teste de 0,5 kA, 30/60 µs (aumentada de um fator ×300), aplicada e tensão de 

descarga resultante. 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

Tabela 20 – Tentativas na obtenção das curvas dos parâmetros A₀ e A₁. 

Tentativa Variação em p.u. [%] 𝑽𝐒𝐒 [kV] Erro [%] 

1 265,68 – 5% 252,396 2,25 

2 265,68 – 1% 263,023 -1,87 

3 265,68 – 0,028% 258,24 -0,02 
FONTE: dados do autor. 

 

Figura 60 – Tensão de descarga final após aplicação do pulso de 0,5 kA, 30/60 µs (aumentado de um fator 

×300). 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 
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Tabela 21 – Valores finais de A₀ e A₁ para o modelo, considerando V₁₀ = 320 kV. 

A0  A1 

I [kA] V [p.u.] V [kV]  I [kA] V [p.u.] V [kV] 

0,01 1,36 272,2  — — — 

0,1 1,50 299,4  0,1 1,20 239,11 

1 1,63 326,6  1 1,32 264,38 

2 1,69 338,3  2 1,39 277,99 

4 1,75 349,9  4 1,44 287,71 

6 1,77 353,8  6 1,46 291,60 

8 1,82 363,5  8 1,49 297,43 

10 1,85 369,4  10 1,51 301,32 

12 1,88 375,2  12 1,52 303,26 

14 1,91 383,0  14 1,54 307,15 

16 1,94 388,8  16 1,55 309,10 

18 1,99 398,5  18 1,56 311,04 

20 2,04 408,2  20 1,56 312,98 

FONTE: dados do autor. 

 

O próximo passo é a aplicação de uma corrente de teste de 10 kA, 8/20 µs. Mede-se a 

tensão de pico resultante e ajusta-se o valor de 𝐿1, se necessário, até que a tensão de pico se 

aproxime ao máximo da tensão 𝑉10 = 320 𝑘𝑉. A Figura 61 assinala um pico de tensão de 

descarga de 323,69 kV, um erro de -1,15% em relação à tensão de 320 kV. 

 

Figura 61 – Corrente de teste de 10 kA, 8/20 µs (aumentada de um fator ×10), aplicada e tensão de 

descarga resultante. 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 
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Para corrigir o erro, é preciso alterar o valor de 𝐿1, reaplicar o teste com o pulso de 

10 kA, 8/20 µs, até que se consiga um valor adequado às curvas de tensão e corrente 

atmosférica. Isso também é feito na tentativa e erro (ver seção 3.7.5), como apresentado na 

Tabela 22 (essa desvantagem é explorada pelos demais modelos de para-raios). Findas as 

tentativas, obtém-se a curva da Figura 62 e o novo valor de 𝐿1 = 16,975 µH. Assim, tem-se o 

circuito final, exibido na Figura 63. 

 

Tabela 22 – Tentativa e erro na obtenção de L₁. 

Tentativa 𝑳𝟏 [µH] 𝑽𝟏𝟎 [kV] Erro [%] 
𝑳𝟏 da próxima 

tentativa [µH] 

1 20,37 323,69 -1,15 20,37/2 

2 10,185 312,96 2,2 20,37/1,2 

3 16,975 320,32 -0,1 — 

FONTE: dados do autor. 

 

Figura 62 – Tensão de descarga final após aplicação do pulso de 10 kA, 8/20 µs (aumentado de um fator 

×10). 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

Para incluir os componentes desse modelo, basta: 

a) para os resistores: clicar com o botão direito do mouse > Branch linear > Resistor; 

b) para os indutores: clicar com o botão direito do mouse > Branch linear > 

Inductor; 

c) para o capacitor: clicar com o botão direito do mouse > Branch linear > 

Capacitor; 
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d) para os varistores: clicar com o botão direito do mouse > Branch nonlinear > 

MOV Type 92. 

Uma observação a ser feita é que, no modelo MOV do ATP, 𝑉𝑟𝑒𝑓 deve ser o dobro do 

valor da tensão nominal do para-raios, ou seja, 240 kV (LEUVEN EMTP CENTER, 1992). 

 

Figura 63 – Modelo final do para-raios adotado neste trabalho. 

 

FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

3.8 Modelagem do aterramento 

A função principal do aterramento é fornecer um caminho orientado de baixa impedância 

para dispersão da corrente de falta para a terra com o intuito de manter controlado o potencial 

e evitar sobretensões perigosas para os seres vivos e equipamentos. Na aplicação em linhas de 

transmissão, o aterramento também deve assegurar resistência à corrosão, suportar 

termicamente a corrente de falta e contribuir com a confiabilidade da linha (MARTINEZ-

VELASCO, 2009). 

O aterramento é um tópico de extrema importância para a proteção das linhas de 

transmissão e de fundamental importância na determinação das sobretensões nas cadeias de 

isoladores (ASSIS, FRANCO, et al., 2013). O Brasil merece destaque devido ao fato de possuir 

solos de elevada resistividade e alta densidade de descargas atmosféricas; portanto, sendo 

objeto de estudo de diversas publicações nacionais há anos (PORTELA, 1985; VISACRO 

FILHO, 1992; VISACRO FILHO, 2002; NOGUEIRA, 2006; ALÍPIO, 2008; ALÍPIO, 2013). 

A impedância de aterramento da torre depende da geometria do arranjo de aterramento e 

da resistividade do solo e ambas as grandezas são parâmetros fundamentais para o desempenho 

de linhas de transmissão com cabos para-raios devido ao efeito das descargas atmosféricas. O 

aumento da resistividade do solo eleva a taxa de desligamento das linhas de transmissão por 

back flashover (ROCHA, FRANCO, et al., 2001). Ainda, a resistividade varia conforme a 

duração da falta, o clima e o tipo de solo, requerendo modelos mais complexos para representar 

mais fielmente o comportamento real do solo. 
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Os modelos existentes de aterramento podem ser agrupados em duas categorias: modelos 

de baixa frequência (incluindo c.c.) e modelos de alta frequência, correspondendo, na prática, 

às correntes na frequência industrial (60 Hz) e de descargas atmosféricas, respectivamente. 

No modelo de baixa frequência, o aterramento é representado por uma resistência, ou 

seja, por um parâmetro concentrado invariante com a frequência. A resistência de aterramento 

é dada pela Equação (58) (VISACRO FILHO, 2002). 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 (58) 

 

Em que: 

𝑅 – resistência de aterramento, em ohm; 

𝑉 – elevação de potencial desenvolvida no ponto de injeção de corrente em relação ao 

terra remoto, em volt; 

𝐼 – corrente injetada, em ampère. 

Essa representação é bastante limitada, pois despreza inúmeros fatores importantes, como 

a dependência dos parâmetros do solo com a frequência, a ionização do solo e os efeitos reativos 

(indutivo e capacitivo) e de propagação, que são importantes na avaliação da resposta do 

aterramento a correntes de descargas atmosféricas. 

Existem diversos modelos de alta frequência para o aterramento. Dentre as topologias 

simplificadas, pode-se citar a representação por uma impedância impulsiva, definida pela 

Equação (59) (ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2012). 

 

𝑍𝑃 =
𝑉𝑃

𝐼𝑃
 (59) 

 

Em que: 

𝑍𝑃 – impedância impulsiva, em ohm; 

𝑉𝑃 – valor de pico da elevação de potencial 𝑣(𝑡) no ponto de injeção, em volt; 

𝐼𝑃 – valor de pico da corrente impulsiva 𝑖(𝑡) injetada no aterramento, em ampère. 

