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RESUMO 

A matriz de geração de energia elétrica brasileira é formada principalmente por fontes hidráulicas. 

Essa energia é gerada em usinas hidrelétricas, localizadas em sua maioria a uma distância conside-

rável dos grandes centros consumidores. Dessa forma, o transporte de energia gerada constitui um 

aspecto fundamental para o atendimento da demanda no país. O transporte de energia elétrica 

abrange diversos tipos de instalações e equipamentos, e dentre eles, as linhas de transmissão. O 

comportamento destas pode ser dividido em dois regimes de análise: Regime Permanente em que 

a frequência de operação está em torno de 60 Hz e no Regime Transitório, no qual o espectro de 

frequência pode chegar a 10 MHz devido às manobras na LT (operações de chaveamento, curtos 

circuitos nas linhas ou elementos presentes no sistema, ou em decorrência de descargas atmosféri-

cas. Sabendo da importância das linhas de transmissão, como também, do estudo de transitórios 

eletromagnéticos quando estas são atingidas por descargas elétricas, foram implementados neste 

trabalho dois casos em que LTs eram expostas a surtos atmosféricos. A metodologia possibilitou 

analisar situações como, por exemplo, sobretensão em pontos estratégicos desses sistemas. Após 

realização do estudo das sobretensões, foi desenvolvido um Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA) para uma linha real, implementando o modelo computacional desenvolvido 

pelo grupo de trabalho do IEEE (denominado IEEE Working Group 3.4.11) com o objetivo de 

representar características dinâmicas dos para-raios. Para isso, na execução das simulações foi uti-

lizado o software ATPDraw por se tratar de uma ferramenta robusta que é muito usado no meio 

acadêmico e profissional para tais fins. 

 

 

Palavras-chave: Análise de distúrbios, Sistemas Elétricos de Potência, Linhas de Transmissão, 

ATPDraw, Para-raios.  

  



 
 

 

ABSTRACT 

The Brazilian electricity generation matrix is formed mainly by hydraulic sources. This energy is 

generated in hydroelectric plants, most of which are located at a considerable distance from large 

consumer centers. In this way, the generation of energy is a fundamental aspect to the demand in 

the country. The transportation of electric energy covers several types of installations and equip-

ment, and among them, the transmission lines. The behavior of these can be divided into two anal-

ysis regimes: Permanent Regime in which the frequency of operation is around 60 Hz and in the 

Transient Regime, in which the frequency spectrum can reach 10 MHz due to the maneuvers in the 

LT ( or short-circuits in the lines or elements present in the system, or due to atmospheric dis-

charges. Knowing the importance of transmission lines, as well as the study of electromagnetic 

transients when they are affected by electric discharges, two cases were implemented in this work 

which LTs were exposed to atmospheric outbreaks. The methodology made it possible to analyze 

situations such as, for example, overvoltage at strategic points of these systems. After the study of 

the overvoltages, an Atmospheric Discharge Protection System (SPDA) was developed for a real 

line, implementing the computational model developed by the IEEE Working Group (IEEE Work-

ing Group 3.4.11) with the purpose of representing dynamic characteristics of the lightning rods. 

For this, in the execution of the simulations the software ATPDraw was used because it is a robust 

tool that is widely used in the academic and professional environment for such purposes. 

 

Keywords: Disruption analysis, Electrical Power Systems, Transmission Lines, ATPDraw, Light-

ning Rods. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de potência (SEPs) possuem a função de produzir, transmitir e distribuir de 

forma adequada energia elétrica para consumidores. Esses sistemas são formados por uma rede 

complexa que possuem uma série de elementos (cabos, equipamentos e etc) com a finalidade de 

satisfazer a demanda energética das indústrias, residências, prédios públicos, comércio e consumi-

dores rurais. 

Dessa forma, torna-se necessário obter a alternativa de transmissão mais eficiente e confi-

ável visando sua ampliação e expansão afim de realizar a distribuição de energia a esses consumi-

dores. Ocorre que devido a expansão das redes elétricas e o aumento das correntes de curto-circuito, 

tornou-se importante realizar a análise dos transitórios eletromagnéticos nestes sistemas de potên-

cias. Os transitórios eletromagnéticos podem ocorrer em qualquer sistema, sendo este de baixa, 

média ou alta tensão, pois se trata das manifestações ou respostas elétricas locais ou nas adjacên-

cias, provenientes de alterações súbitas nas condições operacionais de um sistema de energia elé-

trica (FERREIRA, 2008). O entendimento desses transitórios se mostra importante no desenvolvi-

mento de projetos e operação de sistemas de transmissão de energia elétrica uma vez que a consi-

deração dos efeitos desses transitórios permitem minimizar a queda de desempenho, instabilidades 

e até evitar o colapso total do sistema. Nesse contexto, mostra-se necessário o conhecimento em 

aterramentos elétricos que, no caso de solicitações transitórias, atuam como elementos responsá-

veis por conduzir em direção ao solo correntes oriundas de descargas atmosféricas e sobretensões 

de manobra, garantindo proteção aos equipamentos susceptíveis a estas solicitações (Nogueira, 

2006). 

Segundo (GONÇALVES, 2013) em países de dimensões continentais, como Brasil, em que 

as principais fontes de energia elétrica provêm de origem hidráulica, construir extensas linhas de 

transmissão (LTs) permitem interligar tais fontes à grandes centros consumidores. Com isso, veri-

fica-se a necessidade de projetar sistemas elétricos capazes de suportar descargas atmosféricas, que 

em determinadas situações provocam sobretensões elevadas no sistema (estas de origem externa), 

provocando a queima de equipamentos tanto de companhias concessionárias como dos consumi-

dores.  
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Com a exigência cada vez maior da confiabilidade dos sistemas elétricos, estudos são de-

senvolvidos com o objetivo de melhorar o aterramento das torres, a alteração no ângulo de blinda-

gem dos cabos de guarda e a aplicação de para-raios em LTs, avaliando em quais fases e torres se 

tornam necessário a instalação destes (GIAROLA,2016). A instalação de para-raios em paralelo 

em cadeia de isoladores das linhas representa uma técnica para melhorar o desempenho de linhas 

que apresentam elevados índices de desligamentos tornando essa técnica mais eficiente que os mé-

todos clássicos de correção no ângulo de blindagem e aterramento (PEDROSA, 2013). 

Por isso, buscando garantir continuidade do serviço de linhas da transmissão diante de so-

bretensões derivadas de fenômenos rápidos, como descargas atmosféricas ou manobras de prote-

ção, é necessário executar corretamente o desenvolvimento de modelos para o projeto das proteções 

e a coordenação do isolamento, demandando uma representação adequada de todos os componen-

tes envolvidos para o devido estudo do desempenho de fenômenos transitórios nas linhas (TO-

MASEVICH, 2011). O estudo desses modelos pode ser realizado no domínio da frequência e do 

tempo. No domínio do tempo são desenvolvidas equações através do método de integração trape-

zoidal numérica, como também, convoluções recursivas. Já no domínio da frequência, as equações 

são calculadas através da soma das admitâncias nodais dos elementos do sistema e, após obter a 

solução, realiza-se a translação para o domínio do tempo usando como ferramenta a Transformada 

Rápida de Fourier ou Transformada Numérica de Laplace. 

O software EMTP-ATP foi utilizado na pesquisa para analisar os transitórios eletromagné-

ticos no domínio do tempo considerando os múltiplos componentes de uma rede elétrica qualquer. 

Optou-se pela referida ferramenta computacional por se tratar de um programa gratuito e ampla-

mente utilizado nas áreas da engenharia elétrica fundamentadas em realizações de simulações en-

volvendo linhas de transmissões. O objetivo é analisar tais elementos em diferentes situações, como 

por exemplo, como o sistema se comporta ao receber descargas atmosféricas. Adicionalmente, um 

estudo sobre para-raios foi executado permitindo a modelagem, validação e implementação de um 

modelo de para-raios desenvolvido pelo grupo de trabalho do IEEE (denominado IEEE Working 

Group 3.4.11), sendo estes alocados em pontos estratégicos em um dos casos de LTs implementa-

dos. 
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1.1 RELEVÂNCIA E MOTIVAÇÃO 

Um importante elemento de qualquer instalação industrial ou residencial são os aterramen-

tos elétricos. Estes elementos possuem a função de realizar o isolamento elétrico como medida 

protetiva para equipamentos e seres humanos. Os aterramentos são projetados para permitir a con-

dução de correntes de curto-circuito, correntes de fuga e correntes de condutores neutros dos siste-

mas elétricos para terra usando um percurso com baixa impedância (FERREIRA, 2017). Uma apli-

cação relevante é o escoamento para a terra da corrente de descarga quando o sistema é submetido 

a um distúrbio atmosférico. 

Os aterramentos elétricos estão presentes nos mais diferentes componentes dos sistemas 

elétricos, como nas linhas de transmissão (LTs). Estas são responsáveis por permitir a distribuição 

de energia para residências, industrias entre outros. Com a expansão das redes elétricas e o aumento 

das correntes de curto-circuito dos sistemas elétricos, é de grande importância o estudo de transi-

tórios eletromagnéticos na implementação de projetos e operação das LTs visando assegurar o ser-

viço na ocorrência de sobretensões provocadas pelo fenômeno de descargas atmosféricas (VAS-

CONCELLOS, 2017). Outra técnica de proteção contra surtos atmosféricos almejando proteger 

linhas de transmissão de energia contra desligamentos inesperados são os para-raios por se tratar 

de uma excelente medida protetiva, econômica e eficiente no que diz respeito em garantir a conti-

nuidade na transmissão de energia elétrica. 

Compreendendo a relevância dos aterramentos elétricos, das linhas de transmissão como 

também a utilização de para-raios para adequado funcionamento de um sistema de energia elétrica 

e garantia de segurança pessoal, este trabalho desenvolve um estudo preliminar sobre o uso o sof-

tware ATPDraw aplicado a linhas de transmissão. Neste sentido, o trabalho busca compreender o 

comportamento das LTs em situações inesperadas como, por exemplo, uma determinada linha ser 

atingida por surtos atmosféricos ou a necessidade de se instalar para-raios em determinados pontos 

dos sistemas com elevados níveis de sobretensão. E paralelamente, aprofundar o conhecimento do 

programa supracitado na aplicação em transitórios eletromagnéticos. 
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal desse trabalho é analisar e implementar casos relacionados a linhas de 

transmissão no software ATPDRAW, diante da presença de distúrbios inesperados, como descar-

gas atmosféricas bem como a implementação de para-raios em pontos estratégicos de um SEP 

buscando compreender sua atuação na presença de sobretensões. Desta maneira, será utilizado o 

programa ATPDraw para analisar os casos selecionados em função da resposta dos transitórios 

eletromagnéticos no domínio do tempo. Outro objetivo foi aprender a usar e aplicar a ferramenta 

do ATP-EMTP para casos de Linhas de Transmissão e a modelagem de para-raios para a sua cor-

reta inserção em LTs. 

 

2 ESTADO DA ARTE 

O desenvolvimento deste projeto iniciou-se com uma revisão bibliográfica, para o levanta-

mento do estado da arte dos trabalhos que utilizavam o software ATPDraw para resolução de casos 

envolvendo linhas de transmissão. Dentre os vários trabalhos relevantes da área, pode-se destacar 

a apostila de (Reis, A, et.al, 2012) que explica como se realiza a modelagem das LTs, de maneira 

que o usuário possa descrever a geometria do sistema e as constantes dos materiais. Através desse 

projeto, foi possível usar o componente LCC (Line/Cable Constants) para implementação do caso 

1 contemplando o estudo das sobretensões em situações adversas.  

Já o trabalho de (ARAÚJO, 2010) introduziu os cincos métodos para modelagem matemá-

tica das linhas de transmissão que foram utilizados no caso 2. Neste caso, foi simulado a incidência 

de descargas atmosféricas com a finalidade de observar os diferentes níveis de sobretensão em 

determinados pontos específicos da rede. Assim, tornou-se possível executar a implementação e 

modelagem de para-raios utilizando o modelo de Pinceti e Gianettoni com a finalidade de detectar 

sua atuação nos pontos mais críticos. 

(JITSUKAWA, 2010) analisou os impactos causados por descargas atmosféricas em uma 

subestação isolada a ar. O modelo apresenta os aspectos básicos referente ao estudo de coordenação 

de isolamento em sistemas elétricos de potência com o auxílio do programa computacional ATP. 

Através de simulações, injetou-se surtos sobre a linha ligada ao alimentador em estudo a 200, 400, 
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800 e 1600 m de distância da subestação. Apontou-se que a falha de disjuntores de NBI de 95 kV 

pode ter sido a causa da falha da coordenação de isolamento, considerando os surtos incidentes às 

linhas de distribuição a distâncias máximas de 1600 m e 800 m da subestação para primeiro e quarto 

módulo alimentador. Em relação ao disjuntor de NBI de 125 kV, a falha está limitada a queda de 

raios sobre a LT ocorrendo a distâncias inferiores a 400 m. 

(MARINHO, G. S. P, et. al, 2012) desenvolveu o estudo de simulações no ATPDraw. No 

qual foram simulados circuitos monofásicos, trifásicos, linhas de transmissão e chaves controladas 

por tempo. Foram avaliados o funcionamento destes no regime transitório e permanente. O princi-

pal objetivo do projeto alcançado foi validar o ATPDraw como uma importante e confiável ferra-

menta para estudos de sistemas de potência em condições normais e adversas. 

 (TOMASEVICH, 2011) investigou as limitações do EMTP-ATP para modelar transitórios 

de curta duração em relação às linhas de transmissão, estruturas metálicas e aterramento. É anali-

sado também o impacto de diferentes representações do solo incluindo a dependência na frequência 

dos parâmetros do solo. Nesse trabalho, é proposto que os métodos de cálculos para as LTs podem 

ser representados por um modelo caixa-preta usando a admitância nodal obtida da resposta em 

frequência de seus terminais. Outro método implementado é o de ajuste vetorial para o cálculo de 

um modelo alternativo de baixa ordem para representação destes elementos. Esse ajuste mostrou-

se ser uma alternativa viável para representar LTs por funções racionais de baixa ordem nos casos 

cuja síntese em blocos de ramos RLC equivalentes requer ordens de ajuste muito grandes. 

