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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta o levantamento experimental de diversas 

curvas características de faltas de alta impedância (FAI), em redes aéreas de 

distribuição, nas superfícies onde sua ocorrência é mais frequente, sendo estas 

informações essenciais para um dos métodos mais proeminentes atualmente 

utilizados para modelagem deste tipo de falta. Nele são apresentados testes 

experimentais ocorridos em uma Fonte Ressonante, os resultados iniciais obtidos e 

a avaliação complementar do uso deste equipamento para o objetivo proposto. 

Registra o projeto e a montagem de um laboratório para testes experimentais de 

faltas de alta impedância (FAI) em redes aéreas de distribuição, o único trifásico 

localizado em toda a bibliografia verificada, onde as principais características de FAI 

foram confirmadas em diferentes superfícies. Detalha testes inéditos realizados em 

quatro diferentes tipos de galhos de árvores, onde foram obtidos registros de muitas 

características conhecidas da FAI. Confirma as condições de ocorrência da FAI e a 

presença de suas características em superfícies classicamente testadas como a 

terra, a areia, o seixo, entre outras, possibilitando a obtenção das curvas 

características da maioria delas. Por fim, o trabalho apresenta às comunidades 

acadêmica e científica curvas características de diversas superfícies, algumas delas 

inéditas no estudo da FAI, sendo elas essenciais para a modelagem destas faltas, 

além de uma estrutura única e versátil chamada LABFAI, a qual pode se utilizada 

para ampliar o conhecimento do evento, já que possibilita a realização de 

experimentos em diversas condições reais de ocorrência, mas que por questão de 

estrutura e ou objetivo das outras pesquisas, ainda não foram testadas. 

 

Palavras-chave: Falta de Alta Impedância, Redes Aéreas de Distribuição, Fonte 

Ressonante, Laboratório de Falta de Alta Impedância, Curvas Características de 

FAI. 
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ABSTRACT 
 

The present work presents the experimental survey of several characteristic 

curves of high impedance faults (HIF), in overhead distribution networks, on the 

surfaces where their occurrence is more frequent, this information being essential for 

one of the most prominent methods currently used for modeling this system. It 

presents experimental tests that took place in a Resonant Source, the initial results 

obtained and the complementary evaluation of the use of this equipment for the 

proposed objective. It registers the design and the setting up of a laboratory for 

experimental tests of high impedance faults (HIF) in aerial distribution networks, the 

only three-phase located in the entire verified bibliography, where the main 

characteristics of HIF were confirmed on different surfaces. Details unprecedented 

tests carried out on four different types of tree branches, where records of many 

characteristics known from HIF were obtained. It confirms the conditions of 

occurrence of HIF and the presence of its characteristics on classically tested 

surfaces such as earth, sand, pebble, among others, making it possible to obtain the 

characteristic curves of most of them. Finally, the work presents the academic and 

scientific communities with characteristic surface curves, some of them 

unprecedented in the FAI study, which are essential for the modeling of these faults, 

in addition to a unique and versatile structure called LABFAI, which can be used to 

expand the knowledge of the event, since it makes it possible to carry out 

experiments in several real conditions of occurrence, but that due to the structure 

and or objective of other researches, they have not yet been tested. 

 

Keywords: High Impedance Fault, Overhead Distribution Networks, Resonant 

Source, High Impedance Fault Laboratory, Characteristic Curves of HIF. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO  

 

1.1. CONDIÇÕES GERAIS  

Os sistemas de distribuição de energia são passives da ocorrência de 

diversas falhas. Um tipo em especial, chamada falta de alta impedância (FAI), é uma 

causa constante de preocupação e pesquisa, principalmente em redes aéreas de 

distribuição. A FAI acontece quando há o contato de um condutor energizado do 

circuito da rede primária com uma superfície de alta resistência elétrica como árvore, 

asfalto, concreto, areia, grama, seixo, etc., podendo expor a população ao risco de 

choque elétrico, comprometer a integridade de equipamentos do sistema, causar 

graves danos à bens materiais e florestas. Quando uma FAI ocorre em redes aéreas 

de distribuição rurais, onde há predominância da topologia radial com alimentadores 

de grande extensão e que cruzam longos trechos desabitados, a localização deste 

defeito é ainda mais dificultada (Elkalashy et al. 2006; Santos et al, 2013).  

A ocorrência de uma FAI nos sistemas de distribuição de média tensão tem 

como uma de suas principais características a baixa magnitude de corrente, o que a 

torna quase imperceptível aos equipamentos de proteção atuais (Marxsen, 2015). A 

ordem de grandeza dessa corrente não produz um aumento substancial na corrente 

do sistema e é semelhante a transientes oscilatórios na rede, como conexão de 

cargas e chaveamento de banco de capacitores, por conseguinte, ela não é 

suficiente para sensibilizar os sistemas de proteção de sobrecorrente convencionais, 

como fusíveis e relés, permanecendo o defeito por tempo indeterminado (Adamiak el 

al. 2006; Nakagomi. 2006; Santos et al. 2013; Masa et al, 2012). O contato ou queda 

do condutor em vias públicas, ou construções, pode provocar queimaduras, 

eletrocussão e até morte de seres vivos, além de causar aquecimento e combustão 

de materiais, devido ao alto potencial elétrico (Nakagomi. 2006; Tengdin et al., 

1996).  

Dentre os critérios da qualidade da energia elétrica exigidos no Brasil pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL através dos Procedimentos de 

distribuição de energia elétrica no sistema elétrico – PRODIST – Módulo 8 (ANEEL, 

2018), são estabelecidos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de 

energia elétrica ligados a duração e frequência de interrupção. A Duração 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) calcula a duração 



12 
 

equivalente de interrupção por unidade consumidora de uma Concessionária, sendo 

esta duramente penalizada quando os limites estabelecidos para este índice são 

ultrapassados. Mesmo com os relativos avanços das técnicas de detecção de FAI 

este problema ainda não está solucionado, pois nenhuma das técnicas propostas 

propostas ou em uso, garante 100% de eficácia na detecção da FAI. Por outro lado, 

técnicas que tratem de localização das FAI são quase ausentes na literatura (Farias, 

2017), não tendo sido localizada a existência de dispositivo comercial com essa 

funcionalidade. Desta forma, na maioria das vezes, como as concessionárias 

desconhecem o local da FAI, as equipes de manutenção precisam percorrer todo o 

alimentador, localizar o defeito, desenergizado o techo em falta e iniciar os reparos 

necessários. Esse deslocamento, a fim de localizar o defeito, quando é longo o 

alimentador com FAI, tornar elevado o tempo de reestabelecimento da energia 

elétrica, prejudicando a imagem da concessionária diante dos seus clientes e 

impactando diretamente nos seus indicadores de qualidade (Farias, 2017). 

   Visando a diminuição na duração das interrupções e dos custos causados 

pela FAI, as distribuidoras do setor elétrico têm investido no desenvolvimento de 

soluções que dinamizem a restauração de energia, sendo imprescindível para 

alcançar este objetivo uma descrição detalhada do evento que possibilite realizar um 

diagnóstico. No contexto de sistemas de energia elétrica, isso se traduz na execução 

de estágios de detecção, classificação e localização do evento. Alguns 

pesquisadores, na busca por mais informações da FAI, realizaram testes 

experimentais em circuitos ligados a rede elétrica física (Santos et al., 2013; 

Marxsen, 2015), muitos outros, contudo, devido as dificuldades para a realização de 

experimentos práticos, têm optado por simulações computacionais, como forma de 

também contornarem o problema das interrupções. Quanto ao estado da arte, este é 

um tópico recente e de importância crescente (Chan & Yibin, 1998; Lazkano et al., 

2000; Moreto, 2005; Yang et al., 2007).  

 

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO   

O objetivo da dissertação é a obtenção experimental de Curvas 

Características das FAI para diversos tipos de superfícies, tendo em vista que a 

partir da curva característica levantada para uma determinada superfície, é possível 

se obter um polinômio que represente o comportamento da sua resistência no 

tempo.  
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1.2.1. Objetivo Principal  

O objetivo principal deste trabalho é o levantamento experimental das curvas 

característica VxI das superfícies de maior ocorrência da FAI para redes aéreas de 

distribuição. Dentro desse objetivo, procura-se realizar testes experimentais que 

simulem a ocorrência da FAI em condições variadas e em superfícies não 

contempladas na literatura, além da criação de um banco de oscilografias relativo a 

estes eventos.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Analisar a viabilidade do uso da Fonte Ressonante (FR) do laboratório de Alta 

e Extra Alta Tensão (LEAT) da Universidade Federal do Pará (UFPA), como 

ferramenta para estudos experimentais de FAI e sua utilidade no 

levantamento das Curvas características em superfícies da alta impedância. 

• Apresentar o projeto e a montagem de um laboratório para testes 

experimentais de faltas de alta impedância (FAI) em redes aéreas de 

distribuição (LABFAI) e a sua validação, obtida pelo levantamento das curvas 

características para a maioria das superfícies da alta impedância testadas. 

• Detalhar os testes experimentais de FAI shunt em quatro diferentes galhos de 

árvores e as respectivas curvas características VxI levantadas para um ciclo, 

considerado de regime permanente. 

• Detalhar testes experimentais de FAI série em superfícies de sua maior 

ocorrência para redes aéreas de distribuição e a obtenção das respectivas 

curvas características VxI para um ciclo considerado de regime permanente. 

 

1.3. MOTIVAÇÃO  

Diversos métodos de detecção de FAI são baseados na modelagem da 

corrente da FAI, tendo alguns deles apresentado resultados relevantes para a 

detecção da falta. Ressalta-se que é pré-requisito em muitos métodos o 

conhecimento da curva característica VxI na superfície onde a FAI ocorre (Nam et 

al., 2001; Santos, 2016), tendo em vista que no regime permanente estas curvas 

refletem dados específicos como a não linearidade e assimetria dos materiais 

(Ghaderi et al., 2017; Marxsen, 2015, Elkalashy et al., 2006; Masa et al., 2012). 

Em toda a pesquisa realizada não foi localizada na literatura a disponibilidade 

de um Banco de Oscilografias de FAI que possibilitasse o levantamento das curvas 
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características VxI das superfícies de maior ocorrência para redes aéreas de 

distribuição e apesar de haver registros de testes experimentais de FAI realizados 

em algumas superfícies (Santos, 2016), constatou-se a existência de uma lacuna 

quanto a experimentos de FAI shunt realizados em galhos de árvores, o que 

compromete a modelagem deste tipo de falta.  

A obtenção experimental das curvas características VxI das FAI nas 

superfícies de maior ocorrência para redes aéreas de distribuição, favorecerá a 

modelagem da corrente de FAI nas superfícies testadas a partir da obtenção de um 

polinômio que represente a resistência da superfície testada, permitindo a realização 

de simulações computacionais que melhorarão a compreensão do evento, o 

aperfeiçoamento de modelos e métodos de detecção já existentes, bem como a 

criação de novos modelos e métodos para as FAI, os quais poderão incluir as FAI 

que ocorrem entre alimentadores e os galhos de árvores.   

 

1.4. DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

A ocorrência de uma FAI pode existir em duas situações básicas, sendo a 

primeira com o condutor íntegro e a segunda pelo rompimento do condutor. Em caso 

de rompimento, o condutor pode tocar a superfície pelo lado da fonte, pelo lado da 

carga ou em ambos os lados, existindo ainda, neste último caso, a possibilidade do 

contato simultâneo em diferentes superfícies de alta impedância (asfalto/terra; 

concreto/árvore; seixo/grama; etc.) (Leão et al.,2020 d) . As condições do sistema 

também podem apresentar variações diversas como a presença de cargas 

equilibradas ou desequilibradas, de bancos de Capacitores e Reatores, Reguladores 

de Tensão, etc., sendo todas estas variáveis que poderiam ser levantadas.  

Considerando o objetivo do trabalho em levantar as curvas características V x 

I da FAI nas superfícies de maior ocorrência nas redes aéreas de distribuição, o 

trabalho se limitou ao estudo esperimental dos tipos de FAI onde a possibilidade de 

registro da tensão e corrente são mais favoráveis, ou seja, ocorrências de FAI shunt 

com o cabo íntegro e de FAI série com o condutor rompido em contato com a 

superfície pelo lado da fonte, sendo os testes experimentais, na maioria das vezes, 

realizados estando o sistema equilibrado e sem cargas. 

 

1.5. CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

Como contribuições que a dissertação trás, pode-se citar: 
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• Levantamento da grande maioria das curvas características V x I da FAI nas 

superfícies de maior ocorrência nas redes aéreas de distribuição;  

• A avaliação da viabilidade do uso de uma Fonte Ressonante no estudo 

experimental da FAI; 

• Apresentação do Projeto e Montagem de um Laboratório para testes 

experimentais de FAI em Redes Aéreas de Distribuição, possibilitando a 

reprodução e melhoria do projeto por outras instituições de pesquisa; 

• A realização de mais de 200 testes experimentais de FAI, em diversas 

superfícies de alta impedância e a criação de um Banco de oscilografias do 

evento, cujo estudo favorecerá o conhecimento de detalhes mais específicos 

desta falha e a possível identificação de novos parâmetros a serem utilizados 

para uma detecção mais assertiva da FAI; 

• Obtenção e publicação das características da FAI shunt em galhos de quatro 

tipos de árvores, inéditas em toda a literatura, e que possibilitarão a criação 

de modelos específicos para este tipo de falta. 

 

1.6. ARTIGOS APROVADOS, PUBLICADOS E SUBMETIDOS  
 

No decorrer da Dissertação foram publicados e aprovados nove (09) artigos. 

Um deles foi selecionado para compor a obra “Engenharia Elétrica: 

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica”, a ser publicado pela ATENA EDITORA 

em fevereiro de 2021. Resta ainda um décimo artigo, submetido para avaliação da 

Revista Elsevier, para o qual ainda aguardamos resposta. A Tabela 1 resume os 

artigos e situação atual. 

 

 

Tabela 1: Artigos produzidos durante a preparação da Dissertação  
No.  Título  Congressos Livro 

Aprovado  Publicado Aprovado 
1 Leão, A. P., Tostes , M. E. L., Vieira, J. P. A., Bezerra, U. H., 

Cordeiro, M. A. M., Heringer, W.R., Paye, J. C. H. e Santos, M. C. 
Use of a Resonant Source for Experimental Tests of High 
Impedance Faults at Medium Voltage Levels. In: Latin-
American Congress on Electricity Generation and Transmission - 
CLAGTEE, 13, 2019, Santiago. 

✓  ✓  
(Anexo I) 

 

2 Cordeiro, M. A. M., Heringer, W.R., Paye, J. C. H., Vieria, J. P. A., 
Sousa, A. L., Leão, A. P., Farias, P. E., Wontroba, A., Júnior, G. 
Cardoso e San-tos, M. C.. Validation of a high imped-ance fault 
model for overhead distribution net-works using real 
oscillography data. In: LATIN-AMERICAN CONGRESS ON 
ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION – 
CLAGTEE, 13, Santiago. 

✓  ✓  
(Anexo I) 
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No.  Título  Congressos Livro 
Aprovado  Publicado Aprovado 

3 Leão, A. P., Tostes , M. E. L., Vieira, J. P. A., Bezerra, U. H., 
Santos, M. C., Sousa, A. L., Heringer, W.R., Cordeiro, M. A. M., 
Paye, J. C. H. e Pinheiro, L. P. Características de Faltas de Alta 
Impedância em Redes Aéreas de Distribuição em Galhos de 
Castanhola. Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE,8, 
2020, Santo André - SP. 
Link Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=eLs3Lbd_SSk 

✓  ✓  
(Anexo I) 

 

4 Leão, A. P., Tostes , M. E. L., Vieira, J. P. A., Bezerra, U. H., 
Santos, M. C., Sousa, A. L.,  Heringer, W.R., Cordeiro , M. A. M.,  
Paye, J. C. H. e  Pinheiro,  L. P. Estudo complementar do uso 
de uma fonte ressonante para testes experimentais de faltas 
de alta impedância em níveis de medita tensão. Simpósio 
Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE,8, 2020, Santo André - 
SP.  
Link Youtube -https://www.youtube.com/watch?v=SOkoSIqyuWs 

✓  ✓  
(Anexo I) 

✓  
(Anexo II) 

5 LEÃO, A. P.; TOSTES, M. E. L.; VIEIRA, J. P. A.; BEZERRA, U. 
H.; HERINGER, W. R.; SOUSA, A. L.; CORDEIRO, M. A. M.; 
PAYE, J. C. H.; SANTOS, M. C. Characteristics of High 
Impedance Faults in Overhead Distribution Networks in 
Bamboo Branches In: 10th IEEE PES Transmission & 
Distribution Conference and Exposition – Latin America [T&D LA 
2020], 2020, Montevideo. “Vision for the Future”, 2020. 
Link Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=DygVeoIo4os 

✓  ✓  
(Anexo I) 

 

6 HERINGER, W. R.; CORDEIRO, M. A. M.; PAYE, J. C. H.; 
SOUSA, A. L.; LEÃO, A. P.; VIEIRA, J. P. A.; SANTOS, M. C.; 
CARDOSO JR, G.; MORAIS, A. P.; WONTROBA, A.; FARIAS, P. 
E. Reproduction of a High Impedance Double line-to-ground 
Fault Using Real Oscillography Data In: 10th IEEE PES 
Transmission & Distribution Conference and Exposition – Latin 
America [T&D LA 2020], 2020, Montevideo. “Vision for the Future”, 
2020. 