A diferença principal entre a resistência de aterramento e a impedância impulsiva é que a 

primeira é uma representação adequada a fenômenos de baixa frequência, enquanto a segunda 

é oportuna na representação do aterramento frente a descargas atmosféricas. Outra diferença 

reside no fato de a resistência de aterramento não depender do posicionamento dos pontos de 
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injeção de corrente, enquanto a impedância impulsiva é função, dentre outros parâmetros, dos 

pontos de conexão e da forma de onda aplicada (ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2012). 

A Figura 64 ilustra a variação da impedância impulsiva em função do comprimento de 

eletrodos horizontais de aterramento (cabos contrapesos), dada para cada eletrodo. Os eletrodos 

considerados possuem raio de 1 cm e são enterrados a 0,5 m de profundidade no solo. 

Considera-se um valor médio de permissividade relativa de 𝜀𝑟 = 15 e de permeabilidade 

magnética de 𝜇 = 𝜇0. Os eletrodos foram excitados por uma onda do tipo dupla exponencial 

1,2/50 µs, tipicamente adotada em ensaios de impulso atmosférico. Apesar de a dupla 

exponencial não corresponder à forma de onda real de uma descarga atmosférica, ela apresenta 

um espectro de frequências típicas encontradas em descargas atmosféricas, sendo, portanto, 

adequada para avaliação geral do comportamento impulsivo do aterramento. Os parâmetros 

adotados tanto para as primeiras descargas de retorno quando para as descargas de retorno 

subsequentes (tempo de crista e cauda) são oriundos de medições realizadas na estação do 

Morro do Cachimbo, em Minas Gerais (ALÍPIO, 2008; ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2012). 

Da Figura 64 conclui-se que tanto a resistência de aterramento quanto a impedância 

impulsiva apresentam valores elevados para solos de resistividades também elevadas. Outra 

informação importante extraída da curva é que a impedância impulsiva deixa de variar a partir 

de determinado comprimento do eletrodo, enquanto a resistência continua a decrescer. Isso é 

devido ao fenômeno de atenuação da onda de corrente, que atenua os componentes de alta 

frequência da frente de onda a tal ponto de não influenciarem mais a dispersão da corrente para 

o solo (ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2012). Essa atenuação é mais pronunciada em solos de 

baixa resistividade (ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2011). 

Desse fato deriva o conceito de comprimento efetivo (𝑙𝑒𝑓), que é aquele para o qual a 

impedância impulsiva não mais varia, a despeito do aumento do comprimento dos eletrodos, 

i.e., é o comprimento limite do eletrodo de aterramento. O aumento do comprimento do eletrodo 

a partir de 𝑙𝑒𝑓 representa uma diminuição da resistência de aterramento, porém, não para a 

impedância impulsiva. Para solos de resistividade de 100 Ω∙m, 500 Ω∙m, 1.000 Ω∙m, 2.000 Ω∙m 

e 5.000 Ω∙m, 𝑙𝑒𝑓, obtido das curvas da Figura 64, é da ordem de 16 m, 34 m, 50 m, 82 m e 

90 m, respectivamente. Esses valores são recomendados em estudos de proteção contra raios 

(ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2012). Na Tabela 23 encontram-se os valores de comprimento 

efetivo e impedância impulsiva para diversos valores de resistividade, conforme Figura 64. 
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Figura 64 – Impedância impulsiva e resistência de aterramento em função do comprimento do eletrodo, 

para solos de resistividades 100, 500, 1.000, 2.400 e 5.000 Ωm. ε = 15 e µ = µ0. Valores dados para um 

único eletrodo. 

 
FONTE: (ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2011; ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2012). 

 

Tabela 23 – Valores de resistividade, comprimento efetivo e impedância impulsiva obtidos das curvas da 

Figura 64, considerando as primeiras descargas. Valores dados para um único eletrodo. 

Resistividade [Ω∙m] Comprimento efetivo [m] Impedância impulsiva [Ω] 

100 16 10 

500 34 27 

1.000 50 39 

2.400 82 60 

5.000 90 120 
FONTE: (ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2012). 

 

Os parâmetros físicos do solo, como a condutividade σ e a permissividade ε, variam com 

a frequência e precisam ser contemplados nos modelos empregados em fenômenos transitórios 

rápidos, como as descargas atmosféricas. O acoplamento eletromagnético entre os elementos 

do aterramento e os efeitos de propagação (atenuação e distorção) também devem ser 

contemplados em fenômenos do tipo. Um modelo proposto por Alípio et al. (2011) contempla 

todos esses fenômenos e baseia-se na teoria de campo, desenvolvida no domínio da frequência, 

e na aplicação do método dos momentos para resolução das equações (a ionização do solo é 

desprezada nas simulações, segundo uma postura conservadora). Segundos os autores: 
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No modelo proposto, o transitório é solucionado no domínio da frequência. 

Assim, define-se o sinal de corrente, no domínio do tempo, a ser injetado e, a 

partir da aplicação de uma transformada direta de Fourier, levanta-se seu 

espectro de frequência. Da análise desse espectro, determina-se o conjunto de 

frequências de interesse e a resposta do aterramento é computada para cada 

uma delas, obtendo-se a função de transferência do sistema. A partir desta 

última, pode-se determinar a resposta do aterramento no domínio do tempo 

frente à onda de corrente injetada, por meio de uma transformada inversa de 

Fourier (ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2011, p. 92). 

 

O presente trabalho contempla a simulação do aterramento considerando as modelagens 

por impedância impulsiva e a proposta por Alípio et al. (2011). No modelo de impedância 

impulsiva, são considerados como comprimentos de cabo contrapeso e resistividades do solo 

(em baixa frequência) os exibidos na Tabela 23. O aterramento é composto por quatro cabos 

contrapesos, cada um de comprimento total 𝑙, enterrados a 0,5 m de profundidade e ligados à 

base metálica da torre, conforme ilustra a Figura 65. 

O modelo proposto por Alípio et al. (2011) é representado no ATP por um circuito RLC 

que simula o aterramento para diferentes ondas impulsivas aplicadas. Escolhe-se, nesta 

dissertação, a simulação apenas com a resistividade de 1.000 Ω∙m em duas configurações: sem 

variação dos parâmetros do solo com a frequência (𝜌, 𝜀, 𝜇 = 𝑐𝑡𝑒); e com variação dos 

parâmetros do solo com a frequência (𝜌(𝜔), 𝜀(𝜔), 𝜇 = 𝜇0). 

O circuito RLC em questão é gerado via um processo de alocação de polos21, 

reproduzindo a resposta em frequência do aterramento que é obtida via aplicação do modelo 

eletromagnético descrito por Alípio et. al. (2011). A técnica em causa refere-se ao Vector 

Fitting, amplamente divulgada na literatura (GUSTAVSEN e SEMLYEN, 1999; 

GUSTAVSEN, 2008). As equações que definem o modelo matemático são apresentadas nas 

Equações (60) e (61) e são solucionadas pelo método dos momentos. A Figura 66 ilustra o 

modelo eletromagnético proposto. 