 (GONÇALVES, 2013) abordou tópicos importantes para seleção dos para-raios na saída 

dos autotransformadores que protegem o sistema de Serviços Auxiliares (AS) de uma subestação 

elétrica (SE). Empregando o software ATPDraw, esse projeto pretendia analisar se o método usado 

na seleção destes respeitavam as necessidades de proteção para uma subestação. No estudo de caso, 

foi verificado as especificações dos para-raios de 15 kV para a SE ARARAQUARA 2 e o impacto 

dos surtos sobre ele. Com as simulações, observou-se que para-raios à oxido de zinco se comportam 

de maneira mais eficiente que os de carboneto de silício. Além disso, percebeu-se a importância de 

testar vários tipos de configuração para conseguir uma proteção contra descargas atmosféricas.  

 (SILVA, M. S, et. al, 2016) avaliou o nível de sensibilidade de isoladores empregados em 

redes do tipo monofilar com retorno pela terra (MRT) frente a descargas atmosféricas. Para execu-

ção do projeto, é realizado a modelagem de uma rede MRT, com seus diversos componentes no 

ATPDraw, onde foi executado mudanças nos valores de resistência de aterramento e no pico da 
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corrente para observar o comportamento do sistema de proteção após as variações. Após as simu-

lações, ficou evidenciado que a rede típica exibe níveis bastante baixos de suportabilidade levando 

a uma interrupção da alimentação elétrica dos consumidores ligados a essa rede. Observou-se tam-

bém que a instalação de cabo de guarda para a blindagem do condutor fase aumenta à capacidade 

da rede de resistir aos surtos atmosféricos.  

 (DÁLIA, 2012) apresentou a análise do comprimento necessário de cabo contrapeso inter-

ligado a haste de aterramento capaz de impedir o fenômeno de descarga disruptiva de retorno, back 

flashover, nas cadeias de isoladores de LTs quando estas são submetidas as cargas atmosféricas 

padronizadas com diferentes valores de resistividade do solo. No ATPDraw é simulada a injeção 

de um surto de corrente em uma LT com sistema de aterramento modelado, onde será verificado 

se os níveis de tensão ultrapassam o NBI (Nível Básico de Impulso) para as diferentes configura-

ções de sistema.  Constatou-se a ocorrência da diminuição na tensão máxima, a qual é submetida 

as estruturas de concreto, usando diferentes arranjos geométricos de cabo contrapeso. Como resul-

tado, foi apresentado a geometria mais eficaz que é a de cabo contrapeso com arranjo paralelo à 

estrutura. 

Na pesquisa de (AMARAL, 2017) é fornecido informações sobre o comportamento transi-

tório dos aterramentos elétricos quando um sistema elétrico é atingido por uma descarga atmosfé-

rica. Foi considerado neste trabalho parâmetros de solo constantes e dependentes da frequência. 

Para inserir a variação da frequência, foi utilizado as formulações de Portela e Alipio-Visacro. 

Houve também a comparação de duas metodologias aplicadas na modelagem do sistema de ater-

ramento: uma baseada em teoria de campo eletromagnético e outra na teoria de linhas de transmis-

são. Ao aplicar o modelo no programa EMTP-ATP, ocorreu a observação da análise de sensibili-

dade das respostas em frequência e as distribuições temporais de elevação de potencial em relação 

ao terra remoto (GPR). Os resultados obtidos após efetuar as simulações ilustram que o GRP e as 

respostas em frequência variam de acordo a metodologia escolhida. E que a presença da torre reduz 

em cerca da ordem de 25% os níveis de GRP, em relação aos determinados com aterramento iso-

lado. 

 (GIAROLA, 2016) investigou a influência de para-raios modelados segundo estatísticas 

das descargas de retorno descendente negativas incidentes na Estação do Morro do Cachimbo em-

pregando simulações no EMTP-ATP. Avaliando ainda, a severidade das descargas quando incidem 
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sobre o topo da torre e no meio do vão. Como resultado, tem-se que valores elevados de resistivi-

dade do solo provocam sobretensões severas nas cadeias de isoladores. Outra constatação é que o 

modelo de aterramento dinâmico apresentou-se mais adequado na representação do fenômeno de 

descarga, expondo diferenças consideráveis em relação ao modelo tradicional de baixas frequên-

cias. Assim, a instalação de para-raios no caso base é eficaz quando inserido em apenas uma fase, 

sendo uma informação de grande interesse por parte das concessionárias. 

 (MARROQUES, L. S, et. al, 2013) é tratado a análise dos modelos de para-raios usados 

em simulações buscando definir os níveis de proteção. Nesse projeto é abordado os modelos pre-

sentes no programa ATPDraw, além de outros propostos. Através de gráficos, observou-se as di-

ferenças de valores de tempo para as devidas descargas, permitindo perceber que são pequenas as 

diferenças entre os modelos que no caso foram de Pinceti, o modelo do IEEE e o modelo de Fer-

nandez, permitindo concluir que qualquer um dos modelos expostos são passíveis de uso. 

(PEDROSA, 2013) avaliou a influência dos parâmetros da descarga atmosférica introdu-

zindo na modelagem da linha de transmissão o cálculo da absorção de energia dos para-raios. Con-

sequentemente foi analisado de forma estatística a energia absorvida pelos para-raios quando 

ocorre a incidência de descargas sobre uma linha de 138 kV. Os resultados encontrados mostraram 

que, assim como a resistência de aterramento, os parâmetros da descarga atmosféricas e o número 

de torres adjacentes influenciam diretamente no montante de energia que os para-raios são subme-

tidos. Descargas com frentes mais rápidas e caudas mais longas ocasionam maior esforço de ab-

sorção de energia dos para-raios. 

(ALÍPIO, 2016) apresentou a teoria e como realizar a modelagem de para-raios utilizando 

o software ATPDraw, sendo simulado o modelo IEEE de para-raios. Outra finalidade do projeto 

foi investigar a influência de características dependentes da frequência de aterramento em isolado-

res de linhas, quando a linha é protegida por para-raios. Simulando relâmpagos no topo das torres, 

foram considerados três modelos diferentes de aterramentos. Com as simulações observou-se a 

influência na modelagem de aterramento em relação a presença de para-raios. Além disso, os re-

sultados sugerem que representar o aterramento como uma resistência concentrada igual à resis-

tência de aterramento de baixa frequência leva a resultados precisos nas condições assumidas. 

No trabalho de (Lira, G. R. S, et. al, 2012), é analisado o desempenho de alguns modelos 

de para-raios de ZnO em função de descargas atmosféricas que atingem sistemas elétricos. Foi 
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utilizado a configuração de um sistema real de energia elétrica, em que se aplicou através de simu-

lações digitais, correntes de descargas atmosféricas de 10 kA com formas de onda de 8/20 µs e 1/2  

µs. Dentre os resultados tem-se que o modelo convencional de para-raios apresentou resultados 

coerentes para correntes com forma de onda de 8/20 µs, quando comparado aos demais modelos 

(Cigré, IEEE e Pinceti). Mas é incapaz de representar o comportamento dinâmico dos para-raios 

com variações de sobretensões de até 15% quando comparado aos demais modelos. 

 

3 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Há 200 anos atrás, Benjamin Franklin provou que os raios possuíam natureza elétrica, me-

dindo o sinal nas nuvens que os provocavam (OLIVEIRA, 2007). Anos depois, no início do século 

XX, foram iniciadas pesquisas modernas sobre a física das descargas atmosféricas por Charles 

Thomson Rees Wilson (1900). Ele realizou medições e análises remotas de campos elétricos em 

nuvens de tempestade, o que permitiu propor a estrutura da nuvem de tempestade e a quantidade 

de cargas na descarga elétrica. 

No início da década de 30, aumentou-se o número de pesquisas sobre o fenômeno, devido 

a necessidade de diminuir os efeitos de descargas em sistemas elétricos de energia. Tais pesquisas 

no Brasil iniciaram em meados da década de 80, principalmente em relação a caracterização dos 

parâmetros da corrente de retorno da descarga.  A Companhia Energética de Minas Gerais (CE-

MIG), e posteriormente, o Instituto de Pesquisas Espaciais e a Universidade Federal de Minas Ge-

rais (UFMG) foram os precursores no país (OLIVEIRA, 2007). 

3.1 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS: DEFINIÇÃO E FORMAÇÃO 

As descargas atmosféricas segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE, 2013) são 

descargas elétricas de grande extensão (alguns quilômetros) e possuem grande intensidade (picos 

de intensidade de corrente, acima de um quilo ampère (kA), que surgem ocasionado pelo acúmulo 

de cargas elétricas em regiões localizadas na atmosfera.  
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Na formação dessas descargas, a parte da nuvem carrega-se negativamente promovendo a 

uma concentração de cargas positivas no solo com área proporcional ao tamanho da nuvem carre-

gada negativamente e que acompanha o movimento da mesma ao ser arrastada pelo vento (ARA-

ÚJO, 2010).Nesse contexto, o ar surge como bom isolante quando submetido a baixas diferenças 

de potencial. Contudo, para altas diferenças de potencial este camada isolante passa a conduzir 

eletricidade, podendo ser classificado como um dielétrico. 

Dessa forma, de maneira ilustrativa, após aplicar um campo elétrico em um corpo isolante, 

que neste caso é o ar, e sobrepondo-o entre dois pólos eletrizados de sinais opostos, que são o chão 

e as nuvens, atuará sobre os elétrons presentes no ar uma força elétrica tendendo a retirá-los dos 

seus átomos. Então, se esse campo elétrico aplicado for intenso o bastante, os elétrons serão remo-

vidos dos átomos, se tornando elétrons livres de forma que surgirá um considerável número de íons 

positivos e negativos no ar. A existência desses íons tornará o ar um condutor de eletricidade pos-

sibilitando o surgimento de corrente elétrica que se mostrará na forma de raios (ARAÚJO, 2010). 

Segundo (ARAÚJO, 2010), no caso de condutores elétricos eletrizados, as cargas elétricas 

se concentram em suas pontas, fazendo com que o campo elétrico nessas regiões seja mais intenso 

que nas demais. Dessa maneira, a força de repulsão elétrica entre as cargas sofrerá um significativo 

aumento, ocasionando a expulsão das cargas elétricas localizadas nas pontas, as quais começam a 

escoar para fora do condutor, deslocando-se livremente pelo ar. É nesse momento que ocorre a 

descarga elétrica, ocasionada pela aproximação dos dois canais e o rompimento da resistência do 

ar. Esse processo faz com que ocorra maior ionização do ar, no decorrer do percurso da descarga, 

facilitando a condução de eletricidade entre nuvem e solo. 

O maior propulsor da formação de Descargas Atmosféricas são as nuvens. Segundo 

(SOUZA, 2017), a nuvem de tempestade Comulonimbos é carregada com uma enorme densidade 

de cargas elétricas, principalmente na base da nuvem. Devido esse acúmulo, o solo possui grandes 

concentrações de cargas opostas às cargas das nuvens de tempestade. Com a atração entre essas 

cargas opostas, cria-se uma diferença de potencial no sistema solo-nuvem tendo um campo elétrico 

entre a parte inferior da nuvem e a superfície do solo. Se a densidade de carga nas nuvens chegar a 

um determinado valor que supera 30 kV/cm, é gerado um campo elétrico capaz de romper a rigidez 

dielétrica do ar, ocorrendo uma descarga preliminar em decorrência dessa ruptura inicial, apare-

cendo o canal ionizado apresentado na Figura 1. 
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Figura 1:Formação do canal precursor na base da nuvem. 

 

Fonte: Extraído de Souza (2017). 

 

3.2  TIPOS DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

Segundo (OLIVEIRA, 2007) existe quatro tipos de descargas atmosféricas entre nuvem e 

solo. A classificação de cada um dos tipos, é realizada através da polaridade de carga efetivamente 

transferida ao solo e pela direção de propagação do canal inicial. Os tipos de descarga são: 

• Descarga descendente negativa; 

• Descarga ascendente negativa; 

• Descarga descendente positiva; 

• Descarga ascendente positiva. 

Em todos esses casos, há transferência de cargas da nuvem para o solo, sendo possível haver 

ou não, a existência de um canal ascendente (ocorre na maioria dos casos). Estima-se que aproxi-

madamente 90% das descargas atmosféricas entre nuvem e solo são descendentes negativas (OLI-

VEIRA, 2007). 
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Figura 2:Tipos de descargas atmosféricas nuvem-solo. 

 

Fonte: Extraído de Souza (2017). 

 

4 ATERRAMENTOS ELÉTRICOS 

4.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Um aterramento elétrico é definido como uma ligação elétrica proposital entre um sistema 

físico e o solo, sendo constituídos principalmente por eletrodos de aterramento, conexões destes 

eletrodos ao sistema a ser protegido e a terra que os envolve (ARAÚJO, 2010). 

A finalidade de um sistema de aterramento é escoar correntes de fugas, de curto-circuito e 

de descargas atmosféricas, para a terra garantindo a segurança das pessoas usuárias de uma insta-

lação elétrica de uma casa, prédio e empresa, como também a segurança de quaisquer equipamentos 

conectados a uma fonte de energia elétrica. 
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Figura 3: Esquema simplificado de um aterramento. 

 

Fonte: Autor. 

 

Conforme a aplicação, a geometria dos eletrodos de aterramento pode assumir formas va-

riadas. São muito utilizadas para esse propósito, hastes verticais de ferro galvanizado por serem de 

fácil alocação no solo. Estas hastes são eficazes para solos porque as camadas mais profundas 

possuem baixa resistividade. Enquanto que as hastes horizontais possuem a finalidade de monitorar 

o gradiente de potencial no solo sendo posicionadas próximas à superfície do terreno. 