✓  ✓  
(Anexo I) 

 

7 Leão, A. P., Tostes, M. E. L., Vieira, J. P. A., Bezerra, U. H., 
Santos, M. C., Sousa, A. L.,  Heringer, W.R., Cordeiro , M. A. M.,  
Paye, J. C. H. e  Pinheiro,  L. P. Projeto e Montagem de 
Laboratório Para Testes Experimentais de Faltas de Alta 
Impedância em Redes Aéreas de Distribuição. Congresso 
Brasileiro de Automática - CBA, 23, 2020, Florianópolis - RS. 
Link Youtube - https://youtu.be/Jlfq39rsWDw   

✓  ✓  
(Anexo I) 

 

8 Leão, A. P., Tostes, M. E. L., Vieira, J. P. A., Bezerra, U. H., 
Santos, M. C., Sousa, A. L., Heringer, W.R., Cordeiro, M. A. M., 
Paye, J. C. H. e Pinheiro, L. P. CARACTERÍSTICAS DE FALTAS 
DE ALTA IMPEDÂNCIA EM REDES AÉREAS DE 
DISTRIBUIÇÃO EM GALHOS DE IPÊ ROXO. Congresso 
Brasileiro de Automática - CBA, 23, 2020, Florianópolis - RS. 
Link Youtube - https://youtu.be/bQk9xv30KzU 

✓  ✓  
(Anexo I) 

 

9 LEÃO, A. P.; TOSTES, M. E. L.; VIEIRA, J. P. A.; BEZERRA, U. 

H.; HERINGER, W. R.; SOUSA, A. L.; CORDEIRO, M. A. M.; 

PAYE, J. C. H.; SANTOS, M. C. Experimental Investigation of 

High Impedance Faults in MV Overhead Distribution Networks 

due to Mango Tree Branches In: 10th IEEE PES International 

Conference in Power Engineering Application [ICPEA 2021], 2021, 

Malaysia.  

✓  
(Anexo I) 

 
 

 

No.  Título  Revista  

Submetido  Publicado 

10 Juan Carlos H. Paye; João Paulo A. Vieira; Ghendy C. Junior;  
Adriano P. de Morais; Patrick E. Farias e André P. Leão. A 
SYSTEMATIC REVIEW OF THE STATE OF THE ART OF 
MODELS FOR HIGH IMPEDANCE FAULT STUDIES ON 
OVERHEAD DISTRIBUTION NETWORKS. Elsevier Editorial 
SystemTM for Electric Power Systems Research. 

 
(Anexo III) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLs3Lbd_SSk
https://www.youtube.com/watch?v=SOkoSIqyuWs
https://www.youtube.com/watch?v=DygVeoIo4os
https://youtu.be/Jlfq39rsWDw
https://youtu.be/bQk9xv30KzU
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1.7. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Nesta dissertação, o “CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO” apresenta a FAI e o 

problema de não ser normalmente identificada pelos equipamentos de proteção das 

Redes Aéreas de Distribuição, os objetivos do trabalho, sua motivação, delimitação 

e suas contribuições. A Tabela 1 apresenta uma lista com os Artigos aprovados, 

publicados e um artigo submetido a uma Revista Científica, para o qual se aguarda 

resposta.   

Em seguida, no “CAPÍTULO 2 – FALTA DE ALTA IMPEDÂNCIA” é feita a sua 

definição, listadas as superfícies de alta impedância consideradas no trabalho como 

de maior ocorrência, os cenarios em que a FAI pode ocorrer, as características 

conhecidas da FAI, métodos de detecção presentes na literatura, problemas que a 

FAI causa e as considerações finais. 

O “CAPÍTULO 3 – ESTRUTURAS USADAS EM TESTES EXPERIMENTAIS 

DE FAI” apresentam a Fonte Ressonante e os estudos realizados com a mesma, o 

Projeto e a Montagem do LABFAI, seus resultados iniciais e as considerações finais.  

Adiante, o “CAPÍTULO 4 – LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DAS 

CARACTERÍSTICAS DE FALTAS DE ALTA IMPEDÂNCIA EM GALHOS DE 

ÁRVORES” demonstra os testes realizados em quatro diferentes tipos de galhos de 

árvores em condições variadas, bem como as suas curvas características VxI 

registradas para a FAI shunt e as considerações finais. 

No “CAPÍTULO 5” – LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DAS 

CARACTERÍSTICAS DE FALTAS DE ALTA IMPEDÂNCIA EM OUTRAS 

SUPERFÍCIES registra os testes realizados em diversas superfícies de alta 

impedância em condições variadas, a maioria das curvas características VxI 

registradas para a FAI séria e as considerações finais. 

Por fim, a dissertação se encerra com o “CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES”, no 

qual serão resumidas as conclusões obtidas e sugestões para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2  

FALTA DE ALTA IMPEDÂNCIA  

 

2.1. DEFINIÇÃO 

A Falta de Alta Impedância (FAI) é o nome dado à uma falha que ocorre 

devido ao contato de um condutor energizado, rompido ou não, com uma superfície 

de alta resistência elétrica como galhos de árvores, asfalto, concreto, areia, grama, 

seixo, etc., resultando em níveis de sobrecorrente que não são suficientes para 

sensibilizar os sistemas de proteção convencionais. Geralmente ela acontece em 

sistemas de distribuição com tensões de 4 kV até 34,5 kV e sua corrente elétrica tem 

uma baixa amplitude, variando de 0 A até menos de 100 A (Hou, 2007; Nakagomi, 

2006; Tengdin et al., 1996). Contudo, Cordeiro et al. (2019) mostram oscilografias 

reais de FAI ocorrida em uma rede de média tensão na qual a corrente chega a 

190,5 A. Na Tabela 2 são apresentados valores típicos de corrente de FAI em um 

sistema de 12,5 kV para diferentes materiais.  

 

Tabela 2: Valores típicos de corrente de FAI em sistema de 12,5 kV para diferentes materiais 
(Adaptado Tengdin, 1996).  

Superfícies  Correntes (A) 

Asfalto seco ou areia seca 0 

Areia molhada 15 

Grama seca 25 

Grama Molhada 50 

Concreto armado 75 

 

A reduzida magnitude e o comportamento transitório da corrente de FAI a 

tornam semelhante a eventos transitórios típicos de redes de distribuição, como 

chaveamentos de cargas e banco de capacitores, sendo tais similaridades um 

complicador na sua detecção (Masa et al., 2012). Os sistemas de proteção de 

sobrecorrente convencionais como fusíveis, religadores e relés, não são 

sensibilizados por corrente de magnitudes tão baixas, ocasionando a permanência 

do defeito no sistema de distribuição por tempo indeterminado (Adamiak el al., 2006; 

Nakagomi, 2006; Santos et al., 2013). Quando uma FAI ocorre em redes aéreas de 

distribuição rurais, onde há predominância da topologia radial com alimentadores de 

grande extensão e que cruzam longos trechos desabitados, a localização deste 

defeito é ainda mais dificultada (Elkalashy et al., 2006). Havendo contato ou queda 

do condutor energizado em via pública, ou em construções, a FAI pode provocar 
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queimaduras, eletrocussão e até morte de seres vivos, além de poder causar 

aquecimento e combustão de materiais, devido ao alto potencial elétrico (Nakagomi, 

2006;Tengdin, 1996). Devido a não sensibilização da proteção, é comum que as 

distribuidoras detectem e localize a FAI com base nas reclamações dos clientes, as 

quais são repassadas ao centro de operação e encaminhadas às equipes de 

manutenção para solucionar o problema (Santos et al., 2013).  

Existe basicamente dois tipos de FAI, as ativas e as passivas. Uma FAI ativa 

é caracterizada pela presença de um arco elétrico no fim do cabo partido ou no 

ponto de contato com a superfície de alta impedância (Aucoin & Russell, 1987; 

Aucoin & Jones, 1996). Uma FAI passiva, por sua vez, é caracterizada pela 

ausência de arco elétrico. Esse tipo de FAI é ainda mais perigosa, já que o condutor 

não dá nenhuma indicação da presença de energia, sendo mais difícil de detectar 

(Balser et al., 1986; Monsef et al., 1986; Jota, 1986; Jota & Jota, 1998). 

 

2.2. SUPERFÍCIES DE ALTA IMPEDÂNCIA  

A FAI não é percebida pela grade maioria dos equipamentos de proteção 

utilizados nos sistemas de distribuição, principalmente em virtude das alta 

impedância das superfícies onde ela normalmente acontece e que limitam de forma 

significativa a amplitude das correntes, sua ocorrência provoca a elevação do DEC, 

implicando em recebimento de multas pelas Concessionárias (Farias, 2017). Desta 

forma, modelar as caracretísticas das tensões e correntes nas superfícies de alta 

impedância de maior ocorrência da FAI para as redes aéreas de distribuição, 

possibilita a realização de estudos para o conhecimento das características da FAI 

quando ela ocorrer nestas superfícies através da identificação do comportamento da 

sua resistência no tempo e a correspondente modelagem do defeito, além da 

criação de um banco de dados dessas oscilografias. 

Uma vez que são diversas as superfícies que se enquandram no critério 

“resistência elevada” e de não ter sido localizada bibliografia que especifique em 

quais dessas superfícies existe uma maior ocorrência de FAI, optou-se por identificar 

em quais destas superfícies já haviam sido realizados testes experimentais, realizar 

testes próprios de FAI nas mesmas superfícies já estudadas e ampliar a pesquisa 

realizando experimentos em outras superfícies que, por conveniência ou falta de 

estrutura adequada, foram deixadas de lado. 
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Verificou-se que o solo arenoso ou areia foi analisada por Emanuel et al. 

(1990), que constataram a assimetria da corrente do arco elétrico da FAI no interior 

do mesmo. Pedregulhos ou seixos foram estudados por Nam et al. (2001), enquanto 

que uma pesquisa da FAI em grama foi realizada por Nakagomi (2006). O estudo do  

comportamento do arco elétrico da FAI, devido a proximidade e contato de galho de 

árvore em condutor energizado foram analizadas por Elkalashy et al.(2006). Santos 

et al. (2013) apresentam um dos poucos exemplos de experimentos práticos de FAI 

que utilizaram mais de duas superfícies de alta impedância, tendo sido proposto 

inicialmente a verificação de areia, asfalto, cascalho, paralelepípedo, grama, solo 

local e galhos de árvores, porém, os autores relatam que, devido dificuldades 

operacionais, não puderam realizar os testes previstos com árvores.  

Considerando as superfícies de alta impedância já testadas por outros 

pesquisadores, decidiu-se realizar experimentos nas seguintes superfícies, aqui 

entendidas como as de maior ocorrência de FAI nas redes aéreas de distribuição: 

galhos de árvores, terra local, concreto normal, concreto de lama vermelha, areia, 

asfalto, seixo e grama. Importa observar que o concreto de lama vermelha é 

composto por rejeito de minério local e que os tipos de testes de FAI realizados em 

galhos de árvores e os resultados obtidos nos mesmos são inéditos em toda a 

literatura.  

A título de ilustração dos possíveis efeitos da FAI sobre os solos de alta 

impedância, são apresentadas a seguir alguns registros de faltas ocorridas em 

alimentadores reais da Concessioária local, Equatorial Pará, e de outros testes 

realizados no laboratório projetado e montado para realização de testes 

experimentais de faltas de alta impedância em redes de média tensão – LABFAI. As 

Fig.2.1 e Fig.2.2 registram a ocorrência de uma FAI bifásica em grama, que 

aconteceu em um alimentador real (Heringer et al., 2020) e a vitrificação e 

perfuração do concreto de uma calçada, provocados por uma FAI monofásica 

(Cordeiro et al., 2019), respectivamente. Já as Fig.2.3 e Fig.2.4, foram obtidas em 

testes experimentais no LABFAI, sendo a primeira de uma FAI monofásica em 

asfalto, onde pode ser notada a ocorrência de arco elétrico e a segunda de FAI 

monofásicas em galhos de árvores. 
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Figura 2.1: FAI Bifásica em grama (Heringer et al., 2020).  

 

 
Figura 2.2: FAI monofásica em concreto (Cordeiro et al., 2019). 

 

 
Figura 2.3: FAI monofásica em asfalto realizada no LABFAI (Autor). 

 

 
Figura 2.4: FAI monofásicas em galhos de árvores realizados no LABFAI (Autor).  

  

2.3. CENÁRIOS DE OCORRÊNCIA DA FAI EM SISTEMAS DE MÉDIA TENSÃO  

O contato ou queda do condutor em vias públicas, ou construções, pode 

provocar queimaduras, eletrocussão e até morte de seres vivos, além de causar 

aquecimento e combustão de materiais devido ao alto potencial elétrico (Nakagomi. 

2006,Tengdin. 1996). Segundo estudos jurídicos, há fundamentos que apontam a 

responsabilidade parcial ou integral das concessionárias dos serviços públicos de 

energia elétrica a respeito de danos causados por FAIs. Vale ressaltar que a justiça 

brasileira é mais propensa a condenar as concessionárias julgadas a pagarem 

multas indenizatórias às vítimas desses casos (Nakagomi. 2006). Por outro lado, a 

ocorrência desses casos prejudica a imagem da concessionária e impacta nos seus 

indicadores de qualidade (Farias, 2017). 
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Basicamente a FAI pode ocorrer devido ao contato de um condutor 

energizado, rompido ou não, com uma superfície de alta resistência elétrica, 

identifica-se então alguns cenários possíveis para a ocorrência da FAI. 

 

2.3.1. COM O ROMPIMENTO DO CONDUTOR  

Quando condutor(es) primário(s) energizado(s) se rompe(m) e cai(em) sobre 

superfície(s) de alta impedância, existem basicamente três possibilidades de 

ocorrência de FAI: pelo contato do(s) condutor(es) primário(s) na superfície de alta 

impedância somente do lado fonte, somente do lado da carga ou de ambos os lados, 

como é mostrado na Figura 2.5. Ressalta-se que a Figura 2.5 ilustrada apenas a 

ocorrência monofásica, mas são possíveis eventos bifásicos, como os registrados 

por Heringer et al. (2020), e até trifásicos, apesar de não haver registro bibliográfico 

do último tipo citado. Observa-se existe também a possibilidade do condutor romper 

e ficar suspenso em alguma estrutura (árvore, construção, etc), ainda assim, pode-

se enquadrar o defeito como FAI.  

Em muitas dessas situações, quando há a presença de corrente, é possível 

se verificar a presença de arco elétrico e dos seus efeitos (Aucoin and Jones, 1996; 

Cordeiro et al.,2019), sendo esse o resultado dos espaços de ar devido ao contato 

não firme entre o condutor energizado e a superfície de alta resistividade ou lacunas 

na própria superfície (Tengdin. 1996). O ar é um bom isolante para uma pequena 

distância e uma pequena diferença de potencial, mas quando esta diferença de 

potencial é aumentada, a resistência elétrica do ar diminui e a partir de certo limiar, 

ocorre o rompimento desse dielétrico e o ar torna-se um condutor. O rompimento 

ocorre quando o campo elétrico acelera os elétrons livres e com energia cinética 

suficiente, tais elétrons irão liberar novos elétrons ao colidirem e ionizarem 

moléculas de ar, que por sua vez irão colidir e ionizar outras moléculas de ar, 

criando um fenômeno de avalanche. Assim, o arco elétrico é a condução de corrente 

de forma contínua. Contudo, isso não ocorre de forma imediata, é comum que antes 

ocorra um centelhamento, que é uma série rápida de rompimentos momentâneos do 

dielétrico (Nakagomi. 2006). A depender da superfície em que o condutor 

energizado cair e das suas condições geométricas, espaciais e ambientais as 

grandezas elétricas envolvidas nessa falha possuirão comportamento aleatório 

(Kaufmann e Page. 1960). 
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Figura 2.5: Possibilidades de FAI por rompimento de cabo (Leão et al., 2020 d).  

  

2.3.2. COM O CONDUTOR ÍNTEGRO 

O contado de galhos de árvores com um ou mais condutores energizados 

também é considerada uma FAI, a qual se estabelece sem que necessariamente 

ocorra o rompimento do condutor, o que diminui consideravelmente o fluxo da 

corrente de FAI, comprometendo ainda mais a detecção pelos dispositivos 

convencionais de sobrecorrente, ainda assim, tais contatos podem provocar a 

queima do galho e não eventualmente incêndios. Como consequências, este tipo de 

FAI pode ocasionar interrupção do fornecimento de energia para muitos 

consumidores, prejuízos financeiros de magnitude elevada e a perda de vidas de 

pessoas e animais. Se esta FAI ocorrer em redes aéreas de distribuição rurais, onde 

os alimentadores sejam de grande extensão e cruzem longos trechos desabitados, a 

localização deste defeito é ainda mais dificultada e são elevadas as chances de 

ocorrência de incêndios (Marxsen, 2015; Elkalashy et al., 2006).  

Registros das características de tensão e corrente de FAI em galhos de 

árvores não foram encontrados no estado da arte desta falta, sendo mais frequentes 

na literatura oscilografias de outras superfícies (Nakagomi, 2006; Emanuel et al. 

1990; Santos et al., 2013). Contudo, a quantidade e a diversidade de árvores que 

atingem alturas iguais ou superiores às utilizadas nas Redes de Distribuição de 

Média Tensão, e que muitas vezes estão no “caminho” dos condutores dessas 

redes, tornam reais as possibilidades de contato destas com estes condutores. 

Neste contexto, existem basicamente três possibilidades: o contato do galho 

com um condutor primário energizado (monofásica), com dois condutores (bifásica) 

ou com os três condutores (trifásica), como é ilustrado na Fig.2.6. A maior ocorrência 

deste tipo de falta é monofásica, ressaltando-se que na bifásica, o tempo necessário 

para que o galho pegue fogo é reduzido significativamente (Marxsen, 2015). 
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Figura 2.6: Possibilidades de FAI por contato em condutores (Leão et al., 2020 a).  

 

2.4. CARACTERÍSTICAS CONHECIDAS DA FAI  

Apesar de possuir similaridades com eventos transitórios típicos de redes de 

distribuição, a FAI possui características próprias que a distingue de outras falhas. 