 

                                                           
21 São utilizados em torno de 20 polos. Os circuitos RLC (gerados via Vector Fitting) apresentam exatamente a 

mesma resposta em frequência daquela obtida pelo HEM (hybrid electromagnetic model) com esse número de 

polos (VISACRO FILHO e SOARES JR., 2005). 
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Figura 65 – Configuração de aterramento da torre: ρ representa resistividade elétrica, ε permissividade 

elétrica e µ permeabilidade magnética. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

𝑉𝑖𝑗 =
1

4𝜋(𝜎 + 𝑗𝜔𝜀)𝐿𝑗𝐿𝑖
∫ ∫ 𝐼𝑇𝑗

𝑒−𝛾𝑟

𝑟
𝑑𝑙𝑗𝑑𝑙𝑖

𝐿𝑗𝐿𝑖

 (60) 

 

∆𝑉𝑖𝑗 = −𝑗𝜔
𝜇

4𝜋
∫ ∫ 𝐼𝐿𝑗

𝑒−𝛾𝑟

𝑟
𝑑𝑙�⃗⃗� 𝑑𝑙𝑖⃗⃗ 

𝐿𝑗𝐿𝑖

 (61) 

 

𝛾 = √𝑗𝜔𝜇(𝜎 + 𝑗𝜔𝜀) = 𝛼 + 𝑗𝛽 (62) 

 

Em que: 

𝑉𝑖𝑗 – potencial escalar médio ao longo do eletrodo receptor (índice 𝑖), devido à densidade 

de corrente linear que deixa o eletrodo emissor (índice 𝑗); 

∆𝑉𝑖𝑗 – força eletromotriz induzida no eletrodo receptor (índice 𝑖), devida à corrente 

longitudinal que flui ao longo do eletrodo emissor (índice 𝑗); 

𝐿𝑖 – comprimento do eletrodo de aterramento receptor (índice 𝑖); 
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𝐿𝑗 – comprimento do eletrodo de aterramento emissor (índice 𝑗); 

𝐼𝑇𝑗
 – corrente divergente que dispersa do eletrodo emissor (índice 𝑗); 

𝐼𝐿𝑗
 – corrente longitudinal ao longo do eletrodo emissor (índice 𝑗); 

𝑟 – distância entre um ponto genérico no solo e a fonte de corrente; 

𝛾 – constante de propagação, considerando um solo linear, homogêneo e isotrópico; 

𝛼 – constante de atenuação; 

𝛽 – constante de defasamento; 

𝜔 – velocidade angular; 

𝜇 – permeabilidade magnética do solo; 

𝜎 – condutividade elétrica do solo; 

𝜀 – permissividade elétrica do solo. 

 

Figura 66 – Representação do modelo eletromagnético de aterramento adotado nesta dissertação. 

 

FONTE: (ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2011). 

 

O modelo de parâmetros concentrados é representado no ATP por uma resistência linear 

(clicar com o botão direito do mouse > Branch linear > Resistor). Contudo, em lugar da 

resistência, dever-se-á inserir o valor da impedância impulsiva. Para o modelo representado por 

um circuito RLC, deve-se fazer uso do objeto Library (clicar com o botão direito do mouse > 

User specified > Library). Ao abrir esse objeto, clicar em Edit, inserir um dos arquivos 

apresentados no Anexo G (considerando os parâmetros do solo constantes) e no Anexo H 

(considerando a resistividade e a permissividade solo variando com a frequência e a 

permeabilidade magnética constante) e clicar em Done, para que seja gerado o arquivo no ATP. 

Após isso, associar o nó final da torre de transmissão com o nome do arquivo de aterramento 
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inserido no objeto (deve-se gerar um arquivo para cada ponto de aterramento, com nomes 

distintos). 

 

3.9 Síntese do capítulo 

Neste capítulo são discutidos os principais modelos existentes para cada uma das partes 

integrantes do sistema em estudo: corrente de descarga, linha de transmissão, torre de 

transmissão, cadeia de isoladores, para-raios e aterramento. 

A corrente de descarga é modelada segundo dados estatísticos obtidos de medições da 

Estação do Morro do Cachimbo, em Belo Horizonte, e representa a configuração típica das 

primeiras descargas negativas descendentes que atingem os solos brasileiros ou as estruturas 

metálicas das linhas de transmissão. 

A linha de transmissão é representada pelo modelo de parâmetros distribuídos 

dependentes da frequência de J. R. Martí. A linha não é transposta. 

A torre de transmissão é representada por uma linha monofásica, caracterizada por sua 

impedância de surto e sua velocidade de propagação, e está seccionada em quatro partes para 

melhor representação. O modelo despreza as diversas treliças e as mísulas da torre. 

Os isoladores são representados por três arranjos. O modelo de tensão versus tempo 

representa a curva característica V×t, obtida dos testes de suportabilidade, e indica o processo 

de ruptura quando a tensão aplicada ultrapassa os limites da curva V×t. O modelo pelo método 

de integração representa o isolador por um interruptor controlado por tensão. Nesse modelo, a 

ruptura inicia-se quando a tensão aplicada excede a tensão de referência. A última representação 

é o método de progressão do líder, que descreve o último estágio do mecanismo de disrupção 

que ocorre nos isoladores. 

O para-raios é descrito pelo modelo do IEEE pelo fato de ser o mais confiável e fornecer 

melhores resultados que as demais topologias, na presença de surtos atmosféricos. 

Por fim, o aterramento é descrito de duas formas: por parâmetros concentrados, traduzido 

na forma de uma impedância impulsiva, e por um circuito RLC obtido pela aplicação da técnica 

Vector Fitting, ora considerando a dependência dos parâmetros do solo com a frequência, ora 

desprezando-os. Esse circuito descreve uma resposta em frequência praticamente idêntica à 

resposta obtida por uma modelagem eletromagnética consistente (ALÍPIO, SCHROEDER, et 

al., 2011; ALÍPIO, SCHROEDER, et al., 2012). 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

 

4.1 Introdução 

Resultados de simulações computacionais, como as realizadas no ATP, são extremamente 

relevantes para a modelagem de sistemas elétricos e para melhoria do desempenho dos diversos 

componentes instalados. E nos estudos de sobretensões de origem atmosférica as simulações 

recebem ainda maior importância, já que são nessas situações que os sistemas elétricos são mais 

solicitados. Portanto, pode-se dizer que os raios ditam os parâmetros de projeto das linhas, 

principalmente para níveis de tensão inferiores a 345 kV. 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos das simulações do circuito proposto no ATP, 

incluindo não apenas o estudo do desempenho dos para-raios na proteção das linhas de 

transmissão frente a descargas atmosféricas diretas, mas também uma análise da influência de 

cada parâmetro do modelo nas sobretensões resultantes nas cadeias de isoladores, quais sejam, 

a influência quanto ao ponto de incidência da descarga, ao modelo de aterramento empregado, 

às variações na resistividade do solo, ao tipo de modelagem da cadeia de isoladores e ao uso ou 

não do para-raios como equipamento de proteção. Todas as variações propostas partem de uma 

referência adotada que, neste trabalho, é o caso base, descrito na seção 4.2. 

4.2 Descrição do caso base 

O Apêndice B e o Apêndice C ilustram o sistema proposto nesta dissertação. O sistema é 

alimentado por uma tensão trifásica de 138 kV, já em regime permanente, e é composto de uma 

torre principal, posicionada ao meio, em cujo topo incide a descarga atmosférica, mais três 

torres adjacentes de cada lado. As torres possuem altura de 33,565 m e vãos típicos de 400 m. 

A mesma descarga atmosférica incide no meio do vão entre a torre principal e a torre adjacente 

à jusante. As linhas das extremidades são modeladas com comprimentos de vãos de 5 km para 

evitar que as reflexões das ondas de tensão e de corrente, ao retornarem ao ponto de medição, 

interfiram na análise dos resultados. 

A torre principal possui para-raios em todas as fases, instalados eletricamente em paralelo 

com as cadeias de isoladores. A cadeia de isoladores é composta por nove isoladores padrões, 

com espaçamento de 1,314 m (9 × 0,146 m) entre ferragens. A curva de suportabilidade da 

cadeia é obtida da Equação (32). Além dos cabos para-raios, as torres são protegidas pelo 

aterramento com cabos contrapesos, enterrados a 0,5 metro de profundidade do solo e 

conectados à base metálica das torres. 
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4.3 Análises de sensibilidade 

4.3.1 Sobretensões em função das resistividades do solo 

A simulação a seguir considera a incidência da corrente de descarga no topo da torre. 