Durante a avaliação da natureza dos aterramentos, é importante considerar que em geral 

uma conexão à terra contém uma resistência, capacitância e indutância que influencia na capaci-

dade de condução de corrente para a terra. Com isso, o aterramento elétrico apresenta uma impe-

dância característica que compreende o conjunto haste, solo e as conexões. Essa impedância é dada 

pela razão entre a tensão e a corrente injetada no sistema (FERREIRA, 2017). 

Segundo (FERREIRA, 2017) para fins práticos, nas diferentes aplicações a impedância de 

aterramento é relacionada a uma resistência, medida através do uso de instrumentos apropriados. 

A essa resistência é dado o nome de “Resistência de Aterramento” ou “Resistência de Terra”. Po-

dendo ser obtido com a eq.(1). 

𝑅𝑇 =  
𝑉

𝐼
     𝑒𝑞. (1) 

em que 𝑅𝑇 a resistência de aterramento, V é o potencial desenvolvido no eletrodo (referido ao terra 

remoto) e I é a corrente aplicada ao aterramento. 
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4.2   FINALIDADES DOS SISTEMAS DE ATERRAMENTOS 

Ainda segundo (ARAÚJO, 2010) os principais propósitos dos sistemas de aterramento são: 

• Assegurar uma baixa resistência de aterramento; 

• Manter valores de tensão carcaça-terra e estrutura-terra dentro do nível de segurança 

para o pessoal, para situações de partes metálicas da carcaça ou estrutura acidental-

mente energizadas; 

• Proporcionar um caminho preferencial de escoamento para a terra das descargas 

atmosféricas ou sobretensões causadas por manobras de equipamentos; 

• Possibilitar aos equipamentos de proteção, fusíveis e disjuntores, isolar o mais rá-

pido possível as falhas à terra; 

• Causar a diminuição dos valores de tensão fase-terra do sistema, fixando a tensão 

de isolação a valores determinados; 

• Acomodar a passagem de eletricidade estática originada por equipamentos ou por 

indução a terra impedindo faiscamento. 

 

5 PROGRAMA ATP-EMTP 

A partir da década de 60 foi iniciado o desenvolvimento do programa EMTP (Eletromag-

netic Transient Program) por Herman W. Dommel, para a Bonneville Power Administration (BPA) 

(Tavares, M. C. D, et. al, 2003). O software inicial funcionava como simulador de circuito mono-

fásicos através de modelos de indutâncias, capacitâncias e resistências em linhas sem perdas. Os 

elementos concentrados usavam regra de integração trapezoidal e as linhas de transmissão o mé-

todo de Bergeron. 

Segundo (Tavares, M. C. D, et. al, 2003), a partir de 1973, Scott Meyer assumiu a coorde-

nação e desenvolvimento do programa, o tornando uma ferramenta poderosa em estudos transitó-

rios em sistemas elétricos. Divergências entre Scott Meyer e EPRI (Electric Power Research Insti-

tute, que investiu no projeto do EMTP em 1984) levaram a criação de uma nova versão do EMTP. 

Sendo essa versão denominada ATP – Alternative Trasient Program, que se trata da continuação 

das versões anteriores. 
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O programa ATP possibilita simular transitórios eletromagnéticos em redes polifásicas, 

com configurações arbitrárias, através de um método que usa a matriz de admitância de barras. Por 

se tratar de um programa digital, não permite uma solução contínua no tempo, sendo calculado 

valores em intervalos de tempos discretos (BACCA, 2007). Dado que nos dias atuais as simulações 

se fazem por meio de interface gráfica, o ATP sofreu diversas alterações surgindo assim o ATP-

Draw. O programa possui grande flexibilidade o que o torna um ótimo simulador de transitórios 

eletromagnéticos em sistemas de energia elétrica pois possibilita construir um sistema elétrico con-

vencional através da seleção de modelos pré-definidos dos principais componentes de uma rede 

elétrica (Zampellin, P. R., et. al, 2012). 

Dentre as desvantagens do ATPDraw, pode-se citar a necessidade de atualizar os dados no 

ambiente do programa sempre que se realizar alguma alteração no circuito. 

 

6 LINHAS DE TRANSMISSÃO 

6.1 HISTÓRIA 

 No final do século XIX, quando a agricultura era a principal atividade econômica do Brasil 

e a participação da eletricidade como fonte de energia ainda era pouco efetiva, na cidade de Dia-

mantina (MG) construiu-se a primeira linha de transmissão do país (MENEZES, 2015). Era consi-

derada a linha mais longa do mundo, com uma extensão de 2 km, e tinha como finalidade trans-

portar a energia gerada em uma usina hidrelétrica para acionar bombas hidráulicas em uma mina 

de diamante. Após o início da industrialização, o uso de energia elétrica foi impulsionado pelo fato 

do aumento da concentração populacional nos centros urbanos. Já em 1920 se predominava a hi-

droeletricidade na geração de energia brasileira (cerca de 80% da potência instalada ou 789 MW), 

caminhando em contrapartida aos demais países onde se predominava a termoeletricidade com o 

uso do carvão mineral. 

 Segundo (MENEZES, 2015), após a Revolução de 1930 ocorreu uma intensa intervenção 

do Estado no setor buscando atender aspectos regionais, pois anteriormente o sistema de transmis-

são de energia elétrica brasileiro era organizado de forma independente e isolado para atender os 

principais centros urbanos em torno das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. No período em que 
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compreendeu a Segunda Guerra Mundial, as intervenções do governo se mostraram na criação de 

empresas estatais como a Central Elétrica de Furnas em 1957 e a Centrais Elétricas de Minas Gerais 

(Cemig) em 1952, entre outras. Mas um fato marcante desse período é a criação, em 1960, do 

Ministério de Minas e Energia (MME) e, em 1961, da Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletro-

bras) aumentando de forma significativa a influência do governo brasileiro no setor elétrico do 

país. 

A Eletrobras foi responsável por executar o plano de unificação da frequência padrão de 60 

Hz  condensando o cenário que antes era de sistemas de geração, transmissão e distribuição orga-

nizados de forma isolada e independente com dois níveis de frequência de 50 Hz e 60 Hz. Com 

isso, em 1973, o país foi dividido em quatro regiões geolétricas: Nordeste, onde atuava a Chesf 

(Companhia Hidro Elétrica do São Francisco); Sudeste, Distrito Federal e parte dos estados de 

Goiás e Mato Grosso direcionadas a Furnas; A região Sul, ficou sob a responsabilidade das Centrais 

Elétricas do Sul do Brasil (Eletrosul) e a região Norte ficou no domínio da recém-criada Centrais 

Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), em 1973. 

 A principal dificuldade causada pela regionalização do setor elétrico brasileiro, era causada 

por não existir uma padronização nacional em relação às tensões de transmissão, que possuíam 

níveis distintos e muitos próximos dificultando a criação de soluções econômicas afim de expandir 

as interligações regionais (MENEZES, 2015). Foi então realizada a padronização das tensões de 

transmissão de acordo com a Tabela 2.  

Tabela 1: Padrão dos níveis de tensão elétrica brasileiro. 

Classe de Tensão Tensão Nominal (kV) 

 

 

Extra Alta Tensão (EAT) 

230 

345 

440 

500 

765 

Fonte: ANEEL (2018). 
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Os valores apresentados na Tabela 3, são os valores nominais de tensão utilizados nas linhas 

de transmissão de corrente alternada no Brasil. Não é considerado na tabela, níveis de tensão abaixo 

de 230 kV e corrente contínua que, segundo a NBR 5422, são direcionadas a tensões de subtrans-

missão e distribuição. Com exceção da tensão de 138 kV que é usada para subtransmissão e trans-

missão de energia. 

Segundo seu comprimento as linhas de transmissão podem ser classificadas como curtas, 

médias e longas (STEVENSON, 1986). 

• Linhas curtas: até 80 km; 

• Linhas médias: até 240 km; 

• Linhas longas: mais de 240 km. 

 

As descargas atmosféricas podem causar efeitos negativos no que diz respeito ao ideal fun-

cionamento do sistema elétrico como, por exemplo, o desligamento das linhas de transmissão. En-

tre eles pode se citar dois eventos: o flashover e o backflashover. O flashover é quando ocorre o 

desligamento de uma linha de transmissão por uma descarga atmosférica produzido pelo impacto 

direto da descarga sobre uma fase da linha, gerando uma quebra do isolamento e um curto-circuito 

na forma de um arco visível entre ela e o cabo guarda (INPE, 2018). O desligamento também pode 

ocorrer pelo impacto direto da descarga sobre o cabo guarda ou a torre, produzindo um arco entre 

ele e uma fase da linha denominada “backflashover”. 

6.2 MODELOS MATEMÁTICOS 

São empregados diferentes modelos matemáticos para se representar linhas de transmissão.  

Como será utilizado o software ATP, é necessário conhecer quais os modelos referentes ao assunto, 

estão disponíveis para serem usados no programa. No trabalho foi usado o elemento LCC no ATP-

Draw, sendo necessário o usuário descrever a geometria do sistema e as constantes dos materiais. 

A plataforma ATPDraw e de seu componente LCC (Line/Cable Constants) disponibiliza 

cinco métodos para realização da modelagem matemática de linhas de transmissão. 

• PI; 

• JMarti; 
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• Bergeron; 

• Noda; 

• Semlyen. 

6.3 PARÂMETROS PARA CONFIGURAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 

São usados diversos parâmetros no software ATPDraw para se configurar qualquer sistema 

de linhas de transmissão para obtenção dos resultados. Dentre eles, estão os parâmetros standard 

data que são dados comuns para qualquer tipo de linha e cabo. Os campos para preenchimento dos 

dados estão apresentados na Figura 4. 

• Rho: Resistividade do solo em ohms para uma terra homogênea (Teoria de Carson). 

• Freq: Frequência em que os parâmetros das linhas serão calculados (Bergeron e PI) ou 

a menor frequência (JMarti, Nosa e Semlyen) para cálculo dos parâmetros. 

• Comprimento: Comprimento das linhas aéreas em [km] ou [milhas] e dos cabos em 

metros. 

Figura 4:Standard Data. 

 

Fonte: Autor. 

 

As configurações do tipo sistema (System type) são as seguintes: 

• Transposed: A linha aérea é considerada como transposta se o botão estiver marcado. Se 

estiver desmarcado, é tratado como modelo PI. 

• Auto bundling: Permite o recurso de agregação automática. 

• Skin effect: Se marcado, o efeito pelicular é considerado. 

• Metric/English: Alternar entre os sistemas de unidades métricas e Inglês. 
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• Segmented ground: Se o botão estiver desmarcado, os cabos (de aterramento) serão 

assumidos como continuamente aterrados.   

• Real trans. matrix: Se considerado, a matriz de transformação é assumida como sendo real. 

Os auto-vetores da matriz de transformação são rotacionados de forma a desconsiderar a 

parte imaginária da matriz. Recomendado para simulações em regime transitório. Caso con-

trário, uma matriz de transformação completa complexa será usada. Recomendado 

para análise de regime permanente (Reis, A., et. al, 2012). 

• #Ph: Define quantidade de fases do circuito. 

Figura 5: System Type. 

 

Fonte: Autor. 

 

O efeito pelicular ocorre quando uma corrente elétrica alternada flui por um condutor, a 

densidade de corrente elétrica será distribuída de forma não-uniforme ao longo da secção trans-

versal, no qual a maior densidade de corrente elétrica é localizada na 

superfície do condutor (MACHADO, 2007). Em linhas de transmissão esse efeito é um dos 

parâmetros que limita e pré-determina o quadro de operação da rede elétrica. 

Em relação a modelagem dos modelos no ATPDraw, o Bergeron não requer configurações 

adicionais enquanto o tipo PI é utilizado para sistemas de linha curtas. O modelo Jmarti é 

montado em uma faixa de frequência que se inicia a partir da frequência inicial em Stardand 

data até um limite de frequência máxima especificada pelos parâmetros (obrigatórios) Decades 

e Points/Dec. O modelo requer uma frequência (Freq. Matrix[Hz]) em que a matriz de trans-

formação é calculada e uma frequência (Freq. SS[Hz]) para cálculo da condição de regime 
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permanente. O parâmetro Freq. Matrix [Hz] deve ser selecionado de acordo com a componente 

de frequência dominante do estudo de regime permanente (Reis, A., et. al, 2012). 

O modelo de linha Noda usa uma faixa de frequência que se inicia a partir da frequência 

inicial em Standard data até um limite de frequência máxima especificada pelos parâmetros 

Decades e Points/Dec. Como no JMarti, o modelo requer uma frequência (Freq. Matrix[Hz]) 

em que a matriz de transformação é calculada e uma frequência (Freq. SS[Hz]) para cálculo da 

condição de regime permanente. O parâmetro Freq. Matrix [Hz] deve ser selecionado de acordo 

com a componente de frequência dominante do estudo de regime permanente. O modelo de 

linha Semlyen é um modelo ajustado simples dependente da frequência, tendo configuração 

semelhante ao JMarti e Noda. 

Na página de dados apresentado na Figura 6, observa-se os campos de entrada, para que o 

usuário possa especificar os dados geométricos e/ou dados dos materiais das linhas ou cabos 

(Reis, A., et. al, 2012). Nas linhas aéreas, o programador insere o número de cada fase, os raios 

internos e externos dos condutores, a NB (Número de condutores por fase) e as posições dos 

condutores. 

Figura 6: Página de Dados. 

 

Fonte: Autor. 

 

A função de cada parâmetro a ser especificado na Figura 6, é apresentado abaixo. 

• Ph.no.: Se refere ao número da fase. 0 é atribuído para cabos de guarda. 