Além da baixa magnitude da corrente, a ocorrência de arco elétrico é uma 

característica bastante presente em muitas FAI. O arco elétrico é resultado dos 

espaços de ar devido ao contato não firme entre o condutor energizado e a 

superfície de alta resistividade ou lacunas na própria superfície (Tengdin et al., 

1996). Vale ressaltar que os arcos elétricos na FAI apresentam características 

próprias, como comprimentos de apenas alguns centímetros e certa instabilidade, 

resultando em descontinuidades na corrente de falta (Jeerings & Linders, 1989; 

Elkalashy et al., 2006).  

A corrente da FAI, devido às peculiaridades das superfícies de alta 

impedância e a presença de arcos elétricos, possui características que a tornam 

diferente de outras falhas recorrentes no sistema de distribuição, as quais são 

(Nakagomi, 2006; Nam et al., 2001; EPRI, 1982):  

 

• Não linearidade: A curva característica da tensão em função da 
corrente é não linear, e ocasiona harmônicos da 3ª a 10ª ordem, 
aproximadamente;  
 

• Assimetria: A corrente de falta possui diferentes valores de pico para o 
semiciclo positivo e negativo, e promove o aparecimento de 
harmônicos de ordem par da fundamental;  

 

• Intermitência: Descontinuidade momentânea da corrente, e provoca o 
surgimento de um espectro de harmônicos de alta frequência; 

 

• Buildup: Variação progressiva da corrente a cada semiciclo, e provoca 
harmônicos intercalados;  

 

• Shoulder: Instantes de constância entre o buildup.  



25 
 

Estas características estão mostradas na Figura 2.7, ressaltando-se que as 

mesmas dependem das condições geométricas, espaciais, ambientais e elétricas do 

sistema. Como consequência, as grandezas elétricas envolvidas nessa falha 

possuem comportamento aleatório (Kaufmann & Page, 1960). 

 

 

Figura 2.7: Oscilografia real de uma FAI: (a) Tensão sem afundamentos (b) Corrente de FAI contendo 
as principais características. (Nam et al., 2001).  

 

2.5. PROBLEMAS DA FAI  

A ocorrência da FAI prejudica a imagem da concessionária e impacta nos 

seus indicadores de qualidade (Farias, 2017; ANEEL, 2018), havendo ainda 

fundamentos jurídicos que apontam a responsabilidade parcial ou integral das 

concessionárias dos serviços públicos de energia elétrica em decorrência dos danos 

causados por FAI, sendo a justiça brasileira propensa a condenar as 

concessionárias julgadas a pagarem multas indenizatórias às vítimas desses casos 

(Nakagomi, 2006). 

A detecção e localização de uma FAI são importantes problemas de proteção 

nos Sistemas Elétricos de Potência (SEP), e não resolvidos, especialmente em 

redes de média tensão (RMT) de estrutura mista com linhas aéreas e cabos. 

Identificar uma FAI em redes de distribuição de média tensão não é trivial, pois a 

corrente é muito baixa, muitas vezes menor que a corrente de carga do alimentador, 

a depender da rede e do seu tipo de aterramento (Michalik et al., 2006). Visando a 

redução na duração das interrupções e dos custos causados pelas FAI, as 

distribuidoras do setor elétrico têm investido no desenvolvimento de soluções que 

automatizam a restauração de energia, sendo necessário, para tanto, ter uma 

descrição detalhada do evento que possibilite realizar um diagnóstico. No contexto 
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de sistemas de energia elétrica, isso se traduz na execução de estágios de 

detecção, classificação e localização do evento (Chan & Yibin, 1998; Lazkano et 

al.,2000; Moreto, 2005; Yang et al.,2007).   

No caso particular da FAI, a qualidade do diagnóstico fornecido dependerá 

principalmente do modelo usado para representar o fenômeno e, 

consequentemente, a qualidade do banco de dados. Quanto mais próximo o modelo 

estiver dos recursos encontrados sobre o fenômeno real, mais confiável é o 

diagnóstico obtido pelo algoritmo baseado nele (Santos et al., 2013). Verificou-se 

que há muito a se fazer em termos de construção de modelos para a FAI, uma vez 

que os modelos propostos, até agora, não representam o fenômeno para todos os 

tipos de superfícies de contato (Yu & Khan, 1994; Nakagomi, 2006).  

Os riscos envolvidos nas operações com condutores vivos de altas tensões e 

os impactos causados pela ocorrência de FAI nas redes de distribuição, os quais 

comprometem índices relevantes de qualidade que as distribuidoras precisam 

atender, a exemplo do DEC e FEC (ANEEL, 2018), são fatores que dificultam a 

reprodução do evento na rede para estudos mais detalhados das suas 

características de corrente e tensão. A grande mobilização de recursos humanos e 

materiais necessários à realização de testes experimentais de FAI se refletem na 

pequena quantidade de trabalhos práticos (Santos et al., 2013; Emanuel & 

Gulachenski, 1990; Carpenter et al., 2005; Leão et at., 2019), quando comparados 

aos estudos realizados por simulação computacional (Balser et al., 1986; Jota, 1986; 

Jota & Jota, 1998; Michalik & Belka, 2004; Emanuel & Gulachenski, 1990; Lai et al., 

2005; Chaari et al., 1996; Michalik et al., 2006; Chan & Yibin, 1998; Lazkano et 

al.,2000; Moreto, 2005; Yang et al., 2007; Santos et al., 2017; Cordeiro et at, 2019). 

No estado da arte desta falta também não foram encontrados registros de 

curvas características específicas de FAI em galhos de árvores, tornando-se este um 

complicador para a modelagem deste tipo de falta. De fato, curvas características de 

FAI em superfícies de alta impedância como areia, asfalto, cascalho, paralelepípedo, 

grama e solo local, obtidas em testes experimentais, são apresentadas na literatura 

(Santos, 2016; Marxsen, 2015; Elkalashy et al., 2006; Masa et al., 2012), mas os 

dados utilizados para sua obtenção e aperfeiçoamento de estudos não estão 

disponíveis. Ressalta-se que como nem todas as principais superfícies de ocorrência 

da FAI foram verificadas, os métodos já desenvolvidos são restritos à detecção da 
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FAI nas superfícies cujas curvas características são conhecidas, o que limita a 

abrangência deles. 

Considerando a busca por soluções que automatizem a restauração de 

energia e a redução dos impactos dos problemas causados pelas FAI, uma vez que 

a descrição detalhada do evento é o que possibilita a sua detecção, que é o primeiro 

estágio do seu diagnóstico, a seguir são listados alguns métodos atualmente 

utilizados para a detecção de FAI, bem como o modelo de Santos (2006), que 

permite se obter um função que represente o comportamento da resistência no 

tempo de uma superfície específica a partir da sua curva característica de FAI, 

modelo cuja proposta é usada como referencial neste trabalho. 

 

2.6. METODOS DE DETECÇÃO DA FAI E MODELO BASE  

A baixa magnitude da corrente de FAI, sua principal característica, é um 

complicador para a detecção desta falta, razão pela qual diversos métodos buscam 

utilizar outros parâmetros para este propósito. Para uma FAI passiva, quando não 

existe a presença de arco elétrico, algumas soluções encontradas na literatura usam 

como base a análise de desequilíbrio de fase (Balser et al., 1986) e a utilização de 

Lógica Fuzzy (Monsef et al., 1997; Jota & Jota, 1998). Para a deteção da FAI ativa, 

quando o arco elétrico é presente, são propostas na literatura métodos que se 

utilizam das características conhecidas da corrente, muitas destas produzidas pela 

presença do arco, dentre os quais pode-se citar: a detecção a partir das freqüências 

harmônicas e não harmônicas geradas pelo arco (Sultan et al., 1994; Russell and 

Chtnchali, 1989; Mamishev et al., 1996); a utilização do espectro de baixa frequência 

da corrente (Emanuel and Gulachenski, 1990); a variação incremental de potência 

harmônica de ordem par (Kwon et al., 1991); as variações de energia em uma faixa 

específica de frequência (Kim and Russel, 1988); a corrente RMS com harmônicos 

específicos (Sheng and Rovnyak, 2004); os coeficientes Wavelet das correntes de 

linha (Lai et al., 2005; Chaari et al., 1996; Michalik & Belka, 2004); Técnicas de 

Mineração de Dados (Masa et al., 2012). 

Alguns métodos têm apresentado resultados relevantes para o estudo de 

detecção da FAI e são baseados na modelagem desta falta a partir das curvas  

características VxI das superfícies onde as FAI ocorrem, considerando que no 

regime permanente da FAI, estas curvas refletem dados específicos de não 



28 
 

linearidade e assimetria dos materiais (Ghaderi et al., 2017; Nam et al., 2001; 

Santos, 2016; Marxsen, 2015; Elkalashy et al., 2006, Masa et al., 2012). 

O trabalho de Santos (2016) apresenta um modelo de FAI que utiliza diversas 

curvas características obtidas de forma experimental e tem como vantagem poder 

representar todas as características conhecidas da FAI, sendo este o modelo base 

aqui utilizado como referencial. Tendo em vista que o modelo do Santos é baseado 

em outros modelos, nos quais alguns dos parâmetros da FAI não haviam sido 

contemplados, como o Modelo de CHAN & YIBIN (1996) e de Nam et al. (2001), 

justifica-se uma breve apresentação dos mesmos. 

O modelo proposto por Chan & Yibin (1996) é uma adaptação do modelo do 

circuito elétrico de EMANUEL et al. (1990), o qual utiliza diodos conectados em 

antiparalelo. Em Chan & Yibin (1996) foram acrescidas chaves que permitem o 

isolamento das cargas a jusante do ponto de falta e consideram a existência de 

intermitência na corrente de defeito. Na Figura 2.8 pode ser visto o esquema deste 

modelo. Nele as chaves 1 e 2 são convencionais do tipo controladas por tempo e 

servem para isolar o alimentador da carga a jusante e para conecta-lo ao ramo de 

falta, respectivamente. A chave 3 é controlada pela rotina Transient Analysis of 

Control Systems (TACS) do Alternative Transients Program (ATP), sendo 

responsável pelo controle da extinção e reignição do arco. Sua operação depende 

da comparação do tempo de simulação com os tempos de permanência de extinção 

da falta após uma passagem por zero (Ta) e o de condução do arco num semiciclo 

(Ar). As equações (1), (2) e (3) descrevem o comportamento do modelo: 

 

 

Figura 2.8: Modelo Chan & Yibin (1996) 

 

                (1) 

        

(2)    



29 
 

sendo Vr a tensão de reignição do arco e considerando-se a tensão aplicada, 

como 

                 (3) 

O modelo dos diodos em antiparalelo consegue simular as características de 

não-linearidade e assimetria de uma FAI, mas com a adaptação feita com o 

acréscimo da chave 3 foi possível associar o efeito da intermitência da corrente de 

falta, o que nenhum dos modelos anteriormente fizera, mas características como o 

buildup e shoulder ainda não são satisfeitas. 

No modelo proposto por Nam et al. (2001), considerado das Resistências 

Variáveis, são utilizadas duas resistências em serie variantes no tempo, controladas 

pela rotina TACS do ATP (Figura 2.9). Nela R1 simula as características de não-

linearidade e assimetria da FAI, atuando nos regimes transitório e permanente, 

enquanto R2 simula os fenômenos de buildup (período de elevação da corrente de 

falta) e shoulder (períodos que a corrente de falta permanece constante antes de 

voltar a crescer), sendo estas últimas características ligadas aos instantes iniciais da 

FAI.  

 

Figura 2.9: Modelo Nam et al. (2001) 
 

R1 é calculado usando-se a curva característica VxI de um ciclo no qual não 

existam modificações significativas de amplitude com os ciclos subsequentes, ou 

seja, períodos considerados de regime permanente (Figura 2.10). Neste ciclo não ha 

mais influência de buildup e shoulder, permitindo que a divisão entre a tensão no 

ponto de falta e a corrente correspondente a ela na curva resulte numa resistência 

que simule as características de assimetria e não-linearidade da corrente de FAI. Foi 

então utilizada uma Interpolação Linear de Newton, sendo a taxa de amostragem do 
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sinal utilizada como passo ou intervalo entre os pontos considerados na estimação 

de i(t), ou seja, vn ≤ v(t) ≤ vn+1.  

 

 

Figura 2.10: Curva característica VxI  para um ciclo do regime permanente (Nam et al., 2001) 

 

Desta forma, obtém-se os valores de i(t) pela equação 4, sendo R1 = R(t) 

estimada pela equação 5:  
 

       

      (4) 

     

     (5) 

 

R2 é obtido considerando-se os valores de módulo máximos dos semiciclos 

das tensões e correntes. Dividindo-se esses módulos obtém-se o comportamento 

total das duas resistências consideradas no modelo (RT). Como em regime 

permanente só se tem a influência de R1, subtrai-se da curva obtida anteriormente o 

valor no qual ela se estabilizou (R1), obtendo-se o comportamento relacionado com 

as características de buildup e shoulder (R2). Após isso é realizada uma regressão 

para se aproximar os pontos de R2 por uma equação em função do tempo (Figura 

2.11). 
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Figura 2.11: Valor das resistências em função do tempo (Adaptado Nam et al., 2001). 
 
 

O modelo de Santos (2006) então considerou do modelo de Nam et al. (2001) 

a capacidade de simular características como não-linearidade, assimetria, buildup e 

shoulder. A intermitência, que é uma das principais causadoras do aparecimento de 

transitórios de altas frequências nas correntes de falta, mas que não foi contemplada 

no modelo anterior, teve essa deficiência suplantada pela inserção de uma chave, 

baseada no modelo de Chan & Yibin (1996). Desta forma, o modelo proposto por 

Santos(2006) simula as características de não-linearidade, assimetria, buildup, 

shoulder e intermitência, fazendo o uso de duas resistências variantes no tempo 

(RVT) em serie e controladas por TACS no ATP, além de uma chave simples 

controlada por TACS (CSCT), que foi acrescida de forma a dar início a falta e 

simular a descontinuidade da corrente de falta. Uma chave comum foi ligada a 

jusante do ponto de falta para simular o rompimento do condutor. Na Figura 2.12 é 

ilustrado o esquema do modelo proposto por Santos. 

 

 
Figura 2.12: Modelo Santos (2006) 

 

Considerando-se a utilização do modelo do Santos (2006) para o 

desenvolvimento de novos métodos de detecção de FAI em trabalhos futuros uma 
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possível realidade, por ser este o único modelo conhecido capaz de simular as 

principais características da corrente de FAI, tornam-se indispensáveis o 

conhecimento das curvas característica VxI para as superfícies de maior ocorrência 

para redes aéreas de distribuição, já que estas são essenciais para a utilização 

deste modelo, como exposto acima. 

 

2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido à restrita literatura que trata das características das tensões e 

correntes de FAI em diversas superfícies (Emanuel & Gulachenski, 1990; Nakagomi, 

2006; Santos et al., 2013; Masa et al., 2012), sendo ainda menores as referências 

que apresentam registros de FAI ocorridas em galhos de árvores (Marxsen, 2015; 

Elkalashy et al., 2006; Elkalashy et al., 2008), e considerando que o conhecimento 

destas características é informação essencial na grande maioria de métodos 

utilizados para modelagem, detecção e localização de FAI (Ghaderi et al., 2017; 

Nam et al., 2001; Santos, 2016; Marxsen, 2015, Elkalashy et al., 2006, Masa et al., 

2012), aproveitou-se a oportunidade para a pesquisa prática destas características 

que surgiu através do Projeto de P&D ANEEL intitulado “Localização de Faltas de 

Alta Impedância em Redes Aéreas de Distribuição”, em parceria com o Grupo 

Equatorial, e o aporte financeiro da CAPES, os quais possibilitaram a realização de 

testes experimentais de FAI em diversas superfícies, utilizando estruturas 

diferenciadas, sendo as estruturas usadas, os procedimentos adotados e os 

resultados obtidos, apresentados no Capítulo 3.  
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CAPÍTULO 3  

ESTRUTURAS USADAS EM TESTES EXPERIMENTAIS DE FAI  

 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 O modelo usado para representar uma FAI é fator decisivo na qualidade do 

diagnóstico fornecido para sua detecção e localização, e consequentemente, para a 

qualidade do banco de dados gerados. Quanto mais próximo o modelo estiver dos 

recursos encontrados sobre o fenômeno real, mais confiável é o diagnóstico obtido 

pelo algoritmo baseado nele (Santos et al., 2013). Pode-se verifica que os modelos 

propostos até o momento, não representam o fenômeno para todos os tipos de 

superfícies de contato, demonstrando que ainda há muito a se fazer em termos de 

construção de modelos para a FAI (Nakagomi, 2006; Yu and Khan, 1994). 

 Os riscos envolvidos nas operações com condutores vivos de altas tensões e 

os impactos causados pela ocorrência de FAI nas redes de distribuição, os quais 

comprometem índices relevantes de qualidade que as distribuidoras precisam 

atender, a exemplo do DEC e FEC (ANEEL, 2018), são fatores que dificultam a 

reprodução do evento na rede para estudos mais detalhados das suas 

características de corrente e tensão. A grande mobilização de recursos humanos e 

materiais necessários à realização de testes experimentais de FAI se refletem na 

pequena quantidade de trabalhos práticos (Santos et al., 2013; Emanuel and 

Gulachenski,1990; Carpenter et al., 2005), quando comparados aos estudos 

realizados por simulação computacional (Santos et al., 2013; Santos et al., 2017; 

Balser et al., 1986; Jota,1996; Jota & Jota,1998; Michalik et al.,2006; Kwon et al., 

2006; Sheng and Rovnyak, 2004; Lai et al., 2005; Michalik and Belka, 2004; Chan 

and Yibin,1998; Lazkano et al., 2000; Moreto, 2005; Yang et al., 2007). 