Todas as fases da torre principal estão protegidas por para-raios e as resistências de pé das torres 

são modeladas por impedâncias impulsivas, cujos valores são dados pela Tabela 23, para cada 

eletrodo. Como o aterramento é constituído de quatro cabos contrapesos em cada torre, como 

ilustra a Figura 65, a impedância impulsiva do arranjo é ¼ do valor da impedância impulsiva 

apresentado na Tabela 23. 

A Figura 67, a Figura 68 e a Figura 69 ilustram as formas de onda das sobretensões 

incidentes nas cadeias de isoladores das fases A, B e C, respectivamente. A Tabela 24 apresenta 

os respectivos valores dos picos de sobretensões e o momento em que ocorrem. Conclui-se que 

o aterramento em muito influencia na proteção da linha contra as descargas atmosféricas: 

quanto maior a impedância impulsiva de aterramento, maior o nível das sobretensões nas 

cadeias de isoladores e, portanto, maior a probabilidade de aumento dos índices de 

desligamento das linhas. Por exemplo, a sobretensão na cadeia da fase A, para um aterramento 

com impedância impulsiva de 30 Ω, é 71,57% maior que a sobretensão, na mesma cadeia, com 

um aterramento com impedância impulsiva de 2,5 Ω. Percebe-se, ainda, que a incidência da 

descarga não provoca o desligamento da linha, uma vez que a sobretensão resultante na cadeia 

de isoladores é inferior à suportável. Isto está, naturalmente associado, à instalação de para-

raios em todas as fases. 

Figura 67 – Sobretensões nas cadeias de isoladores da fase A para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando diferentes impedâncias impulsivas de aterramento com cabos contrapesos. Para-raios 

de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 
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Figura 68 – Sobretensões nas cadeias de isoladores da fase B para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando diferentes impedâncias impulsivas de aterramento com cabos contrapesos. Para-raios 

de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Figura 69 – Sobretensões nas cadeias de isoladores da fase C para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando diferentes impedâncias impulsivas de aterramento com cabos contrapesos. Para-raios 

de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Tabela 24 – Valores das sobretensões nas cadeias de isoladores das fases A, B e C para uma injeção de 

corrente no topo da torre considerando diferentes impedâncias impulsivas de aterramento com cabos 

contrapesos. Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

Impedância 

impulsiva [Ω] 
Fase Sobretensão máxima [kV] Ocorrência da sobretensão [µs] 

2,5 

A 158,55 7,21 

B 273,65 7,1 

C 265,88 7,13 

6,75 

A 205,71 7,225 

B 278,99 7,1 

C 272,58 7,12 
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Impedância 

impulsiva [Ω] 
Fase Sobretensão máxima [kV] Ocorrência da sobretensão [µs] 

9,75 

A 228,87 7,225 

B 281,75 7,085 

C 275,85 7,11 

15 

A 249,17 7,215 

B 284,79 7,065 

C 279,29 7,09 

30 

A 272,02 7,185 

B 290,41 7,12 

C 285,29 7,15 
FONTE: (Alternative Transients Program, 2015). 

 

4.3.2 Sobretensões em função da modelagem do aterramento 

O caso base agora é modificado para representar diferentes modelos de aterramento. 

Adota-se como referência, neste trabalho e para esta configuração, um solo com resistividade 

de ρ=1.000 Ω∙m. O primeiro modelo de aterramento é representado por uma impedância 

impulsiva de 9,75 Ω (parâmetro concentrado). Novamente, como o aterramento é constituído 

de quatro cabos contrapesos em cada torre, como ilustra a Figura 65, a impedância impulsiva 

do arranjo é ¼ do valor da impedância impulsiva apresentado na Tabela 23. 

O segundo modelo (denominado A_1) é representado por um circuito RLC que traduz 

exatamente a resposta em frequência do aterramento. Contudo, essa representação não 

contempla a variação dos parâmetros do solo com a frequência. O terceiro modelo (representado 

por B_1) é similar ao primeiro, com a diferença de considerar a variação dos parâmetros do 

solo com a frequência, segundo medições realizadas por Alípio (2013). Os resultados são 

exibidos na Figura 70 à Figura 72. Na Tabela 25 são apresentados os valores máximos de 

sobretensão e seus respectivos instantes de ocorrência. 

Percebe-se, pela Figura 70, Figura 71 e Figura 72, uma diferença razoável entre a 

modelagem por ZP e a modelagem por um circuito RLC que traduz a resposta em frequência 

do aterramento, quando os parâmetros do solo são constantes. A fase A, por exemplo, apresenta 

diferença máxima absoluta de 54,895 kV (102,73%), em 11,65 μs, considerando a faixa de 

tempo estudada. 

A modelagem por ZP aproxima-se bastante da modelagem por um circuito RLC que 

traduz a resposta em frequência do aterramento, quando os parâmetros do solo variam com a 

frequência. Nesse caso, a diferença máxima absoluta foi de 30,34 kV (29,45%), em 9,9 μs, 

tomando-se a fase A como exemplo. 
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Essas diferenças permitem concluir que o modelo, se inadequadamente aplicado, pode 

superestimar os valores das sobretensões na cadeia de isoladores, conduzindo a resultados 

errôneos. Ainda, o modelo de aterramento por impedância impulsiva (parâmetro concentrado) 

apresentou resultados satisfatórios para a configuração estudada, pois sabe-se que esse modelo 

é mais adequado na presença de correntes impulsivas, como as de descargas atmosféricas, se 

comparado ao modelo de resistência de aterramento (em baixas frequências). Porém, a 

representação do aterramento por meio de um circuito equivalente é mais representativa, uma 

vez que tal circuito preserva as características de propagação de onda eletromagnética inerente 

ao sistema de aterramento. Naturalmente, percebe-se que a inclusão da variação dos parâmetros 

elétricos do solo com a frequência promove uma ligeira redução na sobretensão resultante nas 

cadeias de isoladores. 

Nesta simulação, nenhuma fase foi desligada, já que as sobretensões estão abaixo da curva 

de suportabilidade da cadeia de isoladores. 

 

Figura 70 – Sobretensões na cadeia de isoladores da fase A para uma injeção de corrente no topo da torre 

para diferentes modelos de aterramento com cabos contrapesos, considerando a resistividade do solo 

como sendo de 1.000 Ωm. Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 
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Figura 71 – Sobretensões na cadeia de isoladores da fase B para uma injeção de corrente no topo da torre 

para diferentes modelos de aterramento com cabos contrapesos, considerando a resistividade do solo 

como sendo de 1.000 Ωm. Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Figura 72 – Sobretensões na cadeia de isoladores da fase C para uma injeção de corrente no topo da torre 

para diferentes modelos de aterramento com cabos contrapesos, considerando a resistividade do solo 

como sendo de 1.000 Ωm. Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 
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Tabela 25 – Valores das sobretensões nas fases A, B e C para uma injeção de corrente no topo da torre 

para diferentes modelos de aterramento, considerando a resistividade do solo como sendo de 1.000 Ω∙m. 

Para-raios de ZnO instalados em todas as fases. 

Resistividade [Ωm] Fase Sobretensão máxima [kV] Ocorrência da sobretensão [µs] 

1.000 

(𝑍𝑃 = 9,75 Ω; 
𝜀𝑟 = 15; 𝜇 = 𝜇0) 

A 228,88 7,23 

B 281,75 7,085 

C 275,85 7,11 

1.000 

(𝜀𝑟 = 15; 𝜇 = 𝜇0) 

A 251,32 7,24 

B 285,82 7,09 

C 280,52 7,11 

1.000 

(𝜀(𝜔); 𝜇 = 𝜇0) 

A 231,48 7,235 

B 282,34 7,09 

C 276,55 7,11 
FONTE: elaborado pelo autor. 