•  Rin: É o raio interno do condutor. Considerado se o botão de efeito pelicular estiver 

habilitado. Se isso ocorrer, a coluna Rin é retirada e em seu lugar surge a coluna React, 
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onde o usuário especifica a reatância para corrente alternada da linha em ohm/unidade 

de comprimento. 

• Rout: Se trata do raio externo (cm) do condutor. 

•    Resis: Resistência DC (corrente contínua) do condutor (ohm/unidade de compri-

mento) se considerado o efeito pelicular, senão, deve ser informada a resistência AC (cor-

rente alternada) na frequência inicial. Nesse caso, é considerado o efeito pelicular. 

•   Horiz: Distância horizontal (m ou pé) a partir do centro do feixe de uma linha de refe-

rência escolhida pelo usuário. 

•   Vtower: É a altura vertical do feixe na torre (m ou pé). 

•   Vmid: Se trata da altura vertical no meio do vão (m ou pé).   

 

7 CABOS DE GUARDA 

As linhas de transmissão são instrumentos de grande extensão e altura elevada, se tornando 

mais alta que outros objetos ao redor da região. Com isso, por possuir uma grande quantidade de 

condutores, todos esses elementos apresentam grande probabilidade de que este componente seja 

constante alvo de descargas atmosféricas. 

Um importante componente presente no projeto de LTS são os cabos de guarda ou cabos 

protetores que são elementos com a finalidade de proteger os condutores contra descargas atmos-

féricas. Estes cabos são posicionados na parte superior da estrutura e dispostos de maneira a prote-

ger os condutores contra a incidência de surtos atmosféricos. Esse objeto é aterrado, fornecendo o 

caminho de dissipação para as descargas atmosféricas que os atingem (MELO, 2016). 

Esses cabos não impedem totalmente as chances de uma descarga incidir diretamente sobre 

uma fase, nem que ocorra curto-circuito devido à incidência de raios nas LTS. Ocorre que tal pro-

teção diminui de maneira significativa as chances de ocorrência de ambos, sendo vastamente utili-

zada como mencionado na norma IEEE Padrão 1243 (IEEE Standards, 1997). 

Segundo (MELO, 2016), para o projeto dos cabos de guarda três fatores são de grande 

relevância: o material, o aterramento e a localização dos cabos. Em relação aos cabos, esses deverão 

ser resistentes à tração do próprio peso, às intempéries e às altas correntes. No caso do aterramento 

dos cabos, este é feito em conjunto com a torre eletricamente e deve apresentar baixa impedância 
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para que a proteção funcione de maneira desejada, servindo como porta de saída da descarga at-

mosférica que nele incide. 

 

8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS  

Ocasionado pela crescente busca por energia de qualidade, o ONS (Operador Nacional do 

Sistema Elétrico Brasileiro) elaborou e determinou rígidos procedimentos para confiabilidade e 

continuidade do fornecimento de energia elétrica. Tais medidas foram impulsionadas pela depen-

dência da sociedade de uma distribuição de energia elétrica de qualidade. Dessa forma, se fez ne-

cessário estudos com o intuito de desenvolver sistemas de proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDAs) para proteção e coordenação de isolamento de linhas de transmissão, de distribuição e 

subestações contra desligamentos não previstos e ocasionados principalmente pela incidência de 

surtos atmosféricos nos condutores ou nas torres de transmissão (GONÇALVES, 2013). 

8.1 DEFINIÇÕES, FUNÇÕES E COMPOSIÇÃO DE UM SPDA 

Segundo a NBR 5419, o SPDA se trata de um sistema completo destinado a proteger uma 

estrutura contra os efeitos de descargas atmosféricas. Sendo composto de um sistema externo, que 

consiste em subsistema de captores, subsistema de condutores de descida e subsistema de aterra-

mento e de um sistema interno que consiste no conjunto de dispositivos que reduzem os efeitos 

elétricos e magnéticos da corrente de descarga atmosférica dentro do volume a proteger. 

Dentre suas funções pode-se citar a de neutralizar, pelo poder de atração das pontas, o cres-

cimento do gradiente de potencial elétrico entre o solo e as nuvens, através do permanente escoa-

mento de cargas elétricas do meio ambiente para a terra. Como segunda função tem-se o escoa-

mento da descarga elétrica por um caminho preferencial de menor impedância reduzindo os riscos 

de sua incidência sobre as estruturas (PINHEIRO, L. H, et. al, 2007). 

 Com respeito a composição, o SPDA é formado pelos subsistemas de captação, descida e 

aterramento, apresentados a seguir (COUTINHO, F. N, et. al 2013): 
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Captação: 

• Possui a função de receber as descargas que incidam sobre o topo das estruturas e distribuí-

las pelas descidas; 

• É composta por elementos metálicos, geralmente mastros ou condutores metálicos devida-

mente dimensionados. 

Descidas: 

• Têm como função receber as correntes distribuídas pela captação direcionando-as rapida-

mente para o solo. 

Aterramento: 

• Apresenta a função de receber as correntes elétricas das descidas e dissipá-las no solo; 

• É dimensionando com a finalidade de equalizar os potenciais das descidas e do solo anali-

sando os locais de frequência de pessoas buscando minimizar as tensões de passo. 

• Deve ser realizado a prospecção da resistividade. 

8.2 PARA-RAIOS 

Segundo (MAMEDE FILHO, 2005) os para-raios são equipamentos que reduzem o nível 

de sobretensão a valores compatíveis com a suportabilidade dos equipamentos instalados em siste-

mas de distribuição agindo como ferramenta de proteção de linhas de transmissão e transformado-

res, além de manobras de sobretensão. 

Sem esses equipamentos de proteção, as sobretensões que por acaso atinjam LT’s poderiam 

provocar a disrupção do dielétrico e como resultado a perda do patrimônio, além de danos pessoais, 

ao meio ambiente e às instalações. A proteção ocorre devido ao caminho condutivo de baixa im-

pedância de surto entre fase e terra proporcionado 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 os para-raios serem atingidos por uma tensão de surto (GIAROLA, 2016). 

Segundo (CASTRO, 2016), esses equipamentos melhoram de forma significativa o desem-

penho de linhas de transmissão. Devido que após a ocorrência de surtos atmosféricos, os para-raios 

são submetidos a uma tensão em seus terminais, que por consequência ameniza a tensão resultante 
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na cadeia de isoladores. Com isso, ao final da descarga, os para-raios retornam às condições ante-

riores à passagem do surto. 

Em relação a inserção de para-raios em linhas de transmissão, esses são conectados eletri-

camente em paralelo com a cadeia de isoladores. Sendo o principal objetivo desse tipo de alocação, 

reduzir as sobretensões ocasionadas por descargas atmosféricas, evitando que os níveis de isola-

mento sejam excedidos (CASTRO,2016). Os exemplos de montagem de para-raios em LTs, estão 

apresentados na Figura 7. 

Figura 7: Exemplos de arranjo na montagem de para-raios em linhas de transmissão.   

    

Fonte: Extraído de Castro (2016). 

8.2.1 TIPOS DE PARA-RAIOS  

Atualmente existem dois tipos de para-raios com relação ao material semicondutor utili-

zado, o para-raios de carboneto de silício (SiC), que não é produzido há décadas, mas ainda são 

encontrados em grande número e o para-raios de óxido de zinco (ZnO), ambos com ou sem cente-

lhadores (GIAROLA, 2016). 

Através de estudos comparativos entre os dois tipos de para-raios percebe-se que ambos 

possuem comportamento semelhante com relação a proteção de isolamento de LTs. Entretanto, 

pela FIGURA 8, observa-se que o ZnO apresenta uma característica não linear superior à do SiC 

na região de intensidades de correntes mais baixas, o tornando um melhor material para a constru-

ção deste tipo de equipamento, por proporcionar melhores níveis de proteção. 
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Figura 8: Curva característica tensão versus corrente de para-raios de ZnO e SiC. 

 

Fonte: Extraído de (GIAROLA, 2016). 

 

Segundo Mamede Filho (2005) a corrente que circula no bloco do varistor (carboneto de 

silício ou óxido de zinco) depende exponencialmente da tensão aplicada nos terminais dos para-

raios, conforme eq.(2): 

 

𝐼 = 𝐾 𝑥 𝑉𝑛     𝑒𝑞. (2) 

 

Em que V é a tensão aplicada ao bloco varistor, K a constante característica do carboneto de silício 

ou do óxido de zinco, I a corrente conduzida pelo bloco varistor e n o coeficiente de não linearidade.  

 

Com isso, sabe-se que o coeficiente de não linearidade do ZnO é 25, enquanto o SiC apre-

senta o valor de coeficiente 4, sendo que quanto maior for o valor de n, mais sensível é o varistor 

em relação a tensão aplicada (MAMEDE FILHO,2005). Esta característica permitiu que o ZnO 

não necessite de centelhador, antes necessários para para-raios convencionais, o que simplificou e 

aumentou a confiabilidade destes dispositivos. Outras vantagens do ZnO comparado ao SiC, é que 

apresentam maior capacidade de absorção de energia e são dotados de um nível de proteção melhor 

resultando na redução da margem de segurança do isolamento dos equipamentos. Por fim, a curva 

de atuação dos para-raios a óxido de zinco não apresenta transitórios por não conter centelhadores. 

(MAMEDE FILHO, 2005). 



25 
 

 

Figura 9: Para-raios de ZnO de corpo polimérico. 

 

Fonte: Extraído de Mamede Filho (2005). 

 

Sendo assim, após a revisão bibliográfica será analisado e implementado neste trabalho o 

para-raios de óxido metálico, por se mostrarem mais eficientes e adequados para proteção de iso-

lamento em linhas de transmissão. 

8.2.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PARA-RAIOS DE ZnO 

Um fator importante para a caracterização do comportamento de um para-raios é a definição 

da curva V x I deste equipamento. A curva característica de uma para-raios de óxido metálico 

apresenta uma característica não linear e pode ser dividida em três regiões que podem ser visuali-

zadas na Figura 8. 

 Segundo (PEDROSA, 2013) a região 1 é da seleção da máxima tensão de operação contínua 

do para-raios (MCOV). Ou seja, é a máxima tensão eficaz (rms) fase-terra à frequência industrial 

que pode ser aplicada continuamente ao para-raios. Este valor de tensão é disponibilizado pelo 

fabricante, na ordem de 80% a 90% da tensão nominal do dispositivo. A região 2, uma mínima 

variação na tensão implica em uma grande variação de corrente onde essa região é conhecida como 

a região de TOV (trasient over voltage) e surto de chaveamento. É admissível que o equipamento 

opere nessa área por até 10 s. Essa região é responsável pela suportabilidade dos para-raios frente 

a transitórios em 60 Hz que possam surgir no SEP. Caso o tempo de operação nessa região seja 
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superior a 10 s, a corrente de fuga associada aumentará a temperatura das pastilhas de ZnO que 

elevará a corrente de fuga do dispositivo danificando-o. A região 3 é a região de proteção do para-

raios contra descargas atmosféricas. A corrente nessa região varia entre 1 e 100 kA, apresentando 

uma relação aproximadamente linear com a tensão. 

8.2.3 ESCOLHA E LOCALIZAÇÃO DOS PARA-RAIOS 

Segundo a norma da ABNT NBR 16050 (2012), os seguintes procedimentos devem ser 

seguidos na seleção dos para-raios, sendo esses:  

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

b) Encontrar a corrente de descarga mais intensa do equipamento; 

c) Escolher a tensão nominal e a classe do para-raios; 

d) Obter as características de proteção do para-raios selecionando (NPROT), orientando-

se com o auxílio do manual do fabricante; 

e) Definir a localização do dispositivo de proteção em relação ao equipamento protegido, 

devendo ser próximo aos transformadores ou diretamente conectados aos cabos de LTs. 

f) Estabelecer a tensão imposta ao equipamento protegido; 

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

especial ou definida por norma. 

h) Realizar estudo da coordenação. 

 

Portanto, como apresentado é necessário especificar alguns parâmetros quando se refere a 

para-raios de óxido metálico, sendo os mais importantes: a tensão nominal (𝑈𝑟), a máxima tensão 

de operação contínua (MCOV), a corrente de descarga nominal (In) e a classe de descarga de linha. 

8.2.3.1 TENSÃO NOMINAL (𝑈𝑟) E MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA 

(MCOV) 

A tensão nominal e a tensão de operação contínua dos para-raios estão relacionadas direta-

mente. Assim, as duas correspondem a máxima tensão fase-terra à frequência industrial que pode 
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ser inserida continuamente através dos terminais do para-raios (PEDROSA, 2013). Abaixo, é apre-

sentada a eq(3), que se refere a equação para o cálculo da tensão nominal do para-raios para sistema 

com neutro solidamente aterrado. 

 

𝑈𝑐,𝑚𝑖𝑛 ≥ 1,05𝑥
𝑈𝑠

√3
   𝑒𝑞. (3) 

 

Onde 𝑈𝑐,𝑚𝑖𝑛  é a tensão de operação contínua sobre o para-raios, 𝑈𝑠 é a tensão fase-fase do sistema 

De acordo com a eq.(3) a tensão de operação contínua que o para-raios deve tolerar é a 

tensão eficaz fase-terra do sistema com um acréscimo de 5%. E é essa margem que cobre os pos-

síveis aumentos na amplitude da tensão provocados pelos possíveis harmônicos que ocorrem no 

sistema (PEDROSA, 2013). 

 Obtida a tensão de operação contínua, uma possível tensão nominal do para-raios é encon-

trada com a eq.(4). O fator 1,25 é um valor empírico, que é usado por fabricantes na especificação 

de para-raios de óxido metálico. 

 

𝑈𝑟 ≥ 1,25𝑥𝑈𝑐,𝑚𝑖𝑛    𝑒𝑞. (4) 

 

Sendo que 𝑈𝑟 é a tensão nominal do para-raios conseguida após encontrar o valor da máxima ten-

são de operação contínua. 