Sendo o objetivo central dessa dissertação a obtenção experimental das 

Curvas Características das FAI para diversos tipos de superfícies e considerando as 

dificuldades citadas para a realização de testes de campo que pudessem simular a 

ocorrência destes eventos, foram utilizadas duas alternativas para levantamento 

experimental desses registros, as quais são apresentadas a seguir. 
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3.2. USO DA FONTE RESSONANTE DO LABORATÓRIO DE ALTA TENSÃO 

(LEAT) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (UFPA) 

 A primeira opção para realização de testes experimentais de FAI foi da 

utilização de uma Fonte Ressonante (FR) aplicando níveis de tensão compatíveis aos 

níveis de tensão operativa de redes de distribuição sobre objetos de alta resistência 

elétrica, tais como galhos de árvore e prova de concreto. Nas experiências foram 

constatadas características comuns de FAI, tais como a alta resistência elétrica das 

amostras e a ocorrência de arco elétrico, para níveis elevados de tensão 

(EPRI,1982). 

 A FR é normalmente aplicada para testes de capacitância em 

transformadores, buchas, cabos, etc., utilizando o princípio da ressonância na 

frequência nominal (60Hz) para gerar altas tensões. Um esquema simplificado típico 

de um teste de ressonância em série é apresentado na Figura 3.1(a). O 

autotransformador variável T1 controla a excitação do transformador T2, o qual 

fornece tensão para o circuito ressonante e isola da linha o objeto em teste. O 

Capacitor C representa a capacitância do objeto em teste e há outra capacitância em 

paralelo como divisor de tensão. O indutor L representa o reator variável, o qual tem 

sua reatância ajustada para coincidir com a impedância capacitiva de C, fazendo com 

que o circuito entre em ressonância. O circuito equivalente para o sistema série 

ressonante, assumindo que o transformador de excitação não apresenta perdas, é 

visto na Figura 3.1(b), nele todas demais perdas entre os componentes reativos e 

capacitivos são representadas pela resistência em série R. 

 

               

(a)                                                               (b) 

Figura 3.1: (a)Esquema simplificado de um Teste Série Ressonante.(b) Circuito Equivalente de um 
Teste Série Ressonante (Leão et al.,2019).   

 

  Na ressonância XL=XC, de onde se deduz que Q = wL/R = 1/wRC, sendo o 

parâmetro Q chamado de Fator de Qualidade do circuito ressonante e fica na faixa de 

50 a 80 para cargas com altos valores capacitivos. Na ressonância, a corrente (I) 

observada no circuito ressonante está em fase com a tensão do transformador, isto 
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porque as tensões sobre o reator e o capacitor se anulam, sendo a tensão sobre a 

resistência igual a V. Importa observar que as correntes de FAI também estão em 

fase com as suas respectivas tensões (Nam et al., 2001), corroborando com a 

expectativa de viabilidade do uso da FR neste tipo de teste.  

  O Laboratório de Alta Tensão (LEAT) da Universidade Federal do Pará (UFPA) 

possui uma Fonte Série Ressonante (FR) Hipotronics – Modelo MSR800-8M0-

131AF, o que possibilitou a realização de testes experimentais de FAI nesta 

estrutura. As características dos reatores e do transformador de excitação que 

compõem a FR são apresentadas nas Tabelas 3.1 e 3.2, respectivamente. 

 

Tabela 3.1: Características Individuais dos Reatores da Fonte Ressonante (Leão et al.,2019). 

Tensão  400 Kv 

Corrente  10 A 

Potência 400 Kva 

Faixa de Variação  3.3nF – 66.3nF @ 60Hz 

Excitação Máxima de Tensão  30 Kv 

Diâmetro do Anel contra Corona 3045mm                   119.9 in. 

Nível do Óleo 82,45 mm abaixo da referência @25º C 

Refrigeração  ONAN – 01 hora máxima, 50% ciclo de trabalho 
 

 
Tabela 3.2: Características do Transformador de Excitação (Leão et al.,2019). 

Modelo EXC30-300-3135-1 

Faixas de Entrada 0-3135 V @ 0-96 A 

Faixas de Saída  Tap 1  

                            Tap 2 

                            Tap 3 

30 kV, 300kVA, 10 A 

20 kV, 200kVA, 10 A 

10 kV, 300kVA, 30 A 

Tipo  Transformador à óleo/ Secundário Variável 

Comprimento 1238 mm 

Largura  1334 mm 

Altura  1153 mm 

Peso  1675 kg 

Volume de Óleo  550 litros  

Refrigeração  ONAN 

 

 Duas perspectivas da FR podem ser observadas nas Figuras 3.2 (a) e (b), 

onde são identificadas os seus componentes. 

 

(a)                                                     (b) 
Figura 3.2: (a) FR do LEAT vista de dentro da sala de Operação (b) Vista na área de teste (Leão et 

al.,2019). 



36 
 

 A configuração atual da FR utiliza a associação em série de dois módulos de 

reatores, possibilitando que sejam realizados testes com aplicações de tensões até 

800 kV, correntes máximas de 10 A e Potência de 8000 kVA. Nestas condições, para 

a frequência de 60hz, a faixa de sintonia do reator equivalente fica entre 1,7 e 33,2 

nF, podendo ser testados objetos com capacitâncias variando entre 0 e 28,2nF. Seu 

controle é realizado pelo Terminal de Operação OT 248, cuja interface é apresentada 

Figura 3.3. Neste terminal é possível definir os limites de tensão a serem aplicados 

no objeto de teste. Os parâmetros podem variar de 0 kV até os respectivos valores 

máximos de TAP ou condições do circuito. Também é possível estabelecer o tempo 

de duração do teste e ainda ativar a opção “Auto Tuning”, modo em que o controle do 

sistema busca ajustar automaticamente o circuito para operar em ressonância, sendo 

esta condição sinalizada durante a operação. 

 

 

Figura 3.3: Interface do Terminal de Operação OT248 da FR (Leão et al.,2019). 

 

3.2.1. TESTES EXPERIMENTAIS INICIAIS DE FAI REALIZADOS NA FR 

O contato de um cabo energizado da rede primária com uma superfície de alta 

resistência elétrica é o que caracteriza a ocorrência de uma FAI (Santos et al., 2013). 

Para simulações práticas deste tipo de falta, é relevante que a fonte utilizada possua 

a capacidade de aplicar ao objeto de prova valores de tensões condizentes com os 

encontrados nestas redes.   

 Em testes realizados na FR com um galho de árvore (Figura 3.4), foram 

impostos ao galho diversos níveis de tensão, resultando em correntes diferentes, 

alguns desses valores são listados na Tabela 3.3, sendo alcançando um valor 

superior a 8 kV (Fase-Neutro), correspondente a 13,8 kV em tensão de linha, nível 

comumente utilizado nas redes de distribuição, ficando a corrente sempre abaixo 1A. 

 

Tabela 3.3: Altas Tensões X Correntes de FAI em Galho de Árvore (Leão et al., 2019). 

Seq. Tensão (Kv) Corrente (mA) 

1 0,937 84,28 

2 1,93 337,2 

3 2,73 513,8 

4 5,8 517,8 

5 8,49 939,3 
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Para garantir que apenas a impedância do galho estaria em prova, o mesmo 

foi aterrado, visto na Figura 3.4(a), o que proporcionou um caminho único para a 

corrente, que apesar de pequena, quando comparada às correntes de eventos como 

uma falta franca, foi suficiente para queimar o caminho por onde passou (Figura 

3.4b).  

 

Figura 3.4: (a) Galho aterrado (b) Caminho da corrente (Leão et al.,2019).  

 

A Figura 3.5 indica quando o circuito em teste ficou na faixa de ressonância, 

pois o “Ressonance Control” apresenta a sinalização “verde”. Nesta condição, as 

reatâncias capacitivas e indutivas do circuito se anulam, resultando em um circuito 

puramente resistivo. Considerando que a resistência elétrica do galho de árvore é 

muito maior que resistência série do circuito equivalente “R” da Figura 3.2 e que a 

corrente de saída (I out) registrada neste instante foi de 939,3mA, pela Lei de OHM, 

a resistência do galho neste momento é aproximadamente igual a 9,03 kΩ. 

 

 

Figura 3.5: OT248 indica o circuito em ressonância (Leão et al.,2019). 

 

Estes testes comprovaram que a FR pode ser utilizada para impor a este 

objeto de prova inúmeros valores de alta tensão, apesar dos quais, os níveis de 

correntes registradas foram muito baixos, o que é uma característica relevante de 

uma FAI (Michalik et al., 2013).Em função da alta resistência elétrica do meio (galho 

de árvore), os valores de correntes são muito menores que as correntes de uma 

falta franca. A presença de arco elétrico evidencia uma FAI ativa (Aucoin and 
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Russell, 1987; Aucoin and Jones, 1987), sendo proposto o uso das freqüências 

harmônicas e não harmônicas geradas pelo arco, para detecção dessas falhas 

(Sultan et al, 1994; Russell and Chtnchali, 1989; Mamishev et al, 1996). 

A Figura 3.6 (a) registra testes da FR com uma prova de concreto cujo 

objetivo inicial era identificar os níveis de tensão que a fonte seria capaz de impor ao 

objeto. Tendo em vista a variabilidade de tensão disponibilizada pela FR, optou-se 

por uma elevação gradual da mesma, o que favoreceu acompanhar também o 

crescimento da corrente. A experiência superou as expectativas, sendo registrada a 

ocorrência do arco elétrico na prova de concreto. O início do arco se deu a uma 

tensão inferior a 8 kV, ficando mais intenso com a elevação da mesma, sendo 

importante salientar que quando submetido à tensão de 17,35 kV houve vitrificação 

na superfície do concreto (Figura 3.6 b).  

A verificação desses limites tinha o objetivo de definir quais equipamentos de 

medição poderiam ser utilizados e quais as proteções necessárias. Os valores das 

tensões e correntes, bem como a condição de ressonância do circuito, verificadas no 

testes, são apresentadas na Tabela 3.4.  

 

  
(a)                                     (b) 

Figura 3.6: (a) Arco elétrico em prova de concreto durante teste na FR. (b) Vitrificação na 
superfícies do concreto durante teste na FR  (Leão et al.,2019). 

 

Tabela 3.4: Altas Tensões X Correntes de FAI em prova de concreto (Leão et al.,2019). 

Ordem  Tensão 
(Kv) 

Corrente 
(mA) 

Ressonância Ordem Tensão 
(Kv) 

Corrente 
(mA) 

Ressonância 

1 1,82 12,04 N 11 9,94 505,8 N 

2 4,87 12,04 N 12 14,26 698,4 N 

3 6,17 24,08 S 13 10,94 855 S 

4 7,92 72,25 N 14 18,93 855 N 

5 8,19 144,5 N 15 20,41 855 N 

6 9,59 204,7 N 16 14,36 867 N 

7 10 252,9 N 17 14,50 867 N 

8 13,12 313,1 N 18 19,45 891 N 

9 14,11 397,4 N 19 14,12 903,1 N 

10 13,02 445,6 N 20 17,35 903,1 N 
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Os resultados iniciais dos testes experimentais de FAI utilizando a FR para 

ensaio de falta de alta impedância, utilizando um galho de árvore e um cilindro de 

concreto, possibilitaram verificar a capacidade da FR de reproduzir, em ambiente 

controlado, algumas condições e características normalmente verificadas em uma 

FAI, cuja ocorrência na rede de distribuição implica em diversos riscos e 

compromete os índices de qualidade das Concessionárias. Quanto aos níveis de 

tensões requeridos para estudo de FAI, os ensaios demonstraram que não existem 

impeditivos para o uso da FR, pois os níveis de tensão operativa normalmente 

utilizados nas redes de distribuição, aproximadamente 13,8 kV, 23,1kV e 34,5 kV, 

são facilmente fornecidos pela mesma. 

 Acrescenta-se a seu favor, a possibilidade de variação das tensões aplicáveis 

nos ensaios, diferentemente de testes que utilizam um transformador sem variação 

de Tap (Santos et al., 2013). Outro fato é que uma FAI implica no contato de um 

cabo energizado com alta tensão, em uma superfície de alta impedância, o que para 

ser realizado em área aberta e pouco controlada, requer muitos cuidados adicionais, 

não sendo tarefa corriqueira sua reprodução para estudos. A FR foi capaz de 

proporcionar as altas tensões necessárias, estando instalada em um ambiente 

controlado e permitindo fácil repetição de ensaios, garantindo desta forma, ampla 

segurança às pessoas e aos equipamentos, sem comprometer os índices de 

qualidade da Concessionária.  

Os valores das correntes medidas nos testes são compatíveis às correntes 

normalmente citadas na literatura para este tipo de falta (Michalik et al., 2006). Uma 

vez que a corrente máxima do circuito é fornecida quando a fonte está em 

ressonância, a corrente medida é proporcional à impedância do objeto que prova. 

Desta forma, assim como a alta resistência do material de teste não influencia na 

ressonância, as reatâncias capacitivas e indutivas do circuito, não comprometem a 

corrente, sendo ela função da tensão aplicada e da não linearidade da resistência. 

A ocorrência do arco elétrico, quando da aplicação de altas tensões sobre a 

prova de concreto, confirma que uma FAI ativa está acontecendo, sendo prova 

irrefutável de uma característica relevante de FAI, agora reproduzida através da FR. 

O fato do arco ter aparecido para valores de tensão inferiores aos normalmente 

utilizados nas redes de distribuição, pode indicar que assinaturas elétricas mais 

precisas para este tipo de falta, poderão ser identificadas através do uso da FR, 

devido a sua ampla faixa de variação de tensão.  
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  Os resultados práticos obtidos nestes testes iniciais foram favoráveis à 

continuação do uso da FR nos estudos experimentais de FAI em níveis de tensão 

tipicamente adotados de redes de distribuição de média tensão, tendo com principal 

vantagem do seu uso a baixa potência necessária para realização dos testes de FAI, 

devido ao elevado fator de qualidade propiciado pela ressonância, já que as perdas 

ocorrem somente no objeto de teste, uma vez que a reatância indutiva torna-se igual 

à reatância capacitiva do circuito. Outra importante vantagem é a flexibilidade de 

realizar testes em diferentes níveis de tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV), sem a 

necessidade de transformadores. A fonte ressonante ainda simplificou o processo de 

troca das amostras nos testes e aumentou a segurança de trabalho de técnicos e 

engenheiros envolvidos com estudos experimentais de FAI, pois o ambiente onde os 

testes são realizados é controlado, a operação da fonte ressonante é feita de forma 

remota e totalmente automatizada, e os profissionais envolvidos, durante os 

experimentos, ficam posicionados em local protegido e eletricamente isolado. 

Estes primeiros testes realizados com a FR demonstraram que o tripé básico 

para o estudo de uma FAI foi atendido através da mesma: Alta Tensão, Alta 

Impedância e Baixa Corrente. A estas condições já satisfeitas, foi acrescentada a 

ocorrência do arco elétrico, uma das principais evidências deste tipo de evento.  

Para assegurar, contudo, que os testes experimentais de FAI na FR 

produziriam todas as características encontradas na literatura para este tipo de falta, 

eram necessárias oscilografias das tensões e correntes aplicadas aos objetos 

durante a realização dos testes, informações não disponibilizadas pelo Terminal de 

Operação OT248 da FR. Com o propósito de verificar se estas oscilografias 

poderiam ser obtidas nos testes com a FR e quais equipamentos deveriam ser 

utilizados, foram realizados os testes experimentais complementares.  

 

3.2.2. TESTES EXPERIMENTAIS COMPLEMENTARES DE FAI NA FR  

  As principais características da FAI registradas na literatura, conforme 

apresentadas no Capítulo 2, estão ligadas as formas de ondas da corrente, por esta 

razão o registro destas oscilografias durante a realização dos testes experimentais de 

FAI com a FR eram imprescindíveis. O conhecimento do comportamento real destas 

grandezas permite levantar as curvas características da FAI, sendo que o registro 

dessas oscilografias seria inédito para muitas superfícies (Santos et al.,2013, Masa et 

al., 2012). A correta obtenção destas informações também possibilitaria a criação de 
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um banco de dados, a ser usado em estudos para identificação de assinaturas 

elétricas únicas da FAI em cada uma das diferentes superfícies que poderiam ser 

testadas.  

  Visando o registro das oscilografias dos testes experimentais de FAI 

realizados na FR através do uso de dispositivos externos, já que este não é um 

recurso presente no Terminal de Operação OT248, buscou-se a utilização de 

equipamentos que tivessem precisão suficiente para captura dos dados dos eventos 

em estudo, estando disponível para esta finalidade um Analisador de Qualidade de 

Energia. Verificou-se, contudo, que devido aos elevados níveis de tensão e corrente 

aplicados pela FR, era indispensável à utilização de transformadores para proteção 

deste equipamento, possibilitando assim a medição e a obtenção das oscilografias 

desejadas. A especificação do Analisador de Qualidade de Energia e da Garra 

amperimétrica disponível, as características do TP e do TC, a configuração do 

sistema de testes experimentais de FAI na FR com a utilização dos transformadores 

de medição, os testes de FAI na FR com os equipamentos de medição e os 

resultados obtidos são apresentados a seguir. 

 

I – Características do Analisador de Qualidade de Energia e da Garra 

Amperimétrica 

O equipamento analisador de qualidade de energia empregado consiste em 

um HIOKI PW3198-90 (Figura 3.7 a), que além de poder registrar oscilografias 

simultâneas de três (03) fases distintas e o neutro, é capaz de medir harmônicos, 

interharmônicos, supraharmônicos, transitórios, correntes de inrush, oscilações, 

afundamentos e elevações de tensão. O analisador consiste em um equipamento 

Classe A de acordo com a IEC 61000-4-30 e Classe I de acordo com a IEC 61000-4-

7. O funcionamento do equipamento descrito consiste na definição de níveis 

máximos para os distúrbios de QEE mencionados. Dessa forma, caso o analisador 

detecte alguma violação desses limites na medição efetuada, um evento será então 

armazenado dentro de uma janela de análise e sob uma determinada frequência de 

amostragem. Após a detecção do evento, o analisador permite que os dados sejam 

coletados e posteriormente analisados no software do equipamento ou outro 

software que forneça informação adicional em relação às características do sinal. 