 

4.3.3 Sobretensões em função do ponto de injeção da corrente de descarga 

A simulação a seguir avalia o impacto causado pela descarga atmosférica incidindo no 

topo da torre central e no meio do vão entre a torre central e a torre à jusante. As formas de 

onda das correntes de descarga injetada e medidas no topo da torre principal são ilustradas na 

Figura 73. A corrente aferida no topo da torre apresenta um pico de 36,89 kA em 12,47 μs, 

quando a descarga atinge o topo da torre, e 23,06 kA em 8,56 μs, quando a descarga atinge o 

meio do vão. As sobretensões nas cadeias de isoladores são ilustradas na Tabela 26 e na Figura 

74. Observa-se, como esperado, que as sobretensões são maiores nas cadeias de isoladores 

quando a descarga atmosférica atinge o topo da torre (média de 9,4% acima, considerando os 

valores de pico22). Contudo, nenhuma fase foi desligada. 

 

Tabela 26 – Valores das sobretensões nas três fases, considerando a incidência da corrente de descarga no 

topo da torre e no meio do vão. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε do solo 

variando com a frequência (μ=μ₀). Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

Fase 

Topo da torre Meio do vão 

Sobretensão 

máxima [kV] 

Ocorrência da 

sobretensão [µs] 

Sobretensão 

máxima [kV] 

Ocorrência da 

sobretensão [µs] 

A 231,48 7,235 184,78 7,915 

B 282,34 7,095 278,21 7,785 

C 276,55 7,12 272,59 7,81 
FONTE: elaborado pelo autor. 

 

                                                           
22 Naturalmente, a sobretensão no ponto de injeção de corrente ao longo do vão é maior para o caso de incidência 

no meio do vão. Dessa forma, o campo elétrico associado à sobretensão no meio vão pode superar a rigidez 

dielétrica do ar nesse ponto e causar um arco elétrico no meio do vão, desligando a linha. Adicionalmente, devido 

às flechas dos cabos das fases e cabos para-raios, a distância entre os mesmos no meio do vão é menor que no topo 

e, sendo a sobretensão maior, maiores as chances de ocorrer um arco elétrico no meio do vão. Contudo, tal análise 

está fora do escopo desta dissertação. 
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Figura 73 – Corrente de descarga injetada e correntes no topo da torre principal considerando a injeção 

da descarga no topo da torre principal e no meio do vão entre a torre principal e a torre adjacente à 

jusante. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε do solo variando com a frequência 

(μ=μ₀). Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Figura 74 – Sobretensões nas três fases considerando a injeção da descarga no topo da torre e no meio do 

vão. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε do solo variando com a frequência (μ=μ₀). 

Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

4.3.4 Sobretensões em função da topologia de isoladores 

Na simulação considerando os três modelos de cadeia de isoladores (ver seção 3.6) não 

são observadas diferenças na amplitude das sobretensões nem no instante em que ocorrem, 

conforme ilustram a Figura 75, a Figura 76, a Figura 77 e a Tabela 27. Evidentemente, tais 
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resultados são decorrência do fato de que não há ocorrência de arco elétrico nas cadeias de 

isoladores nos casos simulados, devido a presença dos para-raios. 

 

Figura 75 – Sobretensões na cadeia de isoladores da fase A para uma injeção de corrente no topo da torre 

considerando diferentes modelos de isoladores. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε 

do solo variando com a frequência (μ=μ₀). Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre 

principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Figura 76 – Sobretensões na cadeia de isoladores da fase B para uma injeção de corrente no topo da torre 

considerando diferentes modelos de isoladores. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε 

do solo variando com a frequência (μ=μ₀). Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre 

principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 
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Figura 77 – Sobretensões na cadeia de isoladores da fase C para uma injeção de corrente no topo da torre 

considerando diferentes modelos de isoladores. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε 

do solo variando com a frequência (μ=μ₀). Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre 

principal. 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Tabela 27 – Valores das sobretensões na fase A para uma injeção de corrente no topo da torre 

considerando diferentes modelos de isoladores. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε 

do solo variando com a frequência (μ=μ₀). Para-raios de ZnO instalados em todas as fases da torre 

principal. 

Modelo de isolador Fase Sobretensão máxima [kV] Ocorrência da sobretensão [µs] 

Curva Vxt 

A 231,48 7,235 

B 282,34 7,09 

C 276,55 7,11 

Progressão do Líder 

A 231,48 7,235 

B 282,34 7,09 

C 276,55 7,11 

Método de 

Integração 

A 231,48 7,235 

B 282,34 7,09 

C 276,55 7,11 
FONTE: elaborado pelo autor. 

 

4.3.5 Sobretensões em função da presença ou não de para-raios 

A última análise procura verificar o desempenho dos para-raios na proteção das linhas de 

transmissão. O circuito base é configurado para receber uma corrente de descarga no topo da 

torre (condição mais severa) e o aterramento é modelado considerando a variação da 

permissividade elétrica do solo com a frequência, 𝜇 = 𝜇0 e 𝜌 = 1.000 𝛺𝑚. Os resultados são 

ilustrados na Figura 78 e na Tabela 28. 

Da Figura 78 conclui-se que os para-raios, como esperado, são eficazes na proteção das 

três fases do sistema, provando a importância do emprego e da correta seleção desse dispositivo 
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na proteção da linha. No caso em que os para-raios não são instalados na torre principal, 

observa-se que a fase B é desligada, já que a sobretensão na cadeia de isoladores dessa fase 

ultrapassa a curva de suportabilidade da cadeia. 

 

Figura 78 – Sobretensões nas cadeias de isoladores das três fases para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando ora a presença de para-raios nas três fases da torre principal, ora a mesma torre sem 

para-raios. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε do solo variando com a frequência 

(μ=μ₀). 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Tabela 28 – Valores das sobretensões nas cadeias de isoladores das três fases para uma injeção de corrente 

no topo da torre considerando ora a presença de para-raios nas três fases da torre principal, ora a mesma 

torre sem para-raios. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε do solo variando com a 

frequência (μ=μ₀). 

Fase 

Com para-raios em todas as fases Sem para-raios nas três fases 

Sobretensão 

máxima [kV] 

Ocorrência da 

sobretensão [µs] 

Sobretensão 

máxima [kV] 

Ocorrência da 

sobretensão [µs] 

Fase A 251,32 7,24 524,37 7,255 

Fase B 285,82 7,09 764,08 7,265 

Fase C 280,52 7,11 710,70 7,275 
FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Visando a uma avaliação econômica do emprego dos para-raios, análises complementares 

são realizadas considerando a instalação desse equipamento em diferentes combinações entre 

as fases. Os resultados encontram-se ilustrados da Figura 79 à Figura 84. As sobretensões são 

apresentadas na Tabela 29. Para todas as combinações, nenhuma fase foi desligada, indicando 

que apenas um para-raios em uma das fases consegue proteger o sistema satisfatoriamente, 

contribuindo para a redução de custo com a instalação de equipamentos extras. Constata-se, 

ainda, que a instalação de para-raios nas fases B e C oferece a melhor proteção dentre as 
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combinações avaliadas. Ainda, se o objetivo for empregar apenas um para-raios, a instalação 

na fase B apenas é suficiente para proteger a linha. Outros estudos alcançaram resultados 

similares (FRANCO, WENDLER e LIRA, 1999; FRANCO e LIRA, 1998; 

SHARIATINASAB, VAHIDI e HOSSEINIAN, 2009). 