Tabela 2: MCOV em função da tensão nominal do para-raios. 

Tensões Nominais 𝑈𝑟(𝑘𝑉) Tensões de Operação Contínua MCOV 𝑈𝑐(𝑘𝑉)  

24 17 

36 29 

60 48 

72 58 

120 98 

192 154 

Fonte: BALAESTRO (2015). 
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8.2.3.2 CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 

A corrente de descarga nominal permite classificar um para-raios de óxido metálico. A 

norma IEC 60099-4 apresenta 5 diferentes valores de corrente de descarga nominal para diferentes 

tensões nominais dos para-raios (PEDROSA, 2013). Esses dados serão apresentados na Tabela 5 

abaixo:  

Tabela 3: Corrente de Descarga Nominal de acordo com a Tensão Nominal 

1,5 

kA 

2,5 kA 5 kA 10 kA 20 kA 

- 𝑈𝑟 ≤ 36 kV 𝑈𝑟 ≤ 132 kV 3 kV ≤ 𝑈𝑟 ≤ 360 kV 360kV≤ 𝑈𝑟  ≤ 

756kV 

Fonte: Hinrichsen (2001). 

 

 

Os valores apresentados na Tabela 5 são referentes as diferentes demandas e requisitos de 

ensaios que o dispositivo deve ser submetido. 

No caso de sistemas de alta tensão, os para-raios são usualmente classificados nas descargas 

nominais de 10 kA e 20 kA, contudo a diferença entre essas duas classes está atrelada à classe de 

descarga da linha (HINRICHSEN, 2011). 

8.2.3.3 CLASSE DE DESCARGA DA LINHA  

Segundo (PEDROSA, 2013) a classe de descarga da linha é uma classificação quando se 

trata de para-raios em sistemas de alta tensão. E através da norma IEC 6099-4, esses equipamentos 

de proteção são separados em 5 categorias, em que cada classe de descarga de linha especifica a 

capacidade de absorção como consta na Tabela 4. 
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Tabela 4: Classe de Descarga de Linha dos para-raios. 

Classe de des-

carga de Linha 

Tensão do 

Sistema (kV) 

Corrente de Descarga 

Nominal (kA) 

Capacidade de Absor-

ção de energia (kJ/kV 

de Ur) 

1 ≤ 245 10 1,8 a 2,2 

2 ≤ 300 10 4,5 a 5,5 

3 ≤ 420 10 8 

4 ≤ 550 20 11 

5 ≤ 800 20 15 

Fonte: Pedrosa (2013) 

 

Após executada a seleção dos para-raios é de extrema importância determinar qual o local 

mais adequado para se instalar esses componentes. Dessa forma, para melhor desempenho do sis-

tema elétrico, estes devem ser instalados o mais próximo possível dos equipamentos que o prote-

gem, sejam eles transformadores, subestações, linhas de transmissões, motores e dispositivos de 

manobra (GIAROLA, 2016). 

8.2.4 MODELOS DE PARA-RAIOS UTILIZADOS NO ATPDRAW 

O modo mais simples de se modelar um para-raios é tratá-lo como uma chave controladora 

por tensão em série com uma fonte de tensão. Portanto, ao atingir a tensão de disparo do para-raios, 

ou seja, a tensão de fechamento da chave, ela irá fechar retendo a tensão em um valor constante 

determinado pela fonte de tensão. Outra forma, é considerar esses dispositivos como um resistor 

não linear, conhecendo a curva V x I característica do equipamento (PEDROSA, 2013). Uma im-

portante ferramenta empregada para a modelagem de para-raios é a utilização de programas de 

cálculos de transitórios, em especial o EMTP/ATP. Esses softwares permitem simular a alocação 

de para-raios em sistemas garantindo assim uma maior compreensão de seu funcionamento.  

Com isso, no ATP são disponibilizados três modelos ramos não lineares para este fim. Exis-

tem outros modelos mais sofisticados, em que o principal embasamento é o de que esses dispositi-

vos possuem comportamento dinâmico, dependente da frequência sendo bastante significantes para 
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estudos que abrangem descargas atmosféricas (MARROQUES, L. S, et. al, 2013). Um dos modelos 

sofisticados, um dos mais empregados é o modelo proposto pelo grupo de trabalho do IEEE (de-

nominado IEEE Working Group 3.4.11), que propôs o circuito apresentado na Figura 10. 

Figura 10: Modelo Proposto pelo IEEE. 

 

Fonte: Extraído de Lira (2012). 

 

Este modelo foi escolhido para ser implementado neste trabalho por ser um dos mais usados 

em simulações de transitórios, permitindo encontrar resultados satisfatórios e precisos dentro de 

suas premissas de validade (tempo de subida entre 0,5µs e 45µs) (GIAROLA, 2016). Esse modelo 

é composto de duas resistências não-lineares A0 e A1, que são responsáveis pelas características 

não-linear do para-raios de modo que a tensão de base é a tensão residual do para-raios (LIRA, G. 

R. S; et al, 2012). O capacitor caracteriza a capacitância terminal-terminal dos para-raios devido à 

altura do equipamento em relação ao solo. A indutância 𝐿0 representa a indutância associada ao 

campo magnético junto ao para-raios. E por fim, o 𝑅0 que serve para estabilizar a integração nu-

mérica permitindo a modelagem em programas computacionais que não possuem esta capacidade 

de integração numérica, como o ATPDraw (PEDROSA, 2013). 

As equações a seguir são utilizadas para encontrar tais valores: 

 

𝐿0 =
0,2. 𝑑

𝑛
µ𝐻  𝑒𝑞. 5 

𝑅0 =
100. 𝑑

𝑛
 Ω  𝑒𝑞. 6 

𝐿1 =
15. 𝑑

𝑛
 µ𝐻  𝑒𝑞. 7 

𝑅1 =
65. 𝑑

𝑛
Ω   𝑒𝑞. 8 
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𝐶 =
100. 𝑛

𝑑
 𝑝𝐹   𝑒𝑞. 9 

 

Onde d é a altura estimada do para-raios, obtida de catálogos em metros, e n é o número de 

colunas de discos de ZnO em paralelo no para-raios. 

Outros dois modelos de para-raios implementados no software ATPDraw são o de Fernan-

dez e o de Pincetti e Giannettoni ambos baseados no modelo do IEEE mas diferenciando-se no 

arranjo, no cálculo e no ajuste dos parâmetros (MARROQUES, 2013). 

O modelo de Pincenti e Giannetoni se refere a uma simplificação do modelo do IEEE. Se-

gundo os autores, nesse modelo se despreza a capacitância e as resistências são representadas por 

um valor de 1 MΩ, afim de evitar problemas numéricos durante cálculos computacionais. Esse 

modelo apresenta os mesmos parâmetros 𝐴0 e 𝐴1 do modelo IEE, e duas indutâncias possuem o 

mesmo significado das do IEEE, mas diferentes formulações (GIAROLA, 2016). 

 

Figura 11: Modelo Proposto pelo Pinceti e Giannetoni. 

 

Fonte: Extraído de (GIAROLA, 2016). 

 

As equações para cálculo dos parâmetros indutivos são os seguintes: 

 

𝐿0 =
1

12
 𝑥 

𝑉𝑅1
𝑇2⁄ −  𝑉𝑅8

𝑇2⁄

𝑉𝑅8
𝑇2⁄

 𝑥 𝑉𝑛 [µ𝐻]     𝑒𝑞. (10) 

𝐿1 =
1

4
 𝑥 

𝑉𝑅1
𝑇2⁄ −  𝑉𝑅8

𝑇2⁄

𝑉𝑅8
𝑇2⁄

 𝑥 𝑉𝑛  [µ𝐻]    𝑒𝑞. (11) 

 

Sabendo que: 

• Vn: tensão nominal do para-raios em quilovolt; 
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• VR1/T2: A tensão residual frente a um surto de corrente padrão de 10 kA, em quilovolt; 

• VR8/T2: É a tensão residual para uma corrente com frente de onda de 8 µs. 

• VR8/20: Se refere a tensão residual para uma corrente de 10 kA de forma de onda 8x20 µs. 

 

Dentre as vantagens desse modelo, estão a simplicidade na identificação dos componentes 

devido que todos os dados necessários como tensão nominal, tensão residual para impulso atmos-

férico 10kA e tensão residual para impulso íngreme de 10 kA. Esses valores encontram-se no ca-

tálogo do fabricante. Além disso, emprega apenas parâmetros elétricos, dispensando os parâmetros 

físicos como utiliza o modelo do IEEE, e apresenta o menor erro global dentre os modelos (GIA-

ROLA, 2016). E como desvantagem subestima o valor da tensão residual e dificuldade na deter-

minação de A0 e A1. 

Apresentado os modelos, neste projeto será implementado o modelo IEEE, por apresentar 

bons resultados com relação a proteção em Linhas de Transmissão, como também sua facilidade 

em relação a modelagem deste. 

 

9  METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS SISTEMAS DE LT’S NO     

ATPDRAW 

Após conhecer a funcionalidade de cada parâmetro para realizar a modelagem das linhas 

de transmissão, foi realizada a implementação de dois exemplos para realização de análise dos 

resultados. Na parametrização das linhas de transmissão estudadas, utilizou-se o modelo do ATP-

Draw denominado Line/Cable Constant – LCC. 

9.1 ESTUDO DE CASO 1 

O primeiro caso implementado foi descrito por (REIS, A., et. al, 2012). O objetivo do exem-

plo é analisar o comportamento da tensão, durante o processo de energização de uma linha de 

transmissão. Essa linha de transmissão possui 200 km de comprimento, sendo fabricada para operar 

com uma tensão nominal de 138 kV. Abaixo na Tabela 5 e Figura 12 é apresentada as característi-

cas geométricas e elétricas da torre de transmissão padrão. 
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Tabela 5: Características dos condutores da linha de transmissão. 

Condutores Fase Pára – Raios 

Tipo Grosbeak HS 3/8” 

Diâmetro 2,5146 cm 0,9525 cm 

 

 

Altura da flecha 

 

Fase A – 11,360 m                            

Fase B – 7,585 m                        

Fase C – 9,500 m 

 

 

 

17,800 m 

 Resistência Elétrica a 

70°C 

0,0913 ohm/km 3,913 ohm/km 

Fonte: Reis, A., et. al, (2012). 

 

Figura 12: Torre de Linha de Transmissão 138 kV. 

 

Fonte: Reis, A., et. al, (2012). 
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O modelo escolhido para execução do exemplo é o modelo Bergeron. No estudo do sistema 

de (REIS, A., et. al, 2012) foi usado uma fonte de tensão alternada trifásica e cossenoidal com 

frequência de 60 Hz. A amplitude foi obtida através da eq.(10): 

 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒(𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑓𝑎𝑠𝑒 − 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜): 13800.
√2

√3
= 112677 𝑉.  𝑒𝑞. (10) 

E as torres foram representadas por uma resistência de valor típico de 10Ω. 

Os equipamentos elétricos possuem níveis de isolamentos padronizados, classificados pela 

sua tensão nominal de operação e denominados Nível Básico de isolamento (NBI) e Nível de Im-

pulso de Manobra (NIM) (JITSUKAWA, 2010). O NBI se trata do nível que estabelece a suporta-

bilidade do equipamento em relações às sobretensões de origem externa enquanto que o NIM é o 

nível para suportabilidade das sobretensões de origem interna. Para esse exemplo, o NBI conside-

rado é de 190 kV. 

9.2 ESTUDO DE CASO 2 

O segundo caso analisado foi implementado por (ARAÚJO, 2010). Nesse exemplo são si-

muladas descargas atmosféricas com propósito de observar os diferentes níveis de sobretensão em 

determinados pontos específicos de uma linha de transmissão. Permitindo por meio do estudo des-

sas sobretensões, determinar o local para apropriada para instalar para-raios por exemplo. 

Para essa linha de transmissão, foram consideradas dois modelos presentes no ATPDraw: 

o PI e o JMarti. O modelo PI não é dependente da frequência, com parâmetros constantes e dese-

jável para linhas curtas de até 15 km, em que o tempo de viagem da onda de tensão é menor que o 

tempo de integração da solução. Os modelos como JMarti, dependentes da frequência, podem re-

produzir a frequência natural da linha, mas também a distorção e atenuação devido ao efeito peli-

cular gerando resultados mais realistas. 

Na realização das simulações os trechos da linha foram modelados usando o modelo JMarti, 

porque nesse tipo de problema a dependência da frequência é relevante. Nesse modelo, a atenuação 

e distorção são consideradas, tornando-se necessário realizar um refinamento das formas de onda 



35 
 

 

de tensão para efetuar a análise da ocorrência das descargas atmosféricas. A Figura 13 apresenta o 

modelo de (ARAÚJO, 2010) composto de 8 componentes LCC. Os surtos foram aplicados na 

FASE C do condutor, por meio da fonte de corrente Heidler Type 15.  

Figura 13: Modelo da linha para simulação de descargas atmosféricas. 

 

Fonte: Extraído de Araújo (2010). 

 

Na Figura 12 a descarga é aplicada no ponto 2, e é analisado os resultados obtidos nos pontos 2, 5 

e 8.  

9.3 MODELAGEM DE PARA-RAIOS NO SOFTWARE ATPDRAW PARA INSERÇÃO 

NO CASO 2 

Sabendo da importância em torno de se proteger as LT’s, principalmente quando expostas 

a descargas atmosféricas, foram intensificados com o passar das décadas pesquisas em torno da 

viabilidade de para-raios como uma alternativa eficiente para proteção dos sistemas de energia 

elétrica. E a utilização de para-raios em programas como o ATPDraw permitem ter uma percepção 

de como tornar útil e eficiente a implementação desses componentes. 