  O analisador possui uma tensão máxima suportável de 600 V AC, sendo 

necessária a utilização de um TP para medição de Tensão. A medição de corrente é 
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realizada através de um sensor tipo garra amperimétrica, sendo disponível o modelo 

HK-9694 (Figura 3.7 b), cuja faixa de corrente é de 50 A/5 A, com precisão de 1 A, 

sendo de 300 V AC sua a máxima tensão nominal a terra, cujas características são 

vista na Tabela 3.5 e obrigando a utilização de um TC em série com a fonte 

ressonante para tentar se medir a corrente de FAI. 
 

 

(a)                                                                 (b) 
 

Figura 3.7: (a) Equipamento analisador de QEE HIOKY PW3198-90. (b) Garra Amperimétrica HK-
9694 (Leão et al., 2020 b). 

 

Tabela 3.5: Características do Sensor HK-9694 (Leão et al., 2020 b).  

Corrente de Medição Nominal Máxima Corrente de Medição 

5A AC 50 A (45 to 66 Hz) 

Características da amplitude de frequência Temperatura e umidade de operação 

Dentro ±1% at 40 Hz - 5 kHz (Desvio da 
precisão de amplitude) 

0°C até 50°C (32°F até 122°F), 80% RH ou  
menor (sem condensação) 

Taxa de Saída Precição de Amplitude 

10 mV AC/ A ±0.3 % rdg. ±0.02 % f.s. 

Diâmetro mensurável do condutor Máxima Tensão Nominal a Terra 

φ 15 mm (0.59 in) ou menor 300 V AC rms ou menor 

Precição de Fase Dimensões e massa 

±2° (45 Hz to 5 kHz) 
 

46 mm (1.81 in)W × 135 mm (5.31 in)H × 21 mm  
(0.83 in)D, 230 g (8.1 oz) Comprimento do  
Cabo 3 m (9.84 ft), Terminal de saída: BNC 

 

II – TP e TC utilizados 

Para garantir a integridade do analisador, tendo em vista sua  capacidade de 

isolamento e as tensões aplicadas nos ensaios, foram utilizados um TP e um TC, 

cujas características são apresentadas na Tabela 3.6, os quais foram cedidos pela 

Equatorial Pará. 
 
 

Tabela 3.6: Características do TP e TC (Leão et al., 2020 b).   

TP 01 TC 01 

Fabricante ISOLET Fabricante Borteng  

Classe de  
exatidão 

0,5P200 Classe de exatidão  0,3C50 

Tensão máxima 15 KV Tensão máxima 15 KV 

Frequência 60 Frequência 60 HZ 

Tensão primária 13,8 KV Corrente primário 100 A 

Tensão secundária 115 V Corrente Secundário 5 A 

Potência térmica 400 VA Uso Externo 

Grupo de ligação 1 - - 
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III – Configuração do sistema de testes experimentais de FAI na FR com a 

utilização dos transformadores de medição 

A estrutura de testes para simulação da ocorrência de uma FAI monofásica 

através da FR foi então montada sendo o TP instalado em paralelo ao divisor 

capacitivo (Figura 3.8 a), o TC em série como cabo rompido e o Analisador de QEE 

Hioky acessando o circuito através dos terminais secundários secundários dos 

transformadores de medição (Figura 3.8 b), cujo objetivo era a medição e o registro 

das oscilografias da tensão e corrente, respectivamente. Apesar da corrente máxima 

fornecida pela FR na configuração utilizada ser de 10A, decidiu-se por utilizar o TC 

(Tabela 3.6) em série com o “cabo rompido” do teste, garantindo um nível de tensão 

suportável pelo sensor HK-9694.  

  

  

Fig. 3.8: (a) Circuito de teste com TP em paralelo ao divisor capacitivo da FR. (b) Circuito de teste 
com TC em série com o cabo rompido e o Analisador de QEE Hioki (Leão et al., 2020 b). 

 
IV – Testes de FAI na FR com os equipamentos de medição  

Para efeito comparativo, os testes foram realizados na mesma prova de 

concreto anteriormente utilizada na identificação dos níveis de tensão que a FR 

(Figura 3.9). Naquela ocasião, a tensão imposta pela FR a estes bloco de concreto 

chegou a 17,35 kV.  

 

 

Fig. 3.9: Cabo da FR sobre bloco de concreto no circuito de teste com TP, TC e o Analisador de QEE 
Hioki (Autor).  
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Nestes testes a tensão foi limitada em 15kV, por ser esta a tensão máxima 

suportável pelos transformadores de medição, sendo o objetivo verificar se o 

analisador seria capaz de registrar as formas de onda da tensão e da corrente da 

FAI produzida pela FR e então comparar as características obtidas com as 

registradas na literatura.  

Verificou-se que a inserção dos transformadores de medição no circuito 

provocou uma mudança significativa nos valores das tensões fornecidas pela FR, 

uma vez que após a introdução deles, a tensão sobre a prova de concreto não 

ultrapassou 5 kV em um teste onde já se havia alcançado valores acima 17 kV, 

contudo, não ficou evidente qual deles estava provocando esta alteração. 

Para verificar a influência de cada um dos transformadores, eles foram 

inseridos individualmente no circuito, procedimento que constatou que a presença 

do TP, paralelamente ao divisor capacitivo, em nada comprometia a operação. A 

inserção do TC em série, por outro lado, impactou significativamente na impedância 

equivalente do circuito e consequentemente na condição de ressonância do mesmo, 

comprometendo a capacidade da FR em atingir os níveis de tensões alcançadas 

anteriormente e necessários a realização dos testes experimentais de FAI. A Figura 

3.10 ilustra o novo circuito equivalente da FR, agora com o TC em série, sendo LTC a 

indutância do TC. 

 
Fig. 3.10: Circuito Equivalente da FR com o TC em série (Leão et al., 2020 b).  

 
 

V – Resultados obtidos nos Testes de FAI na FR  

Tendo em vista que o objetivo destes testes era o registro das oscilografias de 

FAI realizados na FR, principalmente das formas de ondas das correntes, após a 

realização dos mesmos foram verificados quais haviam sido os dados obtidos pelo 

Hioky, quando ficou evidente que apenas detalhes da forma de onda da tensão 

conseguiram ser capturados, enquanto os valores das correntes não apresentavam 

qualquer informação útil. As oscilografias monstradas na Figura 3.11, apresentando 

a tensão na parte superior e a corrente na inferior, evidenciam esta realidade. 
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Fig. 3.11 – Oscilografias da tensão e corrente registradas pelo Analisador Hioki da FAI produzida pela 

FR sobre bloco de concreto no circuito de teste com TP, TC (Leão et al., 2020 b). 
 

 
Analisando os dados dos testes realizados anteriormente (Tabela 3.4), 

percebeu-se que quando a tensão atingiu 14,12 kV, a corrente registrada foi de 

apenas 903,1 mA e que quando a tensão era de 4,87 kV, a corrente era ainda 

menor, somente 12,04 mA. Considerando que a relação de transformação do TC 

utilizado é de 100:5, a corrente disponível no secundário do TC para a tensão 

próxima de 5 kV seria de apenas 0,6 mA, muito abaixo da sensibilidade do sensor 

de corrente utilizado. 

Os testes com o analisador Hioky demonstraram que apesar deste 

equipamento aparentemente ter condições técnicas de registrar as formas de onda 

das tensões e correntes de uma FAI, quando elas são produzidas através da FR, 

torna-se indispensável o uso de transformadores de medição para a adequação dos 

níveis de tensão aos suportáveis pelo analisador, o que por sua vez compromete a 

ressonância da FR e impacta negativamente na capacidade de registro o analisador, 

permitindo a captura apenas das oscilografias das tensões, já que os valores de 

correntes disponibilizados nos terminais secundários do TC ficaram muito abaixo da 

capacidade de medição do sensor de corrente utilizado. 

Importa observar que os impactos que a FAI provoca nos níveis de tensão da 

rede e nas suas formas de ondas são mínimos, mesmo na fase faltante, sendo o 

registro das características da forma de onda das correntes condições fundamentais 

para o estudo deste tipo de falta. A FR certamente apresenta condições de simular 

parcialmente as características de uma FAI, contudo, por não possuir no 
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equipamento de operação a disponibilidade do registro das oscilografias das tensões 

e correntes do circuito, requer para esta finalidade a inserção de dispositivos 

externos. Nos testes realizados, a inserção em série de um TC comprometeu a 

ressonância do circuito e os níveis de tensão aplicáveis pela mesma, reduzindo 

significativamente a magnitude da já pequena corrente de FAI e impossibilitando a 

confirmação das características específicas dessas correntes.  

Desta forma, o uso da FR para testes experimentais de FAI superou as 

expectativas, mas a continuidade de seu uso no estudo foi prejudicada por falta de 

sensores que não comprometessem a sua ressonância. Estes fatos tornaram 

primordiais o projeto e a montagem de um laboratório que possibilitasse a realização 

de testes de faltas de alta impedância, garantindo as condições básicas desta falta: 

alta tensão, alta impedância e baixa corrente; concomitantemente ao registro das 

oscilografias com evento, principalmente das correntes associadas as FAI.  

 

3.3. PROJETO E MONTAGEM DE LABORATÓRIO PARA TESTES 

EXPERIMENTAIS DE FALTAS DE ALTA IMPEDÂNCIA EM REDES AÉREAS DE 

DISTRIBUIÇÃO  

As faltas de alta impedância (FAI) nos sistemas de distribuição de média 

tensão tem como uma de suas principais características a baixa magnitude de 

corrente, o que as tornam quase imperceptível aos equipamentos de proteção atuais 

(Marxsen, 2015). Uma FAI pode ocorrer entre condutores energizados, a exemplo 

de um galho de árvore que se encosta simultaneamente entre condutores da rede 

de distribuição, mas na maioria das vezes envolve um caminho para a terra. Nesta 

última condição, um condutor primário faz contato elétrico indesejado com uma 

superfície como asfalto, calçada, grama ou outro objeto que restringe o fluxo da 

corrente de falta a um nível abaixo do detectável de forma confiável pelos 

dispositivos convencionais de sobrecorrente, o que diversas vezes deixa o condutor 

energizado na superfície do solo, interrompendo o fornecimento de energia e 

representando um perigo para o público (Tengdin et a., 1996).  

Dentre os critérios da qualidade da energia elétrica exigidos no Brasil pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL através dos Procedimentos de 

distribuição de energia elétrica no sistema elétrico – PRODIST –  Módulo 8 (ANEEL, 

2018), são estabelecidos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de 

energia elétrica ligados a duração e frequência de interrupção. A Duração 
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Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) calcula a duração 

equivalente de interrupção por unidade consumidora de uma Concessionária, sendo 

esta duramente penalizada quando os limites estabelecidos para este índice são 

ultrapassado.  

Visando a diminuição na duração das interrupções e dos custos causados 

pelas FAIs, as distribuidoras do setor elétrico têm investido no desenvolvimento de 

soluções que dinamizem a restauração de energia, sendo imprescindível para 

alcançar este objetivo uma descrição detalhada do evento, que possibilite realizar 

um diagnóstico. No contexto de sistemas de energia elétrica, isso se traduz na 

execução de estágios de detecção, classificação e localização do evento. Alguns 

pesquisadores, na busca por mais informações da FAI, realizaram testes 

experimentais em circuitos ligados a rede elétrica física (Santos et al., 2013; 

Marxsen, 2015), muitos outros, contudo, devido as dificuldades para a realização de 

experimentos práticos, têm optado por simulações computacionais, como forma de 

também contornarem o problema das interrupções.  Quanto ao estado da arte, este 

é um tópico recente e de importância crescente (Chan & Yibin, 1998; Lazkano et al., 

2000; Moreto, 2005, Yang et al., 2007).  

A realização de diversos testes de FAI sem o comprometimento de índices 

importantes da Concessionária local, a exemplo do DEC, motivou o projeto e a 

montagem de um laboratório para testes experimentais de FAI em redes aéreas de 

distribuição, o qual permitiu identificar as características da FAI já registrados na 

literatura em várias superfícies, favorecendo avanços na descoberta de aspectos 

únicos deste tipo de falta. A apresentação deste laboratório é o objeto do presente 

capítulo. 
 

3.3.1. PROJETO DO LABORATÓRIO PARA TESTES EXPERIMENTAIS DE FAI 

A impossibilidade de interrupções frequentes nas redes de distribuição das 

Concessionárias de energia no Brasil (ANEEL, 2018) para a realização de testes 

experimentais de FAI e a pequena quantidade de registros na literatura de 

oscilografias reais de FAIs na distribuição, como as registradas por Cordeiro et al. 

(2019), estimularam o desenvolvimento do Projeto do Laboratório para Testes 

Experimentais  de  FAI  em  Redes  Aéreas  de   Distribuição, sua montagem 

prevista no P&D ANEEL FAI, o qual tem o objetivo desenvolver um Localizador de 

Faltas de Alta Impedância em Redes Aéreas de Distribuição. 
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O projeto do laboratório experimental se iniciou observando o fato da grande 

maioria das Redes de Distribuição no Brasil serem do tipo aéreas e multiaterradas, 

cuja alimentação ocorre através de média tensão nos níveis de 15KV, 25KV ou 

36KV, chegando a um transformador abaixador em ligação Delta e que entrega a 

tensão em 220V ou 380V F-F na configuração Y aterrada. A configuração e o nível 

de tensão de entrega ao cliente final dependem do padrão utilizado pela 

Concessionária.  

Considerando que o propósito do laboratório é poder reproduzir a maior 

quantidade e tipos de FAIs, viabilizando avaliar inúmeras condições e critérios, 

muitas deles não abordados em outros experimentos laboratoriais de FAI já 

documentados (Leão et al., 2019; Santos et al., 2013; Marxsen, 2015; Elkalashy et 

al., 2006), optou-se por construir uma rede trifásica multiaterrada, onde será possível 

simular FAIs: 

a) Monofásicas, bifásicas e até trifásicas; 

b) Com cabos íntegros ou rompidos; 

c) Com a Rede de Distribuição com carga e sem carga; 

d) Do lado da fonte, da carga ou em ambos os lados simultaneamente. 

 

O projeto elétrico do laboratório experimental de FAI (LABFAI) é mostrado na 

Fig. 3.12. A Tabela 3.7 apresenta os equipamentos e materiais previstos para a 

construção do laboratório, considerando sua montagem na área de testes do LEAT e 

alimentação por um dos circuitos da subestação geral, em baixa tensão. Para 

segurança operacional nos testes, optou-se pelo acionamento remoto do LABFAI, a 

partir da área de acompanhamento de testes em alta tensão no LEAT (Leão et al. 

2019), motivo pelo qual se inseriu uma contatora trifásica no início do seu circuito. 

 

 

Figura 3.12: Projeto elétrico do laboratório experimental de FAI (Leão et al., 2020 d).  
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Tabela 3.7: Equipamentos e Materiais do LABFAI (Leão et al., 2020 d).  

Equipamentos e Materiais Quant. 

Contatora 01 Und 

Transformador de 225KvA 01 Und 

Chaves Fusíveis  03 Und 

Transformador de Corrente – TC 04 Und 

Transformador de potencial – TP 03 Und 

Relé  01 Und 

Condutores 15 metros 

Transformador de 75 KvA 01 Und 

 

A seguir, são apresentadas as características elétricas dos equipamentos e 

materiais do LABFAI. 

• Contatora: 01 (Um) Contatora trifásica WEG – CWM. Corrente nominal (Ue ≤ 
440V) de 400A, tensão de comando de 100-240 V 50/60 Hz ou 100-220V DC. 
3 contatos principais NA. Contatos auxiliares: 2 NA e 2 NF. 

• Transformador de 225 kVA: 01 (Um) transformador com relação de 
transformação e ligação: 0,220/13,8 kV (Δ-Y). Impedância de 4,18%. 

• Chaves Fusíveis: 03(Três) chaves com tensão máxima de 15 kV, Corrente 
nominal de 300 A, porta fusível de 100 A, capacidade de interrupção 
assimétrica de 10 kA. Foram utilizados elos fusíveis de 15 kV e 8K. 

• TCs: 03(três) Transformadores de Corrente de medição nas fases com 
relação de transformação 10:1. Tensão máxima de 15 kV. Frequência de 60 
Hz. Exatidão 0,3C50. Corrente no primário de 50x100 A e no secundário de 5 
A; 01(Um) TC de proteção no neutro com relação de transformação 5:1. 
Tensão máxima de 15 kV. Frequência de 60 Hz. Exatidão 10 a 100. Corrente 
no primário de 25 A e no secundário de 5 A. 

• TPs: 03(três) Transformadores de potencial de medição nas fases com 
relação de transformação 120:1. Tensão máxima de 15 kV. Frequência de 60 
Hz. Exatidão 0,5P200. Tensão no primário de 13,8 kV e no secundário de 115 
V. 