 

Figura 79 – Sobretensões nas cadeias de isoladores das três fases para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando ora a presença de para-raios nas três fases da torre principal, ora o para-raios 

instalado apenas na fase A da torre principal. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε 

do solo variando com a frequência (μ=μ₀). 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Figura 80 – Sobretensões nas cadeias de isoladores das três fases para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando ora a presença de para-raios nas três fases da torre principal, ora o para-raios 

instalado apenas na fase B da torre principal. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε 

do solo variando com a frequência (μ=μ₀). 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 
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Figura 81 – Sobretensões nas cadeias de isoladores das três fases para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando ora a presença de para-raios nas três fases da torre principal, ora o para-raios 

instalado apenas na fase C da torre principal. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε 

do solo variando com a frequência (μ=μ₀). 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Figura 82 – Sobretensões nas cadeias de isoladores das três fases para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando ora a presença de para-raios nas três fases da torre principal, ora o para-raios 

instalado apenas nas fases A e B da torre principal. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a 

permissividade ε do solo variando com a frequência (μ=μ₀). 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 
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Figura 83 – Sobretensões nas cadeias de isoladores das três fases para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando ora a presença de para-raios nas três fases da torre principal, ora o para-raios 

instalado apenas nas fases A e C da torre principal. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a 

permissividade ε do solo variando com a frequência (μ=μ₀). 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 

 

Figura 84 – Sobretensões nas cadeias de isoladores das três fases para uma injeção de corrente no topo da 

torre considerando ora a presença de para-raios nas três fases da torre principal, ora o para-raios 

instalado apenas nas fases B e C da torre principal. Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a 

permissividade ε do solo variando com a frequência (μ=μ₀). 

 

FONTE: elaborado pelo autor. 
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Tabela 29 – Valores das sobretensões nas cadeias de isoladores das três fases da torre principal para uma 

injeção de corrente no topo da torre, considerando a alternância de posição do para-raios nas fases. 

Resistividade do solo de 1.000 Ωm com a permissividade ε do solo variando com a frequência (μ=μ₀). 

Configuração 
Sobretensão máxima [kV] 

Fase A Fase B Fase C 

Para-raios somente na fase A 281,02 687,63 625,06 

Para-raios somente na fase B 386,00 293,41 581,30 

Para-raios somente na fase C 379,29 645,67 290,33 

Para-raios somente nas fases A e B 266,54 289,22 545,75 

Para-raios somente nas fases A e C 266,13 617,24 285,44 

Para-raios somente nas fases B e C 300,02 287,15 282,34 
FONTE: elaborado pelo autor. 

 

4.4 Síntese do capítulo 

Neste capítulo são delineados os principais resultados apresentados neste trabalho. O caso 

base é apresentado, compondo-se de uma torre principal, cujo topo recebe a incidência direta 

da descarga de corrente, mais três torres adjacentes de cada lado. A cadeia de isoladores é 

modelada segundo as três topologias mais empregadas e no aterramento são considerados 

aspectos mais avançados de sua modelagem, incluindo a dependência dos parâmetros do solo 

com a frequência. 

Diversas questões são avaliadas, focando na atuação dos para-raios e na influência do 

modelo de aterramento. Conclui-se que o para-raios de fato protege a linha de transmissão, 

evitando desligamentos não programados, e que o modelo de aterramento influencia nas 

sobretensões estabelecidas na cadeia de isoladores. 

Avalia-se, ainda, a possibilidade de se instalar os para-raios, não em todas as fases, mas 

em apenas uma ou duas, a fim de garantir uma relação custo benefício favorável às 

concessionárias de energia elétrica. A conclusão é que um para-raios apenas consegue proteger 

a linha contra a descarga simulada, independentemente de qual fase seja instalado. É importante 

frisar que tais conclusões estão associadas à configuração particular de linha de transmissão 

associada neste trabalho. Portanto, não devem ser estendidas para outras configurações (outros 

níveis de tensão) sem uma série de simulações similares às realizadas neste capítulo. 
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5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

 

5.1 Síntese da dissertação e principais resultados 

Este trabalho preocupa-se, com sucesso, em comprovar a eficácia da aplicação de para-

raios na proteção de linhas de transmissão diante de descargas atmosféricas diretas, que 

contribui com a redução da elevada taxa de desligamentos não programados registrada no 

estado de Minas Gerais. Importa-se, igualmente, em qualificar a influência do aterramento (e 

seu modelo) na redução dos índices de desligamentos, num trabalho conjunto com os para-

raios. Para tal êxito, cada capítulo é estruturado de forma a elencar os conteúdos numa 

sequência em que possam ser compreendidos. 

No capítulo primeiro é apresenta a motivação para o desenvolvimento desta dissertação 

ao enfatizar a importância do emprego de para-raios na proteção de linhas de transmissão contra 

descargas atmosféricas a partir de dados estatísticos das taxas de desligamentos não 

programados da Cemig. Diversas pesquisas têm sido conduzidas nas universidades, muitas 

delas com financiamento da própria Cemig, em aplicações de P&D, com o intuito de fornecer 

novas tecnologias e soluções para melhoria da qualidade e continuidade do fornecimento de 

energia elétrica. 

No capítulo segundo são abordadas as características elétricas e de funcionamento do 

para-raios de ZnO. Sua característica não linear mostra que, na incidência de um surto de tensão, 

sua resistência diminui rapidamente, ao mesmo tempo em que passa a absorver a maior parte 

da energia desenvolvida, estabelecendo em seus terminais uma tensão residual sustentada para 

proteger o equipamento conectado em paralelo a ele. Outra vantagem do para-raios é permitir 

a redução dos níveis de isolamento de diversos equipamentos em sistemas de transmissão. 

No capítulo terceiro são retratados os modelos dos elementos empregados na simulação 

do sistema proposto. A corrente de descarga é modelada por sete funções Heidler segundo 

dados estatísticos obtidos na Estação do Morro do Cachimbo, representando a frente de onda 

íngreme, a elevada amplitude e os dois picos típicos das medições observadas na região, 

diferindo da maioria das publicações, que consideram ondas padronizadas que não representam, 

na sua totalidade, os parâmetros de onda encontrados nas medições reais. A linha de transmissão 

é descrita pelo modelo de parâmetros distribuídos de J. Martí. É um modelo preciso para a 

representação de linhas simétricas e equilibradas, sendo adequado para a simulação de linhas 

aéreas. A torre de transmissão é representada por linhas monofásicas sem perdas de parâmetros 

distribuídos, caracterizada por sua impedância de surto e sua velocidade de propagação, e 
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seccionada em quatro partes, em função de seu formato cônico, para representar o topo, os dois 

troncos entre as mísulas e o tronco inferior da estrutura. A cadeia de isoladores é representada 

por três modelos mais comumente usados: o modelo da curva de tensão versus tempo do 

isolador apresenta resultados consistentes para tempos de disrupção entre 2 µs e 6µs; o método 

de integração, que prevê o momento de disrupção da cadeia, apresenta resultados precisos, 

porém, sujeitos às formas de onda aplicadas e à geometria dos eletrodos; e o método de 

progressão do líder, que representa o mecanismo de progressão do líder durante a disrupção, 

aponta resultados precisos para a maioria das formas de onda e geometrias estudadas. O modelo 

de para-raios considera o adotado pelo IEEE. Esse modelo é adequado na representação de 

para-raios sujeitos às correntes de descarga de diferentes magnitudes e tempos de frente (na 

faixa de 0,5 µs a 45 µs) sendo, consequentemente, adequado nos estudos de descargas 

atmosféricas. O aterramento é representado por um modelo apropriado a fenômenos de alta 

frequência, considerando os efeitos eletromagnéticos longitudinal e transversal da corrente 

elétrica e a variação dos parâmetros do solo com a frequência. Esse modelo apresenta resultados 

coerentes com aqueles de medição. 

O capítulo quarto evidencia os resultados, procedentes da aplicação do modelo, da análise 

de desempenho do para-raios na proteção do sistema elétrico contra descargas atmosféricas 

diretas. De forma sucinta, os resultados obtidos são: 

a) valores elevados de resistividade do solo ocasionam sobretensões elevadas e severas 

na cadeia de isoladores. Quanto maior a resistividade, maiores as sobretensões. 