Com isso, o software ATP contém uma rotina ZnO Fitter, que fornece subsídio para o com-

ponente MOV Type 92, elemento desse programa que permite a modelagem desse dispositivo re-

sistivo não-linear (ARAÚJO, 2010).  
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9.3.1 SELEÇÃO DO PARA-RAIOS PARA OS CASOS DE LTS IMPLEMENTADOS NO 

ATPDRAW  

Sabendo das características das linhas de transmissão que foram implementadas, como tam-

bém as sobretensões que estas sofreram após simulações de descargas atmosféricas, é possível 

verificar qual o melhor equipamento para-raios para as linhas em estudo. Nesse trabalho será utili-

zado o Guia do Comprador da ABB (ABB, 2004) 

A primeira informação buscada é a de qual família de para-raios será utilizada. Para isso, 

necessitou-se dos dados da linha simulada para o CASO 2. Essa LT é responsável por transmitir a 

energia gerada por uma usina de pequeno porte até uma subestação que a distribui, e se localiza na 

cidade de Campinas, estado de São Paulo (ARAÚJO, 2010). Possui comprimento total de 8,9 km 

e classe de tensão de 69 kV como mencionado anteriormente. Essas informações são importantes 

para permitir a determinação da família. Entretanto, nas simulações acrescentou-se um equipa-

mento de proteção para cada fase, assim a tensão de fase da linha será 69 𝑘𝑉/√3  = 39,84 kV.  

Outro ponto a se considerar é a intensidade de descarga atmosférica. Para isso é deve-se 

conhecer a densidade de raios (𝐷𝑅), que se refere a quantidade de raios que caem por ano em 1km² 

obtida através da eq.(11). 

 

𝐷𝑅 = 0,0024 𝑥 𝐼𝐶1,63   𝑒𝑞. (11) 

 

Onde IC é o índice ceraunico, que por definição, é o número de dias de trovoada, em deter-

minado lugar por ano (RIBEIRO, 2014). 

Segundo (KINDERMAN, 1992), o índice ceraunico de Campinas é em torno de 51. Apli-

cando a eq.(11). 

 

𝐷𝑅 = 0,0024 𝑥 511,63  = 1,46 

 

Ou seja, na região que se encontra localizada a linha estudada a densidade de raios é de 1,46 

raios por km² por ano, sendo considerado um valor moderado. 

 Dessa forma, buscando proteger a linha contra descargas atmosféricas de até 10 kA, sa-

bendo que a tensão máxima do sistema é 39,84 kV e que a intensidade de surtos atmosféricos na 
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região é moderado, o modelo de para-raios do tipo PEXLIM-R com classe 2, é o mais indicado 

para esse projeto conforme pode ser visto na Tabela 8. 

 

Tabela 6: Para-raios disponíveis da ABB. 

Família de 

Produtos 

Classificação do 

Para-Raios 
Tipo 

Tensão 

Max do 

Sistema 

Um 

(kVrms) 

Tensão 

Nominal 

Ur 

(kVrms) 

Requisito de 

Energia/Intensi-

dade de Des-

carga Atmosfé-

rica 

Resistência 

Mecânica 

(Nm) 

PEXLIM: 

Para-Raios En-

capsulado em 

Polímero de si-

licone 

10 kA, IEC classe 2 PEXLIM R 24 – 170 18 – 144 Moderado  1.600 

10 kA, IEC classe 3  PEXLIM Q 52 - 420 42 -360 Alto 4.000 

20 kA, IEC classe 4  PEXLIM P 52 - 420 42 – 360 Muito Alto 4.000 

Fonte: ABB (2004). 

 

9.3.2 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO PARA-RAIOS 

Com a escolha do modelo PEXLIM R, será possível determinar as características elétricas 

do dispositivo, realizando assim a modelagem deste no software ATPDraw. Para isso, é necessário 

encontrar as tensões Um e Ur do para-raios. A tensão Um, pode ser definida como a tensão máxima 

entre duas fases durante serviço normal. Ur é a tensão nominal, sendo que o para-raios deve supor-

tar sua tensão nominal (Ur) durante 10 segundos após ter sido pré-aquecido a 60 ºC e sofrer injeção 

de energia como definido no padrão IEC (ARAÚJO, 2010). 

Então, para estabelecer o valor de Um é adotado o valor igual ou superior mais próximo à 

tensão máxima de operação entre as fases da linha. O valor encontrado anteriormente é de 39,84 

kV. Assim, através da Tabela 9, determina-se que o valor de Um será de 52 kV como apresentado 

abaixo. 
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Tabela 7: Características de proteção garantidas do Para-raios PEXLIM R. 

Tensão 

Máxima 

de Sis-

tema 

Tensão No-

minal 
Capacidade de TOV 

Tensão Residual Má-

xima com Onda de    

Corrente (8/20µs) 

Um Ur 1 s  10 s  5 kA 10 kA 20 kA 

kVrms kVrms kVrms kVrms kVpico kVpico kVpico 

24 

18 20,7 19,8  44,0  46,7  52,3  

21 24,1 23,1  51,3  54,4  61,0  

24 27,6 26,4  58,7  62,2  69,7  

27 31 29,7  66,0  70,0  78,4  

36 

30 34,5  33,0  73,3  77,7  87,1  

33 37,9  36,3  80,6  85,5  95,8  

36 41,4  39,6  88,0  93,3  105 

39 44,8  42,9  95,3  102 114 

42 48,3  46,2  103 109 122 

48 55,2  52,8  118 125 140 

52 

42 48,3  46,2  103 109 122 

48 55,2  52,8  118 125 140 

51 58,6  56,1  125 133 148 

54 62,1  59,4  132 140 157 

60 69,0  66,0  147 156 175 

66 75,9  72,6  162 171 192 
Fonte: ABB (2004). 

Outra informação importante que será necessária na escolha do para-raios é o Ur (Tensão 

nominal), que pode ser definida através da Tabela 10. 

Tabela 8: Tabela para determinação de valor mínimo de Ur. 

Aterra-
mento do 
sistema 

Duração da 
Falha  

Tensão do Sistema   
Um [kV] 

Tensão Nominal Mínima  
Ur [kV] 

Eficaz ≤ 1s ≤ 100 ≥  0,8xUm 

Eficaz ≤ 1s ≥ 123 ≥  0,8xUm 

Não-Eficaz  ≤ 2h ≤ 170 ≥  1,11xUm  

Não-Eficaz  > 2h ≤ 171 ≥ 1,25xUm 
Fonte: ABB (2004). 
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Como no projeto a tensão do sistema Um é menor que 100 kV, a tensão nominal mínima Ur será, 

0,8 x 52 = 41,6 kV. Então buscando o valor mais próximo a esse número, presente na Tabela 9, 

define-se que Ur = 42 kV. 

 

Na determinação de Vn (tensão nominal do para-raios) empregou-se a tabela de caracterís-

ticas de proteção dos para-raios PEXLIM R, encontrada no catálogo da ABB (2004). 

 

Tabela 9: Características de proteção e dos encapsulamentos dos para-raios PEXLIM R. 

Tensão 
Máxima 
de Sis-
tema 

Tensão 
Nomi-

nal  

Encapsu-
lamento 

Distância 
de Fuga  

Isolamento Externo 

Um Ur 
  Mm 

1,2/50 µs 50 Hz 60 Hz 250/2500 µs 

seco 
úmido 
(60s) 

úmido 
(10s) 

úmido 

kVrms kVrms kVpico kVrms kVrms kVpico 

24 18-27 YV024 1863 310 150 150 250 

36 30-48 YV036 1863 310 150 150 250 

52 
42-60 YV052 1863 310 150 150 250 

66 YV052 2270 370 180 180 300 

100 75-96 YV100 3726 620 300 300 500 
        
        
        

Fonte: ABB (2004). 

 

9.3.3 VALIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO PROPOSTO PELO IEEE 

Na validação dos modelos dos para-raios selecionados, foram executados cálculos com o 

intuito de se obter os valores dos componentes presentes (capacitor, resistência, indutor), para im-

plementação no ATPDraw. Mas antes, configurou-se no bloco MOV Type 92, as curvas caracte-

rísticas V x I dos elementos não lineares com valores de tensão em p.u (SAENGSUWAN, et. al, 

2004), apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10: Característica de A0 e A1 para PEXLIM-R. 

Corrente (A) 
A0 A1 

Tensão (p.u) Tensão(kV) Tensão (p.u) Tensão (kV) 

10 0,875 271,25 - - 

100 0,963 298,53 0,769 238,39 

1000 1,05 325,5 0,85 263,5 

2000 1,088 337,28 0,894 277,14 

4000 1,125 348,75 0,925 286,75 

6000 1,138 352,78 0,938 290,78 

8000 1,169 362,39 0,956 296,36 

10000 1,188 368,28 0,969 300,39 

12000 1,206 373,86 0,975 302,25 

14000 1,231 381,61 0,988 306,28 

16000 1,25 387,5 0,994 308,14 

18000 1,281 397,11 1 310 

20000 1,313 407,03 1,006 311,86 
Fonte: Autor. 

 

Através da Tabela 10, determinou-se o valor tensão nominal Vn = 310 kV. Os valores reais 

de tensão para inserção dos blocos MOV Type 92 e a tensão de referência dos blocos A0 e A1 serão 

as tensões apresentadas na Tabela 12, referentes a corrente de descarga atmosférica de 10 kA, que 

será a maior corrente aplicada. As curvas encontradas com a parametrização dos resistores não 

lineares são mostradas a seguir: 

Figura 14: Curva de parametrização do resistor não-linear A0. 

                       

Fonte: Autor. 
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Figura 15: Curva de parametrização do resistor não-linear A0. 

 

Fonte: Autor. 

 

9.3.3.1 VALIDAÇÃO E DETERMINAÇÂO DOS PARÂMETROS DO MODELO IEEE. 

Através do catálogo do fabricante (AAB, 2004), tem-se que a altura do para-raios é igual a d=0,641 

metros e que o número de colunas de discos de ZnO em paralelo no para-raios é n=1. Com esses 

dados, será possível calcular os parâmetros necessários para esse modelo através da aplicação das 

equações 5, 6, 7, 8 e 9.   

 

𝐿0 =
0,2. 𝑑

𝑛
=

0,2 .  0,641

1
= 0,128 µ𝐻 

𝑅0 =
100. 𝑑

𝑛
=

100 . 0,641

1
= 64,1 Ω 

𝐿1 =
15. 𝑑

𝑛
=

15 . 0,641

1
= 9,62 µ𝐻   

𝑅1 =
65. 𝑑

𝑛
=  

65 .  0,641

1
= 41,7 Ω    

𝐶 =
100. 𝑛

𝑑
 𝑝𝐹 =  

100 .  1

0,641
= 156,0  𝑝𝐹 
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Após a obtenção dos parâmetros se realizou a simulação do para-raios no ATPDraw, con-

forme Figura 16. Então configurou a Fonte 15 do tipo Heidler, que simulou um surto atmosférico 

com forma de onda de 1,2x50 µs e corrente de descarga de 10 kA. 

Figura 16: Implementação do modelo IEEE. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 17, verificou-se o comportamento do dispositivo, possibilitando verificar a vali-

dação do modelo. 

Figura 17: Resposta ao modelo do IEEE para forma de onda 1,2x50µs e corrente de descarga de 10kA. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Através da Figura 17, conclui-se que o modelo do IEEE simulado está funcionando corre-

tamente, pois quando submetido a uma tensão superior a tensão nominal, a impedância do para- 
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raios diminuiu seu valor, permitindo a dissipação da corrente de impulso atmosférico. O que re-

sultou na diminuição do valor de sobretensão. 

 

10 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa seção será apresentado os resultados obtidos para ambos os casos mencionados an-

teriormente e implementados no software ATPDraw. A Figura 18 mostra o sistema de linhas de 

transmissão executado para o exemplo de (REIS, A., et. al, 2012). 

Figura 18: Modelo da linha para simulação de descargas atmosféricas (CASO 1). 

 

Fonte: Autor. 

Através da Figura 19 e 20, é possível conhecer os dados usados para cara bloco LCC, sendo 

todos os quatro blocos com parâmetros idênticos. 

Figura 19: Configuração da página modelo do sistema (CASO 1). 

 

Fonte: Autor. 
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O modelo escolhido foi o Bergeron, considerando efeito pelicular. O modelo é simulado 

com quatro cabos, com três referentes a FASE A, FASE B e FASE C e um cabo de proteção (cabo 

de guarda). A resistividade do solo é de 100 ohms/m e a frequência em que os parâmetros da linha 

serão calculados é de 60 Hz. Na Figura 20, contém a página de dados geométricos e/ou dados dos 

materiais das linhas ou cabos. 

Para obtenção dos resultados relacionando as tensões em pontos estratégicos do sistema, 

foi inserido no meio e no final da linha de transmissão voltímetros para adquirir os gráficos apre-

sentado na Figura 21 e Figura 22. 

Figura 20: Configuração da página de dados do sistema (CASO 1). 

 

Fonte: Autor. 

Através da energização direta do sistema, houve a obtenção dos seguintes resultados apre-

sentados a seguir. Na Figura 21, é apresentado as tensões da FASE A representada pela cor verme-

lho, da FASE B na cor verde e FASE C na cor azul no meio da linha de transmissão. 

Figura 21: Tensões no meio da Linha de Transmissão durante energização direta da linha. 

 

Fonte: Autor. 
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Na Figura 22, é mostrado os gráficos das tensões nas FASES A, B e C encontradas no final da linha. 

Figura 22: Tensões no final da Linha de Transmissão durante energização direta da linha. 

               

Fonte: Autor.  

 

Os valores das tensões obtidas no final da linha de transmissão se mostraram pouco maiores que 

no caso do meio da linha. A forma de onda da FASE A mostrou maior pico de sobretensão, podendo 

ser explicado devido o cabo da FASE A ter sido a linha atingida pela descarga.  Os picos de tensão 

apresentados na Figura 20 e Figura 21, tem valores mostrados na Tabela 13. 

 

Tabela 11: Valores aproximados de pico de tensão nas fases no meio e final da LT. 