• Relé de Proteção: O relé utilizado é da fabricante SEL, Série 751(SEL.2019), 
o qual possui diversas de funções de proteção e é muito utilizado nos 
sistemas de distribuição da Concessionária local – Equatorial Pará. A 
proposta inicial era utilizar apenas a oscilografia que ele gera, mas devido às 
características do LE-FAI e visando o aumento da proteção da rede, tornou-
se necessária a utilização das funções de proteção 50/51 - instantânea e 
temporizada, respectivamente, tanto de fase como de neutro. O SEL 751 
possui uma taxa de amostragem de 32 amostras por ciclo. Essa taxa de 
amostragem é considerada elevada para captura de eventos de curtos de 
baixa impedância e demonstrou boa reprodução nas oscilografias dos testes 
de FAI. A relevância de o LABFAI utilizar um modelo de relé de proteção que 
as concessionárias possuem nas suas subestações (SEs), está na 
possibilidade de que os testes experimentais, reproduzindo as FAI em 
condições semelhantes às que ocorrem na realidade, sejam registradas pelos 
dispositivos que deveriam protegem o sistema, mas que atualmente sequer 
conseguem identificar estas FAI. Para garantir o registro das oscilografias 
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pelo Relé, foi estabelecido o Trip mínimo de 0,5A, para correntes na alta 
tensão, fazendo com que a própria corrente de partida do Transformador de 
alimentação da LABFAI acione os registros pelo relé. 

• Condutores: 03(Três) cabos de alumínio, CA, sem alma, 2 AWG, capacidade 
de corrente a 75 ºC de 207 A, resistência elétrica CC a 20 °C 0,8567, área de 
33,64 mm².  

• Transformador de 75 kVA: 01(Um) transformador com relação de 
transformação e ligação: 13,8/0,220 kV (Δ-Y). Impedância de 3,68%. 

 
3.3.2. MONTAGEM DO LABORATÓRIO PARA TESTES EXPERIMENTAIS DE FAI 

Com a aquisição dos equipamentos e materiais do projeto, e após o 

recebimento do Transformador de 225 kVA que foi adequado para o mesmo através 

de parceria com a empresa TRAEL Ind. e Com. de Transformadores Elétricos do 

Pará, iniciou-se a montagem física da LABFAI, posicionando os transformadores 

“fonte” e “carga”, os TCs e TPs, as Chaves Fusíveis e os cabos da rede. 

Foram iniciadas as conexões elétricas com a instalação da Contatora, a qual 

controla a alimentação do Trafo de 225 kVA, em baixa tensão, o qual recebe 220V 

em Delta e fornece 13,8 kV em Y aterrado. O terminal terra deste Trafo, para maior 

precisão de medição, foi conectado em série ao TC cuja relação de transformação é 

5:1 e posteriormente aterrado. Os terminais de potencial foram ligados às 

respectivas Chaves fusíveis e posteriormente conectados em série com TCs, cuja 

relação de transformação é 10:1, seguindo a alimentação da rede. Os TPs foram 

ligados em paralelo a todas as fases do Trafo de 225 kVA, sendo a relação de 

transformação destes 120:1. A montagem física do laboratório experimental de FAI 

(LABFAI) é mostrada na Fig. 3.13(a, b, c e d).   

 

   

             (a)Trafo de 225 kVA e Contatora de 400 A     (b) TC’s e TP’s de medição e Relé 751 SEL  
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       (c) Transformador de 75 kVA                       (d) Relé de Proteção 751 SEL 

Figura 3.13: Montagem elétrica e equipamentos do laboratório experimental de FAI (Leão et al., 
20120 d).  

  
Apesar da taxa de amostragem do Relé 751 utilizado ser de 32 amostras por 

ciclo, considerada baixa quando comparada com as taxas de registradores digitais 

que chegam a 256 amostras por ciclo, ressalta-se que a detecção e localização de 

uma FAI poderão vir a ocorrer a partir das oscilografias registradas por dispositivos 

deste tipo, principalmente em sistemas radiais de distribuição onde o único ponto de 

captura de dados é o Relé. Ressalta-se ainda que Santos (2016) obteve 

oscilografias com 256 amostras por ciclo para levantamento de curvas de FAI, mas 

optou por utiliza apenas 32 amostras por ciclo, dentre as 256 registradas. 

Devido à limitação de corrente do circuito do LEAT utilizado para alimentação 

do LABFAI, estabelecida por seu disjuntor de proteção em 400 A e considerando a 

relação de transformação do Transformador de 225 kVA, estabeleceu-se em 6 A o 

limite operativo para as correntes de FAI dos testes, implicando na necessidade de 

utilização das funções 50/51 do Relé 751 da SEL, além da sua oscilografia já 

prevista, visando assim evitar a atuação indesejada do disjuntor geral de baixa 

tensão do circuito que alimenta o LABFAI. Mesmo com esta limitação na corrente de 

FAI, as oscilografias dos testes realizados constataram a presença de várias 

características de FAI nas correntes registradas, conforme serão demonstradas 

posteriormente.   

                 

3.3.3. TESTES INICIAIS NO LABORATÓRIO DE FAI 

Após a montagem do Laboratório, foram realizados testes com diversas 

superfícies de alta impedância para verificar o funcionamento dos dispositivos de 

comando, os limites práticos de atuação da proteção, bem como a capacidade de 
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captura das oscilografias das correntes de FAI pelo Relé, já que não foram 

encontrados registros da utilização do mesmo em pesquisas científica semelhantes. 

Buscou-se ainda confirmar se as correntes obtidas nos testes apresentariam as 

características de FAI.  

Para direcionar o caminho da corrente de FAI nos testes em algumas 

superfícies, foi projetada e construída uma Caixa Teste (C – 67 cm x L – 28 cm x A – 

12 cm) com fundo impermeável, acima do qual foram postas placas de alumínio 

recobertas com cobre. O propósito foi de estabelecer que quando na utilização deste 

dispositivo, a(s) superfície(s) em teste fossem o único dielétrico entre o cabo 

rompido e o sistema de aterramento do LEAT. A caixa é apresentada na Figura 3.14.  

 

 

Figura 3.14: Caixa de Teste de FAI (Leão et al., 20120 d).  
 

São apresentadas a seguir as correntes registradas em testes experimentais 

realizados, onde foram registradas todas as principais características de FAI. 

 

3.3.3.1 Testes em amostra de Concreto  

Os testes realizados com um bloco de concreto seco, posicionado sobre a 

terra seca, apresentaram correntes nulas, a exemplo de Tengdin et al. (1996), mas 

quando a terra estava úmida e o bloco molhado, pode-se verificar a presença de 

Shoulder, conforme também registra Santos (2006), visto na Fig. 3.15.  

 

 
(a)                                                                      (b) 

Figura 3.15: (a) Teste de FAI em bloco de concreto sobre a terra local úmida. (b) Shoulder registrado 
no Teste (Autor). 
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3.3.3.2 Testes em amostra de Concreto de Lama Vermelha 

Em testes feitos com um bloco de concreto experimental, produzido com 

rejeito de mineração local chamado “lama vermelha”, que estando seco e 

posicionado sobre a terra seca, não houve corrente, mas quando a terra estava 

úmida e o bloco molhado, verificou-se, na corrente registrada, a presença de Não 

Linearidade, vista na Fig. 3.16.  

 

 
(a)                                                                      (b) 

Figura 3.16: (a) Teste de FAI em bloco de concreto de lama vermelha molhado. (b) Não linearidade 
registrada no Teste (Autor).  

 
 

3.3.3.3 Testes em amostra de Grama Molhada 

Em testes realizados com grama molhada sobre a terra úmida, verificou-se na 

corrente característica como Buildup, Shoulder, Não Linearidade e Assimetria, vistas 

na Fig. 3.26.  

 

 
(a)                                                                      (b) 

Figura 3.17: (a) Teste de FAI em grama molhada. (b) Buildup, Shoulder, não linearidade e assimetria 
registradas no Teste (Autor).  

 

3.3.3.4 Testes em amostra de Seixo Molhado 

Em testes realizados com seixo molhado sobre a terra úmida, constatou-se na 

corrente a presença de Intermitência, única característica não registrada nos testes 

anteriores e demonstrada na Figura 3.18.  
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(a)                                                                      (b) 

Figura 3.18: (a) Teste de FAI em seixo molhado. (b) Intermitência registrada no Teste (Autor).  
 
 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os primeiros testes realizados com a FR a indicavam como possível recurso a 

ser utilizado para estudos mais detalhados da FAI, pois o tripé básico deste tipo de 

falta foi atendido: Alta Tensão, Alta Impedância e Baixa Corrente. Além das 

condições primárias satisfeitas, verificou-se a ocorrência do arco elétrico, uma das 

principais evidências neste tipo de evento. A FR, no entanto, não possui em seu 

equipamento de operação a disponibilidade do registro das oscilografias, dados que 

são essenciais em estudos de detecção e localização da FAI, principalmente das 

formas de ondas das correntes. Para tentar obter esses registros no circuito foi 

inserido um TC em série, o que comprometeu a ressonância do mesmo, os níveis de 

tensão aplicáveis e reduziu a magnitude de corrente de FAI a valores indetectáveis 

pelo sensor utilizado, tornando inviável a utilização da FR na continuidade do seu 

uso para estudos de FAI.  

Considerando que o registro experimental das formas de ondas das correntes 

e a obtenção das curvas características da FAI são elementos fundamentais para 

estudos que possibilitem um aprofundamento do conhecimento deste tipo de falta,     

foram realizados o projeto e a montagem de um laboratório para testes 

experimentais de FAI, onde foram assegurados os níveis de tensão operativos da 

rede de distribuição local (13,8 kV) e a utilização de um relé comercial para proteção 

e registro das oscilografias desejadas. Testes iniciais foram realizados neste 

laboratório, sendo todas as principais características de FAI foram obtidas. Desta 

forma, o laboratório para testes experimentais de faltas de alta impedância em redes 

aéreas de distribuição (LABFAI) mostrou-se adequado à realização de testes que 

simulam a ocorrência de diversos tipos FAI, sendo também capaz de registrar 

adequadamente das tensões e correntes das faltas e suas características. 
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No Capítulo 4 são apresentados testes realizados no LABFAI, onde galhos de 

04 tipos diferentes de árvores, superfícies consideradas de alta impedância, foram 

submetidos às condições de falta (objeto próximo ou tocando em cabo energizado), 

quando as oscilografias das tensões e correntes das FAI produzidas foram 

capturadas e permitiram a obtenção das respectivas curvas características, as quais 

são inéditas na literatura.  
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CAPÍTULO 4  

LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DAS CARACTERÍSTICAS DE FALTAS DE 

ALTA IMPEDÂNCIA EM GALHOS DE ÁRVORES  
 

4.1. INTRODUÇÃO  

O conhecimento das características das tensões e correntes de FAI são 

dados essenciais a maioria dos métodos utilizados para sua modelagem, detecção e 

localização (Ghaderi et al., 2017; Nam et al., 2001; Santos, 2006; Marxsen, 2015; 

Elkalashy et al., 2006; Masa et al., 2012). O contado de galhos de árvores com um 

ou mais condutores energizados também é considerada uma FAI, que neste caso, 

se estabelece sem que necessariamente ocorra o rompimento do condutor, o que 

diminui consideravelmente a magnitude da corrente de falta, que ainda assim é 

capaz de provocar a queima do galho. Como os equipamentos atuais de proteção 

não detectam esta FAI, o condutor permanece energizado, possibilitando a 

ocorrência de incêndios com prejuízos financeiros de elevadas proporções, a perda 

de vidas de pessoas e animais (Marxsen, 2015; Elkalashy et al., 2006).  

No estado da arte desta falta não foram encontrados registros de 

características específicas das correntes de FAI em galhos de árvores, 

principalmente de eventos ocorridos em redes aéreas de distribuição e registrados 

por seus relés de proteção, o que também é raro para as outras superfícies 

(Cordeiro et al., 2019). Muitas características das correntes de FAI em outras 

superfícies (areia, seixo, asfalto, etc.) foram obtidas em testes experimentais com a 

utilização de dispositivos como osciloscópios e registradores digitais de perturbação 

(Santos, 2016; Marxsen, 2015; Elkalashy et al., 2006; Masa, 2012), mas o uso de 

um relé de proteção comercial, como acontece no LABFAI, favorece a redução de 

custos, já que para a detecção e localização da FAI não seria preciso a troca dos 

equipamentos, mas a inserção de algoritmos especialistas, capazes de identificar as 

características da FAI em árvores permitindo, por exemplo, uma poda preventiva, 

que já evitaria faltas futuras. 

 Dentre os diversos testes que poderiam ser realizados no LABFAI, optou-se 

em iniciar os experimentos com galhos de árvores, escolha motivada tanto pelas 

razões anteriormente citadas, quanto pela grande diversidade de espécies 

encontradas na Região Amazônica e a pouca literatura que trata de FAI em árvores 

(Marxsen, 2015; Elkalashy et al., 2006; Elkalashy et al., 2008). A relativa 
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simplicidade para simulação deste tipo de FAI no LABFAI foi outro fator favorável 

nesta escolha. Foram selecionadas para testes as árvores dos tipos Castanhola, 

Bambu, Ipê Roxo e Mangueira. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM GALHOS 

DE CASTANHOLA 

A significativa presença de árvores de Castanhola na cidade de Belém do 

Pará e o fato delas atingirem alturas superiores aos 8 a 10 metros utilizados nas 

redes de distribuição de média tensão (Nakagomi, 2006), altura usada em grande 

parte das redes aéreas de distribuição da concessionária local Equatorial Pará, 

financiadora do projeto P&D ANEEL intitulado “Localização de Faltas de Alta 

Impedância em Redes Aéreas de Distribuição”, foram algumas das razões que 

motivaram sua escolha como a primeira árvore a ser estudada. 

 

4.2.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI em Castanhola  

  A temperatura no LEAT, quando da realização dos testes, era de 31,5 ºC e a 

umidade relativa de 73,4%. Tais dados são citados para efeito de registro, uma vez 

que não é possível o controle destes parâmetros naquele ambiente. Visando garantir 

que as condições habituais dos galhos estivessem intactas para simulação das FAI, 

utilizaram-se galhos cortados na mesma data em que os testes ocorreram. 

  Os testes foram realizados com a rede equilibrada e sem carga, sendo 

utilizado o condutor da fase “C” íntegro, ou seja, não houve a “simulação” de 

rompimento deste cabo. Nestas condições, duas possibilidades básicas foram 

consideradas: I – Galho (1) próximo ao condutor, mas não encostado; II – Demais 

Galhos (2,3 e 4) encostando-se ao condutor. Para a segunda condição, ainda foram 

verificadas as influências do tempo de ocorrência da FAI e da variação da distância 

linear entre o ponto de contato com o condutor energizado e o ponto do galho 

conectado a terra. Para todas as condições, estando o cabo íntegro, a corrente de 

FAI é aquela que passa pelo galho e vai para a Terra, a qual foi medida pelo Relé 

751 SEL através da corrente de terra (IG). 

 

I – Galho próximo ao condutor, mas não encostado.  

  No Teste 1 foi estabelecida em 0,5 metros a distância linear entre o ponto 

próximo ao condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra, sendo 
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estabelecido um tempo limite de 15 segundos para o experimento. A Figura 4.1(a) 

apresenta o posicionamento do galho de Castanhola próximo ao condutor “C” que foi 

energizado para simulação da FAI, e a Figura 4.1(b) demonstra a distância entre o 

ponto próximo ao condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra.  

 

  

(a)                               (b) 
 

Figura 4.1: Galho de Castanhola (a) Próximo ao cabo. (b) Aterramento do galho distante a 0,5 metros 
do cabo (Leão et al., 2020 a).  

 

  A tensão e corrente de FAI geradas quando o LABFAI foi energizado são 

apresentadas na Figura 4.2, onde fica evidente o crescimento gradual da corrente, 

sendo a tensão constante, o que demonstra que a dissipação da resistência total do 

galho foi pequena e ocorreu de forma quase linear.  

 

 

Figura 4.2: Corrente e Tensão da FAI no Teste 1 de Castanhola (Autor).  

 

 A curva característica VxI, plotada para um ciclo do regime permanente, é vista 

na Figura 4.3. A curva característica obtida para um ciclo final da oscilografia desta 

FAI reflete a não linearidade e assimetria da resistência do galho em regime 

permanente (Nam et al., 2001; Santos, 2006). Esta curva é muito semelhante à 

curva do arco apresentada por Elkalashy et al. (2006), ratificando que nesta 

condição a corrente que passa pelo galho é a corrente do arco elétrico. 
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Figura 4.3: Curva característica VxI da FAI no Teste 1 de Castanhola (Leão et al, 2020 a).  

 

Verificou-se que foram necessários quase 14 ciclos do teste (Figura 4.2) para 

que houvesse o início do arco elétrico. Neste teste, decoridos apenas 13 segundos,  

a corrente atingiu 6,3 A, o que fez com que o relé desligasse a rede, antes de 

atingido o tempo limite definido para o teste, anteriormente estabelecido em 15 

segundos, observando-se que a corrente provocou a queima do galho. 

Nos detalhes do regime permanente das oscilografias da Figura 4.2, vistos na 

Figura 4.4, verifica-se a linearidade e simetria na forma de onda da tensão, ou seja, 

onda sem distorções e tamanhos iguais nos semiciclos positivo e negativo. Por outro 

lado, na forma de onda da corrente ficam evidentes as não linearidades e as 

assimetrias nos seus semiciclos, comportamento que segundo EMANUEL et 

al.(1990) é indiferente para grandes ou pequenas correntes de falta e está 

relacionada com a porosidade, a umidade e a presença de sílica na superfície de 

contato testada.  

 

 

Figura 4.4: Distorções e assimetria Teste 1 de Castanhola (Autor).  
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II – Galhos encostados ao condutor. 

Para a realização dos testes nesta nova condição, foram utilizados os galhos 

2, 3 e 4, todos inicialmente intactos, sendo variados os tempos de duração dos 

testes e a distância linear entre o ponto de contato com o condutor energizado e o 

ponto do galho conectado a terra. Em função da FAI no Teste 1 ter ocasionado o 

desligamento do LABFAI em 13 segundos, definiu-se que o tempo total de testes 

para cada um dos galhos seria de 8 segundos, divididos conforme Tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1: Condições testadas nos galhos de Castanhola encostados no condutor energizado. 