Assim, importa avaliar a natureza do solo na coordenação do isolamento e proteção 

das linhas de transmissão. Esse parâmetro é de suma importância nos estudos 

transitórios de linhas de transmissão de Minas Gerias, devido aos valores altos de 

resistividade medidos no estado; 

b) o modelo de aterramento dinâmico mostra-se mais adequado na representação do 

fenômeno da descarga, apresentando diferenças consideráveis em relação ao 

modelo tradicional de baixas frequência. Além disso, o modelo dinâmico 

apresenta resultados coerentes com medições reais em campo e com outras 

modelagens tidas como referência na literatura, atestando a confiabilidade dos 

resultados simulados; 

c) no fenômeno de back flachover, as sobretensões originárias da incidência de 

descargas no topo da torre são superiores às estabelecidas quando da incidência 

no meio do vão, devido à impedância de surto dos cabos para-raios; 
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d) para o caso base em análise, os três modelos de isoladores apresentam resultados 

coerentes. De fato, não houve diferença nos resultados quando da comparação 

entre as topologias; 

e) os para-raios são eficazes na proteção das linhas de transmissão sujeitas a 

descargas atmosféricas diretas, atestando sua relevância como dispositivo de 

proteção frente a esse tipo de fenômeno, tão frequente em solos nacionais e de 

grande impacto nos sistemas de energia elétrica; 

f) constata-se que, para o caso base em análise, a instalação de para-raios em apenas 

uma fase é eficaz na proteção da linha. Essa comprovação é de grande interesse 

por parte das concessionárias devido às reduções de custo associadas, 

considerando que o sistema elétrico brasileiro comporta centenas de milhares de 

quilômetros de extensão de linhas de transmissão, a maioria delas sujeita aos 

danos provocados pelas descargas atmosféricas; 

g) o modelo de descarga atmosférica adotado é mais representativo das descargas 

encontradas em Minas Gerais, contribuindo para a obtenção de resultados mais 

coerentes e confiáveis. 

5.2 Propostas de continuidade 

Conjecturam-se as seguintes atividades futuras: 

a) como em toda e qualquer modelagem, existem algumas simplificações que devem ser 

adotadas em função da facilidade de implementação num programa, ou devido às 

restrições impostas pela faixa de valores das grandezas com que se trabalha (e.g., 

frequência, tensão etc.). Portanto, uma oportunidade de trabalho futuro está no uso de 

modelos mais complexos para simulação e obtenção dos resultados, contemplando, 

por exemplo, a inclusão do canal de descarga atmosférica nas simulações. Isso poderia 

ser feito via linguagem MODELS do ATPDraw ou uma interface entre ATP e outra 

linguagem de programação, em que, nessa linguagem seria implementado o canal de 

descarga atmosférica; 

b) comparação dos resultados obtidos com medições em campo ou com medições 

em modelos em escala reduzida; 

c) simulação com outras formas de onda de corrente de descarga: positiva 

ascendente e descendente e negativa ascendente; 

d) consideração da influência das descargas de retorno subsequentes no modelo de 

corrente de descarga; 
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e) complementando o item acima, sugere-se o estudo da energia absorvida pelos 

para-raios, pois, como se sabe, existem, em média, três descargas de retorno por 

descarga atmosférica. Logo, quando um para-raios é projeto, em função de sua 

capacidade de absorção de energia, esta multiplicidade tem que ser levada em 

consideração, pois o para-raios deverá suportar em média três impulsos de 

corrente e não somente um; 

f) simulação com outras estruturas de torres de transmissão; 

g) simulação do caso base com outros modelos de para-raios citados na seção 3.7; 

h) condução de uma análise crítica e comparativa entre os modelos tradicionalmente 

empregados na representação dos surtos de corrente com o modelo adotado neste 

trabalho. 
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APÊNDICE A – Torre de transmissão L6 138 kV Cemig 
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APÊNDICE B – Representação do caso base 
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APÊNDICE C – Representação do caso base no ATPDraw 
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ANEXO A – Patente nº 476988 de para-raios de Thomas Edson 
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ANEXO B – Patente nº 476988 do primeiro para-raios de SiC 

 

 

 



 155 

 

ANEXO C – Patente nº 3503029 do primeiro para-raios de ZnO 
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ANEXO D – Modelo de isolador pela curva tensão versus tempo 

 

MODEL TENSAOTEMPO 

comment-------------------------------------------------- 

| Característica tensão-tempo da cadeia de isoladores.  |  

| Entrada: tensão através da cadeia de isoladores.      |  

| Saída: Comando de fechamento para o interruptor TACS. | 

-----------------------------------------------endcomment  

INPUT UPA, UNA, UPB, UNB, UPC, UNC 

OUTPUT CLOSEV 

DATA K1 {DFLT:400}, K2 {DFLT:710}, W {DFLT:1.314} 

VAR CLOSEV, TT, UA, UB, UC, FLASH, FIM, TIME 

INIT 

  CLOSEV:=0 

  TT:=0 

  FLASH:=0 

  UA:=0 

  UB:=0 

  UC:=0 

  TIME:=0 

ENDINIT 

EXEC 

  UA:= ABS(UPA-UNA) 

  UB:= ABS(UPB-UNB) 

  UC:= ABS(UPC-UNC)  

  TT:=TT+timestep*1000000                           

  FLASH:= 1000*W*(k1 + (k2/(TT**(0.75)))) 

  IF (UA>FLASH)OR(UB>FLASH)OR(UC>FLASH) THEN  

    CLOSEV:=1  

    TIME:=T+timestep 

    -- DEPOSIT(TMAX,TIME) 

    WRITE1(CLOSEV)  

  ENDIF        

ENDEXEC 

ENDMODEL 
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ANEXO E – Modelo de isolador pelo método de integração 

 

MODEL INTEGRACAO 

COMMENT-------------------------------------------------------------- 

|Descrição: Modelo simplificado para verificar a ocorrência          | 

|de backflashover na cadeia de isoladores de uma linha trifásica     | 

|por meio do método de integração                                    | 

|-----------------------------------------------------------ENDCOMMENT 

 INPUT UPA, UNA, UPB, UNB, UPC, UNC 

 DATA UO -- Valor crítico de tensão definido pelo usuário 

  F -- Constante especificada pela configuração geométrica dos eletrodos 

 VAR CLOSEI -- Assume valor 1 quando ocorre backflashover 

  FIM 

  INTGRA 

  INTGRB 

  INTGRC 

  DELTA 

  UOO 

  TMAX 

  UA 

  UB 

  UC 

OUTPUT CLOSEI 

INIT 

  UOO:=UO*1000 

  DELTA:=ATP(DELTAT) 

  INTGRA:=0 

  INTGRB:=0 

  INTGRC:=0 

  CLOSEI:=0 

  FIM:=0 

  TMAX:=ATP(TMAX) 

ENDINIT 

EXEC 

  UA:=ABS(UPA-UNA) 

  UB:=ABS(UPB-UNB) 

  UC:=ABS(UPC-UNC) 

  IF UA>UOO THEN 

    INTGRA:=INTGRA+(UA-UOO)*DELTA 

  ENDIF 

  IF UB>UOO THEN 

    INTGRB:=INTGRB+(UB-UOO)*DELTA 

  ENDIF 

  IF UC>UOO THEN 

    INTGRC:=INTGRC+(UC-UOO)*DELTA 

  ENDIF 

  IF (INTGRA>=F)OR(INTGRB>=F)OR(INTGRA>=F) THEN 

    CLOSEI :=1 

    FIM:=ATP(TMAX) 

    --DEPOSIT(TMAX,T) 

    FIM:=ATP(VOLTBC[1]) 

  ENDIF 

  IF T>=FIM THEN 

    --WRITE1(CLOSEI) 

  ENDIF 

ENDEXEC 

ENDMODEL 
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ANEXO F – Modelo de isolador pelo modelo físico de progressão do líder. 