FASE TENSÃO MEIO DA LT (kV) TENSÃO FINAL DA LT (kV) 

A 220,18 228,80 

B 155,65 166,48 

C -171,28 -188,08 

Fonte: Autor 

 

Analisando os picos de tensão na FASE A, constatam-se que os picos de tensão no meio da 

linha de transmissão (LT) chega em aproximadamente 220 kV. No final da LTs os picos atingem 

aproximadamente 230 kV. Nestas condições a LT não poderia ser energizada devido à restrição da 
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ultrapassagem do NBI que é de 190 kV causando flashover e provocando o desligamento da linha 

após a descarga atingir a FASE A do sistema.  

Realizando uma comparação com os dados do trabalho (REIS, A., et. al, 2012), obteve-se 

resultados bastante satisfatórios, atendendo a finalidade proposta. 

Na implementação do segundo caso, foi necessário realizar algumas modificações no sis-

tema em relação ao exemplo da dissertação de (ARAÚJO, 2010). Pois a configuração do modelo 

JMarti utilizada no trabalho, não foi disponibilizada pelo autor. De acordo com (DIESENDORF, 

1974), 65% das descargas atmosféricas possuem corrente igual ou inferior a 10 kA, com um tempo 

de subida de 1,2 µs. Na Figura 23, é exposto o sistema implementado no ATPDraw. 

Figura 23: Modelo da linha simulada pelo autor para caso 2. 

 

Fonte: Autor. 

 

Como mencionado anteriormente, esse tipo de caso necessita utilizar um modelo que con-

sidera a impedância da linha para as várias faixas de frequências que constituem o transitório. As-

sim, o modelo JMarti é o mais indicado. Isso porque tal modelo é capaz de reproduzir além da 

frequência natural da LT, a distorção e atenuação provocado pelo efeito pelicular. No trabalho 

(ARAÚJO, 2010), não foi apresentado dados para configuração do JMarti (Decades, Points/Dec, 

FreqSS(Hz), Freq.Matrix) . 

Com isso, foi usada uma configuração apresentada no trabalho de (TOMASEVICH, 2011) 

que foi aplicada para um caso similar ao exemplo implementado nesse projeto. Mas a utilização 

dessa configuração não permitiu que todas as linhas fossem modelas segundo JMarti, sendo neces-

sário que as linhas de 0,119km, 1,485 km, 0,483 e 0,177 km utilizassem o modelo PI, indicado 

para linhas curtas de até 15 km. 
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Os dados inseridos na configuração da página modelo do sistema estão apresentados na 

Figura 23 e da página de dados na Figura 24. 

Figura 24: Configuração da página modelo do sistema (CASO 2). 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 25: Configuração da página de dados do sistema (CASO 2). 

 

Fonte: Autor. 

 

Na realização desse exemplo, parâmetros como canal de ionização e amplitude da corrente 

de surto foram alteradas. Na Tabela 12.1, 12.2 e 12.3 é apresentado os valores máximos de tensão 
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por fase obtidos com o auxílio do ATP, sejam estes positivos ou negativos, para diferentes tipos de 

correntes simuladas, como também ponto de incidência e ponto de medição para cada tipo de canal 

de ionização.  

Tabela 12.1: Valores máximos de tensão após aplicação de descarga atmosféricas. 

Amplitude/Canal 

de Ionização 

Ponto de 

Incidência 

Ponto de 

medição 

Fase A (kV) Fase B (kV) Fase C (kV) 

10kA / 1000 Ω 2 2 745,58 860,20 1.902,21 

10kA / 1000 Ω 2 5 416,07 412,66 668,44 

10kA / 1000 Ω 2 8 -93,19 -81,94 66,52 

10kA / 1000 Ω 5 2 391,48 370,22 609,61 

10kA / 1000 Ω 5 5 -1.689,10 1.058,80 2.374,70 

10kA / 1000 Ω 5 8 247,58 234,81 400,91 

10kA / 1000 Ω 8 2 -88,12 -77,73 -63,24 

10kA / 1000 Ω 8 5 296,01 285,54 496,37 

10kA / 1000 Ω 8 8 1.534,30 1.338,30 2.673,40 

10kA / 3000 Ω 2 2 819,86 985,31 2.178,87 

10kA / 3000 Ω 2 5 460,70 445,39 738,71 

10kA / 3000 Ω 2 8 -95,07 -83,42 68,37 

10kA / 3000 Ω 5 2 456,09 431,86 712,82 

10kA / 3000 Ω 5 5 -2.097,70 -1.801,30 2.897,10 

10kA / 3000 Ω 5 8 465,65 272,37 465,65 

10kA / 3000 Ω 8 2 -93,34 -83,08 65,57 

10kA / 3000 Ω 8 5 305,65 292,76 505.,45 

10kA / 3000 Ω 8 8 2.233,10 1.951,70 3.111,88 

4,5kA / 1000 Ω 2 2 335,51 387,09 855.99 

4,5kA / 1000 Ω 2 5 187,23 185,70 300,80 

4,5kA / 1000 Ω 2 8 -41,93 -36,87 29,93 

4,5kA / 1000 Ω 5 2 176,17 166,60 274,33 

4,5kA / 1000 Ω 5 5 -760,45 -657,65 1.068,60 

Fonte: Autor. 
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Tabela 12.2: Valores máximos de tensão após aplicação de descarga atmosféricas. 

Amplitude/Canal 

de Ionização 

Ponto de 

Incidência 

Ponto de 

medição 

Fase A 

(kV) 

Fase B (kV) Fase C (kV) 

4,5kA / 1000 Ω 5 8 111,41 105,67 180.41 

4,5kA / 1000 Ω 8 2 -39,65 -34,98 -28,46 

4,5kA / 1000 Ω 8 5 133,21 128,50 223,37 

4,5kA / 1000 Ω 8 8 690,42 602,24 1.203,00 

4,5kA / 3000 Ω 2 2 368,91 443,39 980,49 

4,5kA / 3000 Ω 2 5 207,32 200,42 332,42 

4,5kA / 3000 Ω 2 8 -42,78 -37,54 30,77 

4,5kA / 3000 Ω 5 2 205,24 194,34 320,77 

4,5kA / 3000 Ω 5 5 -947,59 -809,79 1.303,70 

4,5kA / 3000 Ω 5 8 128,89 122,57 209,54 

4,5kA / 3000 Ω 8 2 -42,00 -36,94 -29,47 

4,5kA / 3000 Ω 8 5 137,54 131,74 227,45 

4,5kA / 3000 Ω 8 8 1.004,90 878,25 1.400.34 

2,5kA / 1000 Ω 2 2 186,39 215,05 475,55 

2,5kA / 1000 Ω 2 5 104,22 103,16 167,11 

2,5kA / 1000 Ω 2 8 -23,29 -20,48 15,54 

2,5kA / 1000 Ω 5 2 97,87 92,55 152,40 

2,5kA / 1000 Ω 5 5 -422,47 -365,36 593,68 

2,5kA / 1000 Ω 5 8 61,89 58,70 100,23 

2,5kA / 1000 Ω 8 2 -22,03 -19,43 -15,81 

2,5kA / 1000 Ω 8 5 74,00 71,39 124,09 

2,5kA / 1000 Ω 8 8 385,57 335,54 668.34 

2,5kA / 3000 Ω 2 2 204,95 246,32 544,72 

2,5kA / 3000 Ω 2 5 115,18 111,35 184,68 

2,5kA / 3000 Ω 2 8 -23,77 -20,85 17,09 

2,5kA / 3000 Ω 5 2 114,02 107,97 178,21 

Fonte: Autor 
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Tabela 12.3: Valores máximos de tensão após aplicação de descarga atmosféricas. 

Amplitude/Canal 

de Ionização 

Ponto de 

Incidência 

Ponto de 

medição 

Fase A 

(kV) 

Fase B (kV) Fase C (kV) 

2,5kA / 3000 Ω 8 2 -23,34 -20,52 16,39 

2,5kA / 3000 Ω 8 5 76,41 72,54 126,36 

2,5kA / 3000 Ω 8 8 558,27 487,92 777,97 

Fonte: Autor. 

Os resultados apresentados na Tabela 12.1, 12.2 e 12.3, mostraram valores diferentes aos 

encontrados por (ARAÚJO, 2010). Esta desigualdade se justifica pela diferença da configuração 

utilizada entre os trabalhos na aplicação do modelo JMarti, pois o autor não disponibilizou os pa-

râmetros do seu modelo, além de ter sido necessário o uso do modelo PI em três blocos LCC. 

Mesmo assim, os resultados foram bastante satisfatórios, pois o sistema funcionou como esperado.  

No trabalho de (ARAÚJO, 2010), os casos que apresentaram maior pico de tensão, em 

consequência das descargas atmosféricas submetidas à linha são as que possuem corrente de des-

carga de 10 kA e canal de ionização de 3 kΩ. Pode-se verificar que os maiores valores de tensões 

na Tabela 14 foram obtidos, neste caso, quando a incidência é no ponto 8 e ponto de medição é o 

8. Isso pode ser explicado, pelo fato as linhas 0.483 km e 0177 km (em que o Ponto 8 está inserido) 

e a linha 1.485 km, usarem o modelo PI. Este modelo, em caso de transitórios que envolvem altas 

frequências no seu sinal de tensão (como descargas atmosféricas), causa uma superestimação dos 

valores de tensão. Pois não considera a impedância da linha para várias faixas de frequência que 

constituem os transitórios, tipo o modelo JMarti. 

Além disso, verifica-se que as sobretensões provocadas pelas descargas são diretamente 

proporcionais à intensidade de corrente, isto é, quanto maior a corrente de surto, maiores serão os 

picos de sobretensão medidos na linha.  E quanto maior a resistência, representando o canal de 

ionização, maior a parcela de corrente percorrendo esta, causando o aumento da sobretensão. 

Abaixo, será apresentado gráficos obtidos com os dados presentes na Tabela 14. Em todas as si-

mulações deste trabalho, a FASE A está na cor VERMELHA, a FASE B em VERDE e a FASE C 

em AZUL. Da Figura 26 à Figura 31 encontram-se expostas as formas de ondas das tensões depois 

se aplicada um surto atmosférico com corrente de 2,5 kA e resistência de 1 kΩ e 3 kΩ, nos pontos 

2, 5 e 8 respectivamenente. 
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Figura 26: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 2,5kA com resis-

tência do canal de ionização 1 kΩ, aplicada no ponto 2 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor 

Figura 27: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 2,5kA com resis-
tência do canal de ionização 1 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 2 da linha. 

 

 

Fonte: Autor. 

Figura 28: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 2,5kA com resis-

tência do canal de ionização 1 kΩ, aplicada no ponto 8 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor.
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Figura 29: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 2,5kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 2 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 30: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 2,5kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 31: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 2,5kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 8 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 
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Analisando os gráficos apresentados, da Figura 25 à Figura 30, percebe-se que como veri-

ficado nas Tabela 12.1, 12.2 e 12.3, as sobretensões são maiores para situações em que a resistência 

do canal de ionização é maior. Da Figura 32 à Figura 37 encontram-se expostas as formas de ondas 

das tensões depois se aplicada um surto atmosférico com corrente de 4,5 kA e resistência de 1 kΩ 

e 3 kΩ, nos pontos 2, 5 e 8 respectivamenente. 

 

Figura 32: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 4,5kA com resis-

tência do canal de ionização 1 kΩ, aplicada no ponto 2 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 33: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 4,5kA com resis-

tência do canal de ionização 1 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 34: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 4,5kA com resis-

tência do canal de ionização 1 kΩ, aplicada no ponto 8 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 35: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 4,5kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 2 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 36: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 4,5kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 37: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 4,5kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 8 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

 

Realizando um estudo dessas figuras, é perceptível que os picos de tensão para as 

simulações com corrente de descarga de 4,5 kA apresentou valores superiores comparando com os 

picos para corrente de 2,5 kA, como era esperado. 

Da Figura 37 à Figura 42 encontram-se expostas as formas de ondas das tensões após a 

aplicação um surto atmosférico com corrente de 10 kA e resistência de 1 kΩ e 3 kΩ, nos pontos 2, 

5 e 8 respectivamenente. 

Figura 38: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 1 kΩ, aplicada no ponto 2 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 39: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 1 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

  Figura 40: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com re-

sistência do canal de ionização 1 kΩ, aplicada no ponto 8 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 41: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 2 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 42: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 43: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 8 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

 Através da Figura 38 à Figura 43, nota-se que os maiores valores obtidos de sobretensão 

foram para os casos em que a corrente de descarga é de 10 kA e a resistência do canal 3 kΩ. Essa 

informação também está apresentada na Tabela 12.1. 
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10.1 INSERÇÃO DO PARA-RAIOS NO CASO 2 

Realizado a análise das sobretensões nos sistemas apresentados anteriormente, realizou-se 

a modelagem do para-raios do modelo IEEE afim de verificar a atuação desse diante a descargas 

atmosféricas. Então, após validação do equipamento foi efetuada a alocação dos dispositivos em 

pontos estratégicos do SEP. Sendo que no CASO 2, se inseriu um conjunto de para-raios em cada 

extremidade. Em cada fase, tem-se um para-raios monofásico, e será verificado a atuação desses. 

 Entre as LTs de 1,485 km e a 0,483 km instalou-se dois para-raios nas FASES A e B, sendo 

escolhidas estas fases, por apresentaram melhores resultados. A escolha dessa localização, deno-

minada ponto 9, ocorreu pois o ponto 8 apresentou os maiores valores de sobretensões, em relação 

aos demais pontos. A FASE C se manteve sem para-raios no CONJUNTO DE PARA-RAIOS 2, 

devido erros de cálculos durante compilação do programa. 