(Adaptado Leão et al, 2020 a).  

Galho  Teste Tempo Previsto(s)  Distância Linear(m) 

2 2 5 0,5 

2 3 3 0,5 

2 4 1 0,5 

3 5 5 1,0 

3 6 3 1,0 

3 7 1 1,0 

4 8 5 1,5 

4 9 3 1,5 

4 10 1 1,5 

 

Nos Testes 2, 3 e 4, a distância linear entre o ponto de contato com o 

condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra  foi de 0,5 metros (Figura 

4.5).   

 

II.1 - Teste 2 em Castanhola  

A tensão e corrente de FAI no Teste 2 são vistas na Figura 4.6, onde a 

corrente teve seu início em fase com a tensão, imediatamente após a energização 

do LABFAI. A curva característica obtida para um ciclo do regime permanente 

(Figura 4.7) demonstrou relativa linearidade, quando comparada a curva 

característica da Figura. 4.3. 

Devido à queima provocada no galho pela passagem da corrente, a 

impedância da árvore ficou reduzida, diferentemente do que ocorre em outras 

superfícies de alta impedância como o concreto, onde o calor produzido pela 

corrente pode gerar “fulguritos”, uma resistência diferenciada que surge ao longo dos 

caminhos de ionização no interior do solo,  aumentando a impedância no ponto de 

contato no objeto (Nakagomi, 2006; Leão et al., 2019).  
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Figura 4.5: Galho de Castanhola encostado ao cabo e aterramento distante a 0,5 metros (Autor).  
 

 
Figura 4.6: Corrente e Tensão da FAI do Teste 2 de Castanhola (Autor).   

 

 
Figura 4.7: Curva característica VxI da FAI do Teste 2 de Castanhola (Leão et al., 2020 a). 

  
 

No regime permanente das oscilografias da Figura 4.6, vistos na Figura 4.8, 

permanecem as distorções na forma de onda da corrente e as assimetrias nos seus 

semiciclos, mesmo com o crescimento da amplitude da corrente. Nos detalhes da 

corrente vistos na Figura 4.9, são identificados momentos de crescimento (buildup), 

constância (shoulder), não linearidades (distorções) e assimetrias, importantes 

características de FAI, presentes durante a sua existência. 
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Figura 4.8: Assimetria na corrente no Regime Permanente do Teste 2 de Castanhola (Autor). 

 

 
Figura 4.9: Características conhecidas da FAI na corrente do Teste 2 de Castanhola (Autor).  

 
 

II.2 - Testes 3 e 4 em Castanhola  

Os Testes 3 e 4 utilizaram o mesmo galho do Teste 2. A redução dos tempos 

previstos na Tabela 4.1 visou evitar a dissipação total da resistência do galho de 

forma prematura, mesmo assim, em ambos os testes, o relé atuou antes dos tempos 

previstos. As oscilografias das correntes destes testes e alguns detalhes, vistos no 

Anexo IV, demonstram tempos muito reduzidos para que as correntes alcancem o 

valor limite de 5 A e evidenciam que a resistência em regime permanente se tornou 

praticamente linear.  

 

II.3 - Testes 5, 6 e 7em Castanhola  

Nos Testes 5, 6 e 7 a distância linear entre o ponto de contato com o condutor 

energizado e o ponto do galho conectado a terra foi aumentado para 1,0 metro 

(Figura 4.10), ficando a corrente reduzida a valores inferiores a 1,5 A.  

No Teste 5, estando o galho intacto, o comportamento da tensão e da 

corrente de FAI, vistos na Figura 4.11(a) foram similares aos verificados no Teste 2, 

mas com redução da amplitude da corrente, devido ao aumento da resistência total 

do galho. 
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Figura 4.10: Galho de Castanhola encostado ao cabo e aterramento distante a 1,0 metros (Autor).  
 

Nos detalhes de um ciclo do regime permanente dessa corrente, vistos na 

Figura 4.11(b), são visíveis as distorções na forma de onda e as assimetrias nos 

seus semiciclos, mesmo com o decrescimento da sua amplitude. 

 

 
(a) 

 

 
 (b) 

Figura 4.11: Teste 5 em Castanhola (a) Corrente e Tensão da FAI (b) Detalhes de Distorções e 
assimetria (Autor).  

 

Nos Testes 6 e 7, houve uma pequena variação na amplitude média da 

corrente durante os testes, sendo os detalhes das correntes em regime permanente 

vistos no Anexo IV, onde são  evidentes as distorções na forma de onda da corrente 

e as assimetrias nos seus semiciclos.  
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II.4 - Testes 8, 9 e 10 em Castanhola  

Nos Testes 8, 9 e 10, a distância linear entre o ponto de contato com o 

condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra foi aumentado para 1,5 

metros (Figura 4.12), o que praticamente interrompeu o fluxo de corrente no galho, 

sendo registrados apenas ruídos na corrente, conforme demonstra a Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.12: Galho de Castanhola encostado ao cabo e aterramento distante a 1,5 metros (Autor).  
 

 

Figura 4.13: Corrente e Tensão da FAI do Teste 8 de Castanhola (Autor).  
 
 

4.2.2. Considerações parciais sobre as características de FAI em Castanhola 

Em nenhum dos testes realizados com galhos de Castanhola foi verificada a 

ocorrência de intermitência na corrente da FAI, sendo esta característica ineficaz 

para modelagem ou identificação deste tipo de evento.  

Nos testes onde houve o registro da passagem de corrente, diversos foram os 

instantes onde a corrente foi constante (shoulders), estando sempre presente o seu 

crescimento (buildup), ficando estas características mais evidentes quanto menor 

era a resistência total do galho em teste.  

A Não linearidade foi uma característica presente em quase todos os testes 

onde houve corrente, assim como a assimetria, com diferentes valores de pico para 

o semiciclo positivo e negativo. A dissipação da resistência do galho, devido a sua 
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queima pela passagem da corrente, a exemplo do ocorrido no Teste 4, minimizou 

drasticamente a presença destas evidências. 

As características da FAI em galhos de Castanhola, obtidas através de testes 

experimentais e registradas através de um relé comercial são inéditas em toda a 

literatura e possibilitarão o desenvolvimento de modelos mais específicos para este 

tipo de falta, permitindo sua detecção e a localização.  

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM GALHOS 

DE BAMBU 

  O Bambu é uma árvore muito comum em diversas regiões do país e bem 

presente na Região Norte do Brasil. Assim como a Castanhola, ele atinge alturas 

superiores aos 8 a 10 metros utilizados nas redes de distribuição de média tensão 

(Nakagomi, 2006), mas possui características específicas muito peculiares. Ele 

apresenta internamente espaços vazios, na maioria das vezes tem um formato 

cilíndrico, possui significativa umidade interna e representa bem a família das 

gramíneas (Leite et al., 2015) na qual  está inserido. Por estas razões ele foi 

escolhido como a segunda árvore a ser estudada. 

 

4.3.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI em Bambu  

  Devido à impossibilidade de controle dos parâmetros temperatura e a 

umidade na área de testes do LEAT, estes dados não foram registrados, sendo 

consideradas aleatoriedades para os experimentos. Para garantir que as condições 

habituais dos galhos estivessem intactas para simulação das FAI, utilizaram-se 

galhos de Bambus cortados na mesma data em que os testes ocorreram. 

  O teste para verificação de ocorrência de arco elétrico em Bambu foi realizado 

no dia 30.10.2019, mas a maioria dos testes considerados neste estudo ocorreu no 

dia 08.11.2019. Para todos foram consideradas oscilografias com 32 amostras por                 

ciclo e 65 ciclos por teste, sendo a taxa de amostragem disponível no relé comercial 

751 da SEL, utilizado para registro das oscilografias nas três fases e no neutro. 

  Estando a rede equilibrada e sem carga, foi utilizado o condutor da fase “C” 

íntegro, ou seja, não houve a “simulação” de rompimento deste cabo. Nestas 

condições, duas possibilidades básicas foram consideradas: I – Galho (1) próximo 

ao condutor, mas não encostado; II – Demais Galhos (2,3 e 4) encostando-se ao 

condutor. Para a segunda condição, ainda foram verificadas as influências do tempo 
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total de ocorrência da FAI, para uma distância linear constante entre o ponto de 

contato com o condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra. Para todas 

as condições, estando o cabo íntegro, a corrente de FAI é aquela que passa pelo 

galho e vai para a terra, a qual foi medida pelo Relé 751 SEL através da corrente de 

terra (IG). 
 

I – Galho próximo ao condutor, mas não encostado.  

  No Teste 1 foi estabelecida em 0,5 metros a distância linear entre o ponto 

próximo ao condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra, sendo 

estabelecido um tempo limite de 15 segundos para o teste. A Figura 4.14(a) 

apresenta o posicionamento do galho de Bambu próximo ao condutor “C” que foi 

energizado para simulação da FAI, e a Figura 4.14(b) registra a distância linear entre 

o ponto próximo ao condutor energizado e o ponto do Bambu conectado a terra. 

  A tensão e corrente de FAI geradas são apresentadas na Figura 4.15. 

Somente no final do teste a diferença de potencial imposta foi capaz de romper o 

dielétrico do ar, possibilitando a ocorrência da FAI, razão pela qual as oscilografias 

registraram apenas alguns milissegundos, apesar de todo tempo em que o cabo 

ficou energizado (15 segundos), Verificou-se, contudo, que mesmo neste pequeno 

espaço de tempo houve um crescimento quase linear da corrente, sendo notório o 

comportamento em fase da corrente com a tensão, a qual alcançou 2,8 A  no 

término do experimento. Por outro lado, os efeitos na tensão da fase faltante são 

imperceptíveis. 

 

  
(a)                                                   (b) 

Figura 4.14: Galho de Bambu (a) Próximo ao cabo. (b) Aterramento do galho distante a 0,5 metros do 
cabo (Autor).  
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Figura 4.15: Corrente e Tensão da FAI do galho próximo ao cabo – Teste 1 em Bambu (Leão et al., 

2020 c)  
 

  A curva característica VxI foi plotada para o penúltimo ciclo desse registro, a 

qual é vista na Fig. 4.16, onde é verificada a não linearidade e assimetria da 

resistência do galho, evidências  da presença de arco elétrico.   

 

 

Figura 4.16: Curva característica VxI da FAI do Teste 1 em Bambu (Leão et al., 2020 c).  
 
 

O buildup da corrente, iniciado quando o dielétrico do ar foi rompido, começa 

com 1 A e atinge 2,5 A em apenas 08 ciclos. Existe um shoulder de dois ciclos e 

novo buildup, como vistos na Figura 4.17 (a). Fica claro que a resistência do Bambu 

é não uniforme, provocando a redução da amplitude da corrente nos pontos onde a 

resistência cresce, mas permitindo a passagem de correntes de mesma amplitude, 

onde ela é constante. É evidente, contudo, que se mantida a tensão sobre o Bambu, 

maior será a dissipação da resistência total do mesmo. Nos detalhes da Figura 4.17 

(b), a corrente apresenta assimetria na sua forma de onda com picos dos semiciclos 

negativos maiores que o dos positivos. Presença de não linearidades na forma de 

onda da corrente, algumas delas acentuadas na passagem da tensão pelo zero, 

quando o arco elétrico é extinto e em seguida se reinicia.  
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(a)                                                                (b) 
Figura 4.17: Teste 1 em Bambu (a) Buildup e Shouder (b) Assimetria e Não linearidades na forma 

de onda da corrente (Autor).  
 

II – Galhos encostados ao condutor. 

Para a realização dos testes nesta nova condição, foram utilizados os galhos 

2, 3 e 4, todos inicialmente intactos, sendo de 7 segundos o tempo de duração de 

cada teste e a distância linear entre o ponto de contato com o condutor energizado e 

o ponto do galho conectado a terra de 1 metro. Para padronização destes testes, o  

tempo total de testes em cada um dos galhos foi de 21 segundos, divididos 

conforme Tabela 4.2.  
 

Tabela 4.2: Condições testadas nos galhos de Bambu encostados no condutor energizado (Autor).  

Galho  Teste Tempo Previsto(s)  Distância Linear(m) 

2 2 7 1,0 

2 3 7 1,0 

2 4 7 1,0 

3 5 7 1,0 

3 6 7 1,0 

3 7 7 1,0 

4 8 7 1,0 

4 9 7 1,0 

4 10 7 1,0 

 

II.1 - Teste 2 em Bambu  

No Teste 2, cuja estrutura física é vista na Figura 4.18, o galho intacto foi 

encostado ao condutor da fase "C", o qual foi permaneceu ligado por 7 segundos. A 

distância linear entre o ponto de contato do cabo e o ponto de terra no galho foi 

estabelecida em 1,0 metro. As oscilografias da corrente e tensão de FAI geradas 

são apresentadas na Figura 4.18.  
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As oscilografias revelam que apesar do galho ter sido encostado no condutor, 

os efeitos na tensão da fase faltante permanecem desconsideráveis, condição 

também percebida no teste anterior. Verificou-se que a corrente teve seu início 

imediatamente após a energização da rede, isto devido ao contato firme 

estabelecido entre o cabo e o galho, estando a corrente em fase com a tensão. O 

caminho estabelecido para a corrente, ainda que apresentando uma alta 

impedância, possibilitou a passagem de uma corrente que iniciou em 1,1 A, 

alcançando 2,7 A durante os 60 ciclos registrados do teste, sem que houvesse o 

desligamento do LABFAI pelo relé de proteção. 

Na Figura 4.20(a) ficam claros que períodos de buildup e shoulder, 

evidenciando o crescimento acelerado da corrente durante o teste neste galho. Na 

Figura 4.20(b) são vistos os detalhes dos últimos ciclos das oscilografias, onde fica 

notório que a corrente está em fase com a tensão, as não linearidades e assimetrias 

na forma de onda da corrente. A variação dos picos da amplitude da corrente 

reforçam a não uniformidade na resistência do galho.       

 

 

Figura 4.18: Galho de Bambu encostado ao cabo e aterramento distante a 1,0 metros. Condição 
usada para os Testes 2 a 10 (Autor).  

 

 
Figura 4.19: Oscilografia da corrente e tensão de FAI do Teste 02 em Bambu (Leão et al., 2020 c).  
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 4.20: Teste 02 no Bambu (a) Buildup e shoulder em toda a corrente de FAI. (b) Detalhes da 
Corrente em fase com a Tensão, Não linearidades e assimetrias (Leão et al., 2020 c). 

 

A curva característica obtida para o penúltimo ciclo da corrente, vista na 

Fig.4.21 e aqui considerado como de regime permanente, demonstrou não 

linearidade e assimetria da resistência do galho.  

 

 
Figura 4.21: Curva característica VxI da FAI do Teste 2 de Bambu (Leão et al., 2020 c).  

 
II.2 – Teste 3 em Bambu  

O Teste 3 utilizou o mesmo galho do Teste 2. A oscilografia da corrente e 

tensão, vistas no Anexo I, demonstraram maior uniformidade na forma de onda da 

corrente, bem como ampitudes de corrente maiores que os verificados no teste 

anterior. A corrente iniciou em 3,2 A, alcançando 4,8 A em apenas 60 ciclos de teste. 
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Importa informar que apesar do relé não ter registrado o valor final da corrente, a 

proteção da rede atuou antes do tempo estabelecido de 7 segundos, indicando que 

a mesma ultrapassou o limite de 5 A. No detalhe da corrente visto na Figura A.5(a) 

(Anexo IV), verificou-se períodos de crescimento acentuado (buildup), havendo 

estabilidade de amplitude da corrente  em outros períodos (shoulder), enquanto que 

na Figura A.5(b), estão visíveis assimetrias entre os semiciclos e a presença de não 

linearidades, além da corrente está em fase com a tensão, tudo registrado pelo relé, 

apesar de sua taxa de amostragem ser de 32 amostras por ciclo, a qual é 

relativamente baixo, se comparado com outros dispositivos de medição disponíveis 

no mercado (Santos et al., 2013), mas é comum em relés de proteção usados 

comercialmente. 

 

II.3 – Teste 4 em Bambu  

O Teste 4 utilizou o mesmo galho do Teste 3. As oscilografias da corrente e 

tensão são vista no Anexo IV e registram o início e o fim do teste, bem como o 

comportamento resistivo da corrente. Demonstram ainda que foram necessários 

apenas 62 ciclos de teste, pouco mais do que 1,0 segundo, para que a corrente 

superasse o valor limite estabelecido para atuação da proteção do LABFAI. A 

corrente se iniciou em 2,8 A, alcançando 6,3 A durante o teste, justificando a 

atuação da proteção da rede antes do tempo estabelecido.  

Nos detalhes da corrente, vistos na Figura A.7(a), são ressaltados períodos 

de buildup e shoulder na sua parte inicial, enquando na Figura A.7(b) são visíveis as 

assimetrias entre os semiciclos e as não linearidades. É importante observar que 

estas últimas são pouco acentuadas na passagem da tensão pelo zero, estando 

mais  presentes nos picos positivos e negativos da corrente, o que repete nos ciclos 

finais de registro da corrente, os quais podem ser considerados seu “regime 

permanente”. 

 

II.4 – Testes 5 e 8 em Bambu   

Estes testes foram semelhantes ao Teste 2 e utilizaram estruturas físicas 

como a registrada na Figura 4.18. Os galhos de ambos também estavam intactos e  

foram encostados ao condutor da fase "C", que permaneceu ligado por 7 segundos, 

sendo a distância linear entre o ponto de contato do cabo e o ponto de terra no galho 
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de 1,0 metro. As oscilografias da corrente e tensão de FAI do Teste 5 são 

semelhantes às obtidas no Teste 2, razão pela qual não são aqui mostradas.  