 

MODEL PROGLEADER 

comment--------------------------------------------------- 

| Cadeia de isoladores - modelo de progressão do leader. |  

| Entrada: tensão através da cadeia de isoladores.       |  

| Saída: comando de fechamento do interruptor TACS.      | 

------------------------------------------------endcomment  

INPUT UPA, UNA, UPB, UNB, UPC, UNC 

OUTPUT CLOSEL 

DATA K {DFLT:1.3}, Eo {DFLT:600000} d {DFLT:1.314} 

VAR CLOSEL, UA, UB, UC, LA, LB, LC, dldtA, dldtB, dldtC, TMAX 

INIT 

  CLOSEL:=0 

  UA:=0 

  UB:=0 

  UC:=0 

  LA:=0 

  LB:=0 

  LC:=0 

  TMAX:=ATP(TMAX) 

ENDINIT 

EXEC 

    UA:= ABS(UPA-UNA)/1000 

    UB:= ABS(UPB-UNB)/1000 

    UC:= ABS(UPC-UNC)/1000                

    dldtA:=k*UA*(UA/(d-LA) - Eo) 

    dldtB:=k*UB*(UB/(d-LB) - Eo) 

    dldtC:=k*UC*(UC/(d-LC) - Eo) 

    IF (dldtA>0) THEN 

     LA :=LA + dldtA*timestep 

    ENDIF 

    IF (dldtB>0) THEN 

     LB :=LB + dldtB*timestep 

    ENDIF 

    IF (dldtC>0) THEN 

     LC :=LC + dldtC*timestep 

    ENDIF 

     WRITE2(CLOSEL,LA,LB,LC,dldtA,dldtB,dldtC) 

    IF (LA>d)OR(LB>d)OR(LC>d) THEN  

        CLOSEL:=1  

      --DEPOSIT(TMAX,T) 

    ENDIF        

ENDEXEC 

ENDMODEL 
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ANEXO G – Modelo de aterramento sem variação dos parâmetros do solo 

com a frequência 

 

$VINTAGE,1 

C <BUS1><BUS2><BUS3><BUS4><   OHM        ><   milliH     ><   microF     > 

C  

$VINTAGE,1 

C <BUS1><BUS2><BUS3><BUS4><   OHM        ><   milliH     ><   microF     > 

C  

C (1,1) 

  A____1                    4.75741700e+00 

  A____1                                                    2.00000000e-10 

  A____1                   -6.66764566e+02 -2.57650216e+04 

  A____1                   -5.37489713e+03 -5.82163909e+02 

  A____1                   -2.52469748e+02 -9.05207576e+00 

  A____1                   -9.01669080e+01 -5.23873538e-01 

  A____1                    2.39088697e+02  6.19262776e-02 

  A____1                   -5.82272970e+00 -5.60250036e-06 

  A____1A 7__1              1.32112928e+01  1.88037556e-02 

  A 7__1                    3.61567828e+00 

  A 7__1                                                    2.46659995e-01 

  A____1A 9__1             -4.09446778e+01 -5.10788820e-03 

  A 9__1                   -9.74652495e+01 

  A 9__1                                                   -3.63037896e-04 

$VINTAGE,0 
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ANEXO H – Modelo de aterramento com variação dos parâmetros do solo 

com a frequência 

 

$VINTAGE,1 

C <BUS1><BUS2><BUS3><BUS4><   OHM        ><   milliH     ><   microF     > 

C  

$VINTAGE,1 

C <BUS1><BUS2><BUS3><BUS4><   OHM        ><   milliH     ><   microF     > 

C  

C (1,1) 

  B____1                    9.84010119e+00 

  B____1                                                    2.00000000e-10 

  B____1                   -3.49094214e+02 -8.35668770e+01 

  B____1                    4.27043576e+02  5.87904638e+01 

  B____1                   -8.86074754e+01 -3.62173421e+00 

  B____1                   -4.57833501e+01 -4.26467300e-01 

  B____1                   -1.74687596e+01 -2.31002606e-02 

  B____1                   -8.60406507e+04 -1.83023795e+00 

  B____1                   -2.96144541e+01 -3.74914672e-04 

  B____1                   -7.40684862e+01 -2.06609177e-04 

  B____1B 9__1             -1.92398430e+04 -7.95031746e+01 

  B 9__1                    1.96660634e+04 

  B 9__1                                                   -2.67896929e-04 

  B____1B B__1              2.63908649e+04  1.05287887e+02 

  B B__1                   -2.98240948e+04 

  B B__1                                                    1.74630828e-04 

  B____1B D__1             -8.62153986e+04 -5.00147100e+01 

  B D__1                    8.65110277e+04 

  B D__1                                                   -7.22376007e-06 

  B____1B F__1             -2.86225676e+07 -4.62521518e+03 

  B F__1                    2.86356268e+07 

  B F__1                                                   -5.70100538e-09 

  B____1B11__1             -6.80997095e+06  9.51430408e+02 

  B11__1                    6.81416444e+06 

  B11__1                                                    2.01963830e-08 

  B____1B13__1              1.62379146e+06  3.04367683e+03 

  B13__1                   -1.84181901e+06 

  B13__1                                                    1.08959985e-06 

  B____1B15__1              5.48591897e+04 -6.03729903e+02 

  B15__1                   -4.41932846e+05 

  B15__1                                                   -6.97131858e-06 

  B____1B17__1              5.71630101e+00  9.99631006e-03 

  B17__1                    2.84662886e+00 

  B17__1                                                    7.62602728e-01 

  B____1B19__1             -1.64951091e+07 -5.89246301e+03 

  B19__1                    1.75599108e+07 

  B19__1                                                   -2.09650716e-08 

  B____1B1B__1             -2.46273490e+06  1.50113753e+03 

  B1B__1                    2.98808704e+06 

  B1B__1                                                    1.89757024e-07 

  B____1B1D__1             -6.02461523e+09 -3.76626822e+05 

  B1D__1                    6.04467922e+09 

  B1D__1                                                   -1.03502057e-11 

  B____1B1F__1              9.97089898e+06 -2.17287692e+04 

  B1F__1                   -6.16557385e+07 

  B1F__1                                                   -3.41981826e-08 

  B____1B21__1              8.46101471e+08  4.43711390e+04 

  B21__1                   -8.50300846e+08 

  B21__1                                                    6.19968683e-11 
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  B____1B23__1              7.86805073e+06  1.07190543e+04 

  B23__1                   -5.12673605e+07 

  B23__1                                                    2.80239889e-08 

  B____1B25__1              2.70591041e+01  1.08720718e-02 

  B25__1                    5.25534728e+01 

  B25__1                                                    1.31348770e-02 

  B____1B27__1              4.35950568e+02 -2.18705483e-02 

  B27__1                   -4.68044211e+02 

  B27__1                                                   -7.43863209e-05 

  B____1B29__1             -3.36020644e+04 -2.60378186e-01 

  B29__1                    3.37120256e+04 

  B29__1                                                   -2.42475554e-07 

  B____1B2B__1             -5.38468226e+05 -3.37851756e+00 

  B2B__1                    5.40975767e+05 

  B2B__1                                                   -1.20526415e-08 

  B____1B2D__1             -2.27481376e+05 -1.05856693e+01 

  B2D__1                    3.62588918e+05 

  B2D__1                                                   -1.61933991e-07 

  B____1B2F__1              1.00308800e+02  4.83780612e-03 

  B2F__1                    1.71767519e+02 

  B2F__1                                                    4.13092171e-04 

  B____1B31__1             -2.57330320e+02  3.39176613e-02 

  B31__1                    3.06667239e+03 

  B31__1                                                    7.58351304e-06 

$VINTAGE,0 

 

 