 

Figura 44: Modelo da linha com conjunto de para-raios instalados. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Inicialmente, aplicou-se no ponto de incidência 5, uma corrente de descarga atmosférica de 

2,5 kA com canal de ionização de 3 kΩ. Os resultados encontrados para sobretensões nos pontos 

podem ser vistos na Tabela 13. 
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          Tabela 13: Resultados do SEP com uso do Para-raios com corrente de descarga de 2,5 kA e canal de ionização 

de 3 kΩ. 

LINHA COM 3 CONJUNTO DE PARA-RAIOS 

 

PONTO DE MEDIÇÃO 2 

Sobretensões no sistema 
sem Para-raios (kV) 

Sobretensões no sistema 
com Para-raios (kV) 

Variação(%) 

FASE A 114,02 64,23 -44% 

FASE B 107,97 31,89 -70% 

FASE C 178,21 185,82 4% 

 

PONTO DE MEDIÇÃO 5 

Sobretensões no sistema 
sem Para-raios (kV) 

Sobretensões no sistema 
com Para-raios (kV) 

Variação(%) 

FASE A -526,44 -178,5 -66% 

FASE B -449,89 -262,46 -42% 

FASE C 724,28 701,81 -3% 

 

PONTO DE MEDIÇÃO 8 

Sobretensões no sistema 
sem Para-raios (kV) 

Sobretensões no sistema 
com Para-raios (kV) 

Variação(%) 

FASE A 71,61 2,94 -96% 

FASE B 68,09 2,62 -96% 

FASE C 116,41 100,34 -14% 
Fonte: Autor 

 

 Com a Tabela 15, é possível perceber que houve uma considerável diminuição nos valores 

de sobretensão após a inserção dos para-raios nas FASE A e FASE B. Outra análise verificada, é 

que o caso de menor atenuação de sobretensões foi na FASE C, podendo ser causado pela falta do 

para-raios monofásico na FASE C do conjunto de PARA-RAIOS 2. As sobretensões no ponto 8 se 

mostraram muito menores comparado aos demais pontos, com presença de dois conjuntos de para-

raios próximos a este. Mostrando a eficiência dos dispositivos. Abaixo, da Figura 45 a 47, será 

apresentado os gráficos das sobretensões resultantes. 
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Figura 45: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 2,5 kA com re-

sistência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 46: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 2,5 kA com re-

sistência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 5 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 47: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 2,5 kA com re-

sistência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 8 da linha. 

 

Fonte: Autor. 
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 Realizando outro teste, agora com corrente de descarga atmosférica de 10 kA e canal de 

ionização de 3 kΩ, incidindo sobre o ponto 5. Executou-se a simulação com os para-raios imple-

mentados e os resultados estão presentes na Tabela 14. 

Tabela 14: Resultados do SEP com uso do Para-raios com corrente de descarga de 10 kA e canal de ionização de 3 

kΩ. 

LINHA COM 3 CONJUNTO DE PARA-RAIOS 

 

PONTO DE MEDIÇÃO 2 

Sobretensões no sistema 
sem Para-raios (kV) 

Sobretensões no sistema 
com Para-raios (kV) 

Variação(%) 

FASE A 456,09 107,39 -76% 

FASE B 431,86 127,47 -70% 

FASE C 712,82 743,28 4% 

 

PONTO DE MEDIÇÃO 5 

Sobretensões no sistema 
sem Para-raios (kV) 

Sobretensões no sistema 
com Para-raios (kV) 

Variação(%) 

FASE A -2.097,70 -861,09 -59% 

FASE B -1.801,30 -1049,9 -42% 

FASE C 2.897,10 2807,2 -3% 

 

PONTO DE MEDIÇÃO 8 

Sobretensões no sistema 
sem Para-raios (kV) 

Sobretensões no sistema 
com Para-raios (kV) 

Variação(%) 

FASE A 465,65 15,193 -97% 

FASE B 272,37 13,275 -95% 

FASE C 465,65 409,46 -12% 
Fonte: Autor. 

 

Os resultados obtidos com relação a variação de sobretensões foram bastante semelhantes 

entre os dois casos simulados. As tensões da FASE A e FASE B, diminuíram consideravelmente. 

As sobretensões na FASE C sofreram menor variação na queda de tensão comparando com as 

demais. No conjunto de para-raios 3, a influência desses sobre a sobretensão se mostraram superi-

ores comparado as demais, possibilitando expressiva queda das sobretensões e podendo ser justi-

ficada pela presença de dois conjuntos de para-raios próximos a este ponto. Mas no âmbito geral, 

os resultados se mostraram satisfatórios. 
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Figura 48: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 49: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 5 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 50: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 5 e medida no ponto 8 da linha. 

 

Fonte: Autor. 
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A outra situação que será simulada é de canal de ionização 3 kΩ e corrente de descarga 

atmosférica de 10kA, que se trata da situação com os maiores valores de sobretensões mostradas 

na Tabela 15. Nessa implementação, o ponto de incidência, será o ponto 8.  

Tabela 15: Resultados do SEP com uso do Para-raios com corrente de descarga de 10 kA e canal de ionização de 3 

kΩ, com ponto de incidência 8. 

LINHA COM 3 CONJUNTO DE PARA-RAIOS 

 

PONTO DE MEDIÇÃO 2 

Sobretensões no sistema 
sem Para-raios (kV) 

Sobretensões no sistema 
com Para-raios (kV) 

Variação(%) 

FASE A -93,34 -40,00 -57% 

FASE B -83,08 -39,66 -52% 

FASE C 65,57 109,74 67% 

 

PONTO DE MEDIÇÃO 5 

Sobretensões no sistema 
sem Para-raios (kV) 

Sobretensões no sistema 
com Para-raios (kV) 

Variação(%) 

FASE A 305,65 124,39 -59% 

FASE B 292,76 124,02 -58% 

FASE C 505,45 488,05 -3% 

 

PONTO DE MEDIÇÃO 8 

Sobretensões no sistema 
sem Para-raios (kV) 

Sobretensões no sistema 
com Para-raios (kV) 

Variação(%) 

FASE A 2233,1 1242 -44% 

FASE B 1951,7 1536,1 -21% 

FASE C 3111,88 3138,9 1% 
Fonte: Autor. 

 

Do mesmo modo que as análises anteriores, as variações mais significantes foram para re-

duções de sobretensões após o uso do dispositivo para as FASES A e FASE B, possibilitando uma 

significativa diminuição no valor das sobretensões. Nessa situação, a variação na queda de tensão 

no ponto 8 foi consideravelmente menor que para os demais. Novamente o para-raios se mostrou 

eficiente em seu uso, sendo que apenas na FASE C houve um pequeno aumento de 1% na variação 

de tensão. Um dos fatores que influência esse aumento é a falta do para-raios monofásico no con-

junto PARA-RAIOS 2. 
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Figura 51: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 8 e medida no ponto 2 da linha. 

 

Fonte: Autor. 

Figura 52: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 8 e medida no ponto 5 da linha. 

 

Fonte: Autor 

Figura 53: Tensão na FASE A, FASE B e FASE C após ocorrência de uma descarga atmosférica de 10 kA com resis-

tência do canal de ionização 3 kΩ, aplicada no ponto 8 e medida no ponto 8 da linha. 

 

Fonte: Autor. 
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De forma geral, é possível perceber que quanto maior a corrente de descarga atmosférica, 

maior será as sobretensões. O valor de canal de ionização também está relacionado, pois quanto 

maior a resistência, maior será a corrente a percorrer o sistema. Através das figuras e tabelas apre-

sentadas nessa seção, nota-se que a falta do para-raios na FASE C, no conjunto de PARA-RAIOS 

2 afetou diretamente os resultados. Torna-se visível esse aumento na sobretensão nessa fase em 

comparação às demais, observando as figuras que apresentam resultado do ponto de medição 8. A 

explicação para esse efeito é o pelo fato de o conjunto de para-raios 2 atuando na FASE A e B estar 

próximo ao ponto 8, como também o conjunto de para-raios 3.  Ou seja, dois para-raios monofási-

cos atuando na FASE A, próximo ao ponto de medição 8. Ocorrendo o mesmo para a FASE B. Na 

FASE C, apenas um para-raios monofásico atua próximo a esta localização afetando os resultados 

finais.
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11 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Portanto, o trabalho realizado possibilitou uma melhor compreensão sobre linhas de trans-

missão, em sistemas elétricos. Através do estudo teórico, foi implementado no software ATPDraw, 

exemplos em que estas linhas eram atingidas por descargas atmosféricas. Foi permitido identificar 

através dos transitórios eletromagnéticos os pontos de sobretensões em um sistema sendo bastante 

importante, pois proporciona a identificação de possíveis locais estratégicos para inserção de pro-

teções, como por exemplo, para-raios. 

Na realização da implementação computacional da modelagem do para-raios, realizou-se 

um estudo aprofundado sobre SPDAs, incluindo sua finalidade e composição, com enfoque em 

para-raios de óxido de zinco. Conhecendo suas características elétricas e seu desempenho frente a 

descargas atmosféricas, foi realizada a escolha do modelo do para-raios. Observou-se que o 

PEXLIM-R apresentado no Guia do Comprador da ABB foi o mais adequado. Feita a escolha do 

dispositivo, o para-raios foi implementado no software ATPDraw no sistema de LTs de (ARAÚJO, 

2016) com o uso do componente MOV Type 92 e modelado segundo o conhecido modelo do IEEE. 

Após validação do modelo IEEE de para-raios, tais elementos foram alocados nas extremi-

dades do SEP e um terceiro conjunto próximo ao ponto de incidência 8 por se tratar do ponto com 

maiores sobretensões. Os resultados obtidos demonstraram que nos três testes, onde se alternou a 

corrente de descarga, ponto de incidência e valor de canal de ionização, as tensões nas FASE A e 

FASE B apontaram uma significativa diminuição no valor de sobretensões comparado ao sistema 

sem os dispositivos de proteção. Em relação a FASE C, em alguns casos houve acréscimo da so-

bretensão atribuída ao fato do conjunto de para-raios 2 não possuir um terceiro para-raios nesta 

fase devido às restrições do modelo, mesmo após realização correta do cálculo de parâmetros e 

devida validação do modelo. Outro fator que pode ter afetado os resultados, se deu pelo SEP usar 

modelos matemáticos de linhas de transmissão PI e JMarti em diferentes pontos, sendo que o mais 

adequado seria que todos fossem o modelo JMarti. Mas, em geral, os resultados encontrados são 

bastantes satisfatórios e demonstram que frente a surtos de descargas atmosféricas os para-raios 

apresentam uma elevada proteção contra sobretensões garantindo a estabilização do sistema. 

Para efeito de comparação, no artigo de (LIRA, G. R. S; et al, 2012) realizou-se a simula-

ções em um sistema elétrico, usando dados reais do sistema de uma concessionária. Na barra desse 
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sistema, denominadas NTD, aplicou-se um surto atmosférico da forma 8/20 µs de 10 kA. A res-

posta foi avaliada considerando o SEP sem a presença de para-raios, e a segunda situação com a 

presença de para-raios usando o modelo IEEE, conectados à linha de teste (04V4). Como resultado, 

os valores de sobretensão na barra NTD sofreram uma redução de aproximadamente 60% após 

inserção dos para-raios na linha de transmissão. A outra barra conectada a esta linha, denominada 

CGD, sofreu uma redução no seu valor de sobretensão em torno de 48%. Apresentando valores de 

sobretensões inferiores aos comparados a barra NTD, devido ao amortecimento ao longo da linha. 

Portando, comparado aos resultados apresentados este trabalho atendeu as expectativas propostas. 

No trabalho de (ARAÚJO, 2010) para um conjunto de 3 para-raios incidindo no ponto 5 do 

sistema, os resultados obtidos estão apresentados abaixo:  

Tabela 16: Resultados do SEP com uso do Para-raios com corrente de descarga de 10 kA e canal de ionização de 

3kΩ . 

LINHA COM 3 CONJUNTO DE PARA-RAIOS 

  

PONTO DE MEDIÇÃO 2 

Sistema sem Para-raios Sistema com Para-raios Variação(%) 

FASE A (kV) 424,407 135,546 -68% 

FASE B (kV) 406,855 111,486 -73% 

FASE C (kV) 732,951 244,527 -67% 

  

PONTO DE MEDIÇÃO 5 

Sistema sem Para-raios Sistema com Para-raios Variação(%) 

FASE A (kV) 2102,25 155,182 -93% 

FASE B (kV) 1800,53 132,791 -93% 

FASE C (kV) 2542,751 161,219 -94% 

  

PONTO DE MEDIÇÃO 8 

Sistema sem Para-raios Sistema com Para-raios Variação(%) 

FASE A (kV) -661,223 -118,487 -82% 

FASE B (kV) -656,786 -102,792 -84% 

FASE C (kV) 1460,041 133,148 -91% 
Fonte: Araújo (2010). 

 

 Comparando os resultados da Tabela 18, com os obtidos neste trabalho e apresentados na 

Tabela 16, verifica-se que houve reduções nas sobretensões entre 42% e 95%, nas FASES A e B, 

e na FASE C chegando a uma redução de 12%). Mostrando que os resultados obtidos foram satis-
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fatórios, apresentando uma elevada redução nos valores de sobretensões. Lembrando que no traba-

lho de (ARAÚJO, 2010) o modelo implementado foi o de Pinceti e Giannetoni, e o simulado nesse 

projeto seguiu o modelo do IEEE.  

Para trabalhos futuros sugere-se realizar o aperfeiçoamento do caso 2 do trabalho de (ARA-

ÚJO, 2010), como também utilizar outro software para realizar comparações de resultados em re-

lação aos obtidos através do ATPDraw. Outra proposta, é aperfeiçoar outros modelos de para-raios 

que podem ser simulados computacionalmente derivados do modelo IEEE, como o de Pinceti e 

Giannetoni. Como melhoria desta pesquisa, sugere-se ajustar o modelo já implementado para que 

o número de para-raios monofásicos usados seja o mesmo para as três fases. 
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