     A partir do Teste 8, visando confirmar se o registro dos  dados da rede em 

instantes anteriores a falta possibilitaria a captura dos picos máximos alcançados 

pela corrente de FAI, a quantidade de ciclos de pré-falta do relé foi alterada para 30, 

ao invés dos 5 ciclos utilizados nos Testes 2 e 5. Após a análise dos dados, pode-se 

confirmar que esta mudança possibilitou a obtenção dos picos de corrente sem 

interferir no teste prático realizado, nem nas características da mesma, a qual 

manteve o padrão registrado nos testes anteriormente citados, mas inseriu uma 

descontinuidade na sua forma onda devido a uma “lacula temporal” imposta pelo 

relé no registro de oscilografias sucessivas. As oscilografias da corrente e tensão de 

FAI do Teste 8 são apresentadas na Figura 4.22(a) e (b). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.22: Corrente e Tensão da FAI do Teste 8 em Bambu (a) Inicial (b) Final (Autor).   

 
II.5 – Testes 6 e 9 em Bambu   

Estes testes utilizaram os galhos submetidos aos Testes 5 e 8, 

respectivamente, e seguiram os mesmos procedimentos descritos anteriormente. As 

oscilografias da corrente e tensão de FAI do Teste 6 são semelhantes às obtidas no 

Teste 3, não sendo aqui apresentadas. As oscilografias da corrente e tensão de FAI 

do Teste 9 são apresentadas na Figura 4.23(a) e (b). Como no Teste 8, o relé estava 

parametrizado para registrar os dados da rede em instantes anteriores a falta, mais 
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especificamente 30 ciclos pré-falta, o que possibilitou o registro dos momentos inicial 

e final da corrente, porém inseriu descontinuidade na sua forma onda.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.23: Corrente e Tensão da FAI do Teste 9 em Bambu (a) Inicial (b) Final (Autor).   

 
II.6 – Testes 7 e 10 em Bambu   

Estes testes utilizaram os galhos submetidos aos Testes 6 e 9, 

respectivamente, e seguiram os mesmos procedimentos. As oscilografias da 

corrente e tensão de FAI do Teste 7 foram semelhantes às obtidas no Teste 4, não 

sendo aqui apresentadas. As oscilografias da corrente e tensão de FAI do Teste 10 

são apresentadas na Figura 4.24 (a) e (b). 

  

 
(a) 
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(b) 

Figura 4.24: Corrente e Tensão da FAI do Teste 10 em Bambu (a) Inicial (b) Final (Autor).  
 
 

4.3.2. Considerações parciais sobre as características de FAI em Bambu 

Pôde-se verificar para o Teste 1 de FAI em Bambu, que após o rompimento 

do dielétrico do ar, a corrente apresentou um crescimento acentuado, favorecido 

pela relativamente baixa resistência do galho, já que a distância linear entre o ponto 

próximo ao galho e o ponto de aterramento no mesmo era de apenas 0,5 metros. 

Considerando que nos Testes 2 a 10 não houve variação da resistência dos 

galhos, por ter-se mantida constantes a distância linear entre o ponto da falta e a 

terra em todos eles, o aumento da magnitude da corrente de FAI ocorreu 

gradualmente, conforme foram aumentados os tempos totais de aplicação das faltas 

sobre os galhos. Em todos o testes ocorreram a produção de correntes, onde as 

aplitudes sofreram pequenas variações, mas suas características foram sempre 

consistentes.  

Em nenhum dos testes realizados com galhos de Bambu houve intermitência 

na corrente da FAI, logo esta característica é ineficaz para modelagem ou 

identificação deste tipo de evento. 

Buildups e shoulders são sempre presentes, ficando mais evidentes quanto 

maior a dissipação da resistência total do galho com a repetição dos testes. As 

assimetrias também foram registradas, apresentando variações nos valores para os 

picos alcançados, enquanto as não linearidades demonstraram-se mais acentuadas 

quando as resistências estavam mais elevadas. 

As características da FAI em galhos de Bambu, obtidas através de testes 

experimentais e registradas através de um relé comercial são inéditas em toda a 

literatura e possibilitarão o desenvolvimento de modelos mais específicos para este 

tipo de falta, permitindo sua detecção e a localização.  
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4.4. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM GALHOS 

DE IPÊ ROXO  

  O Ipê Roxo é uma árvora facilmente encontrada na região, sendo comum na 

área da UFPA. Ela possui uma constituição interna mais densa que o Bambu, porém 

menos úmida, e atingi facilmente alturas superiores aos 8 a 10 metros usadas nas 

redes aéreas da concessionária local, sendo estas as razões que motivaram sua 

escolha. 

 

4.4.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI em Ipê Roxo 

  Tendo em vista que a temperatura e umidade do ambiente de testes não 

podem ser ajustadas, estes parâmetros não formam medidos, sendo consideradas 

aleatoriedades para o ambiente local. Visando garantir que as condições habituais 

dos galhos estivessem intactas para simulação das FAI, utilizaram-se galhos 

cortados na data em que os testes ocorreram.  

  Os testes foram realizados com a rede sem carga, sendo utilizado o condutor 

da fase “C” íntegro, ou seja, não houve a “simulação” de rompimento deste cabo. 

Nestas condições, duas possibilidades básicas foram consideradas: I – Galho (1) 

próximo ao condutor, mas não encostado; II – Galhos (1,2 e 3) encostando-se ao 

condutor. Para a segunda condição, ainda foram verificadas as influências do tempo 

de ocorrência da FAI e da variação da distância linear entre o ponto de contato com 

o condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra. Para todas as 

condições, por estar o cabo íntegro, a corrente de FAI é aquela que passa pelo 

galho e vai para a terra, a qual foi medida pelo Relé 751 SEL através da corrente de 

terra (IG). 

Os primeiros testes com estes galhos ocorreram no dia 30.10.2019, mas após 

verificação das oscilografias, identificou-se a necessidade de ser realizar novamente 

os testes de 01 a 04, uma vez que os dados obtidos estavam inconsistentes, o que 

motivou a realização de testes complementares no dia 11.11.2019. É importante 

observar que para estes 04 testes, visando identificar se haveria aumento na 

quantidade de dados obtidos das correntes, o relé foi parametrizado para registrar, 

dentre os 65 ciclos disponíveis, 30 ciclos como pré-falta, o que possibilitou a captura 

das informações iniciais e finais das correntes de FAI, com a mensuração do 

crescimento absoluto da mesma. Para os demais testes (Testes 5 a 10), foram 

utilizados apenas 05 ciclos pre-falta. 
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I – Galho próximo ao condutor, mas não encostado.  
 
  No Teste 1 foi estabelecida em 0,5 metros a distância linear entre o ponto 

próximo ao condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra, sendo 

estabelecido um tempo limite de 15 segundos para o teste. A Figura 4.25 apresenta 

o posicionamento do galho de Ipê Roxo próximo ao condutor “C” que foi energizado 

para simulação da FAI e a distância linear entre o ponto próximo ao condutor 

energizado e o ponto do galho conectado a terra.  

 

    
Figura 4.25: Galho de Ipê Roxo próximo ao cabo e aterramento distante a 0,5 metros para o Teste 1 

(Leão et al., 2020 e).  
 

  A tensão e corrente de FAI, registradas quando o LABFAI foi energizado, são 

apresentadas na Figura 4.26.  

 

 
(a)                                                                       (b) 

Figura 4.26: Teste 1 em Ipê Roxo - Corrente e Tensão da FAI do galho próximo ao cabo (a)Inicial 
(b)Final (Leão et al., 2020 e).  

 
 

Durante toda a duração do Teste 1 não houve a ocorrência de arco elétrico e 

a oscilografia confirmou a ausência de corrente de FAI.   
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II – Galhos encostados ao condutor. 

Para a realização destes testes foram utilizados os galhos 1, 2 e 3, pois o 

galho 1 não sofreu qualquer deterioração visível durante o Teste 1 e os demais 

galhos (2 e 3) estavam intactos. Para todos os testes foram variados os tempos de 

duração e a distância linear entre o ponto de contato com o condutor energizado e o 

ponto do galho conectado a terra, mantendo-se o tempo total de testes para cada 

um dos galhos em 8 segundos, divididos conforme Tabela 4.3. 
 

Tabela 4.3: Condições testadas nos galhos de Ipê Roxo encostados no condutor energizado (Leão et 
al., 2020 e). 

Galho  Teste Tempo Previsto(s)  Distância Linear(m) 

1 2 5 0,5 

1 3 3 0,5 

1 4 1 0,5 

2 5 5 1,0 

2 6 3 1,0 

2 7 1 1,0 

3 8 5 1,5 

3 9 3 1,5 

3 10 1 1,5 

 

II.1 - Teste 2 em Ipê Roxo     

Para o Teste 2, o galho da Figura 4.25 foi encostado ao cabo, permanecendo 

ligado por 5 segundos. A tensão e corrente de FAI deste teste são vistas na Figura 

4.27 (a) e (b), onde a corrente está em fase com a tensão.  

 
(a) 

 

 
 (b) 

Figura 4.27: Teste 2 em Ipê Roxo - Corrente e Tensão da FAI (a) Início (b) Fim (Leão et al., 2020 e)  
 

Na Figura 4.28 é vista a curva característica obtida para um ciclo do regime 

permanente. 
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Figura 4.28: Curva característica VxI da FAI do Teste 2 em Ipê Roxo (Leão et al., 2020 e).  

 
 

As oscilografias revelam que os efeitos na tensão da fase faltante são 

desconsideráveis, apesar do galho ter sido encostado no condutor. Verificou-se 

ainda que a corrente teve seu início imediatamente após a energização da rede, o 

que foi facilitado pelo contato firme estabelecido entre o cabo e o galho. O caminho 

estabelecido para a corrente, mesmo apresentando uma alta impedância, 

possibilitou a passagem de uma corrente que iniciou em 0,3 A, alcançando 2,7 A, 

nos momentos finais registrados no teste. O nível de corrente atingido no teste não 

foi suficiente para acionar a proteção do relé, pois o teste encerrou depois de 

decorrido o tempo estabelecido.  

Na Figura 4.29(a) são visto momentos de constância da corrente (shoulder), 

crescimento (buildup), não linearidades (distorções) e assimetrias, características 

relevantes da FAI. Os detalhes da Figura 4.29(b) revelam que no final da corrente 

existe a redução da não linearidade (distorções), ainda persistem as assimetrias nos 

semiciclos, mas o crescimento da sua amplitude fica quase estático.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
(a) 
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(b) 

Figura 4.29: Detalhe da Corrente e Tensão da FAI do galho encostado ao cabo no Teste 2 em Ipê 
Roxo (a) Início do registro (b) Ciclos finais do registro (Leão et al., 2020 e).  

 
II.2 – Teste 3 em Ipê Roxo 

O Teste 3 utilizou o mesmo galho do Teste 2, permanecendo ligado por 3 

segundos. As oscilografias da corrente e tensão, vistas na Figura A.8 (Anexo IV), 

apresentam formas de ondas muito parecidas com as do teste anterior. A corrente 

neste teste iniciou em 0,5 A, alcançando 1,7A nos momentos finais registrados, o 

que demonstra que apesar do aumento relativo no valor inicial da corrente quando 

comparada  a  registrada no Teste 2 (0,3 A), a resistência remanescente no galho 

impediu um crescimento elevado da corrente para o tempo de aplicação do teste. As 

oscilografias confirmam que a tensão da fase faltante não sofre variação. Verifica-se 

ainda o comportamento resistivo da falta, estando a corrente em fase com a tensão 

deste o início da energização da rede, o que foi favorecido pelo contato firme entre o 

cabo e o galho. Os detalhes vistos na Figura A.9(a) (Anexo IV) tornam evidentes a 

levada não linearidade (distorções) no início da corrente, assimetrias nos semiciclos 

na forma de onda e crescimento da sua amplitude, enquanto na Figura A.9(b), os 

ciclos finais da corrente permanecem  assimétricos, mas há redução das não 

linearidades. 

 

II.3 – Teste 4 em Ipê Roxo   

O Teste 4 utilizou o mesmo galho do Teste 3, permanecendo ligado por 

apenas 1 segundo. As oscilografias da corrente e tensão, vistas na Figura A.10 

(Anexo I), apresentam formas de ondas muito parecidas com as dos testes 

anteriorer. O pico positivo da corrente neste teste iniciou em 0,6 A, alcançando 1,8 A 

nos momentos finais registrados, o que demonstra um  aumento relativo no valor 

inicial da corrente, quando comparada  ao  Teste 3 (0,5 A) e uma maior degradação 
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da resistência no galho, pois em um tempo três vezes menor (1 segundo), a corrente 

final registrada superou o valor atingido no experimento anterior. A tensão da fase 

faltante não sofre variações significativas devido a ocorrência da FAI, mas fica 

confirmado o comportamento resistivo da falta, permanecendo a corrente em fase 

com a tensão. O início da corrente se dá na energização da rede, não existindo 

diferença de tempo como no Teste 1, o que é favorecido pelo contato firme entre o 

cabo e o galho. Os detalhes da corrente e tensão, vistos na Figura A.11 (Anexo IV), 

tornam evidentes que no início a corrente ocorrem elevadas não linearidades 

(distorções), assimetrias nos semiciclos na sua  forma de onda, mas apenas um 

reduzido crescimento na sua amplitude. Já nos ciclos finais existe a redução das 

distorções, assimetrias eventuais e quase uma constância na amplitude da corrente. 

 

II.4 – Teste 5 em Ipê Roxo  

No Teste 5, cuja estrutura física é vista na Figura 4.30 o galho intacto foi 

encostado ao condutor da fase "C", o qual foi permaneceu ligado por 5 segundos. A 

distância linear entre o ponto de contato do cabo e o ponto de terra no galho foi 

estabelecida em 1,0 metro. As oscilografias da corrente e tensão de FAI geradas 

são apresentadas na Figura 4.31. 

No detalhe da Figura 4.32(a) se percebe que o maior pico positivo alcançado 

foi de 0,7 A, valor pouco acima do registrado no Teste 1 (0,5 A), quando não houve 

FAI. A Figura 4.32(b) evidencia que não há elevação na amplitude da corrente 

(buildup) durante o tempo proposto, característica normalmente presente nas FAI 

em galhos de árvores, o que acrescido dos baixos valores registrados, torna difícil 

afirmar qual seria o percetual devido a corrente de FAI, sendo evidente, contudo, 

que há grande contribuição de ruído neste sinal. 

 

 

Figura 4.30: Galho de Ipê Roxo encostado ao cabo e aterramento distante a 1,0 metros para os 
Testes 5,6 e 7(Autor).  
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Figura 4.31: Oscilografia da corrente e tensão de FAI – Teste 05 em Ipê Roxo (Leão et al., 2020 e).  

 

  
(a) 

 

 
(b) 

Figura 4.32: Teste 5 em Ipê Roxo (a) Pico positivo máximo da corrente (b) Baixa amplitude e 
ausência de buildup (Leão et al., 2020 e).  

 
II.5 – Testes 6 e 7 em Ipê Roxo 

Estes Testes foram sequenciais e utilizaram o mesmo galho do Teste 5, 

submetidos a faltas de 3 e 1 segundos, respectivamente, cujas oscilografias são 

semelhantes a do teste anterior, não sendo mostradas aqui. A exemplo do que 

ocorreu no Teste 5, o maior pico positivo alcançado nestes testes foi de 

aproximadamente 0,7 A, ressaltando-se o fato da forma de onda da corrente em 

ambos é praticamente a mesma.  

As oscilografias não revelaram variações nas correntes, quando comparadas 

entre si, que confirmem ou não a ocorrência de FAI. Os baixos valores de picos 

observados, a ausência de buildup e as baixas amplitudes médias, indicam que a 
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impedância do galho atingiu valores suficientemente elevados, capazes de evitar a 

ocorrência da FAI ou ao menos de torná-la imperceptível ao dispositivo utilizado 

para o registro. 

 

II.7 – Testes 8, 9 e 10 em Ipê Roxo  

Nestes Testes, cuja estrutura física utilizada é vista na Figura 4.33, o galho 

inicialmente intacto foi encostado ao condutor da fase "C", o qual foi permaneceu 

ligado por 5, 3 e 1 segundos, respectivamente. A distância linear entre o ponto de 

contato do cabo e o ponto de terra no galho foi estabelecida em 1,5 metros. As 

oscilografias da corrente e tensão de FAI geradas são todas semelhantes, sendo 

representadas pela Figura 4.34. 

 
 

 

Figura 4.33 Galho de Ipê Roxo encostado ao cabo e aterramento distante a 1,5 metros para os 
Testes 8, 9 e 10 (Autor).  

 

 
Figura 4.34: Exemplo das Correntes e Tensões da FAI em Ipê Roxo nos Teste 8,9 e 10 (Leão et al., 

2020 e).   
 

4.4.2. Considerações parciais sobre as características de FAI em Ipê Roxo 

O padrão das correntes verificadas nas oscilografias reforça a compreensão 

de que as impedâncias dos galhos desta árvore, nos últimos testes realizados, foram 
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capazes de impedir a ocorrência da FAI, ou pelo menos torná-la imperceptível aos 

atuais dispositivos utilizados para o seu de registro, já que os valores obtidos estão 

constituídos, em sua maior parte, por ruídos da rede. Considerando que o “Trigger” 

da corrente foi estabelecido em 0,5 A, fica justificado o ruído ser registrado na 

ausência da corrente de FAI, a exemplo do ocorrido nos últimos seis testes 

analisados. 

No Teste 1, quando o galho não foi encostado ao cabo, percebeu-se que não 

houve a ocorrência de FAI no Ipê Roxo, mesmo decorrido todo o tempo do 

experimento. Por outro lado, nos Testes 2,3 e 4, quando foram estabelecidos 

contatos firmes entre o galho e o condutor, ficou evidente a ocorrência FAI, pois 

foram registradas características como buildup, shoulder, assimetria e não 

linearidade, além da baixa amplitude da corrente, que evidencia a elevada 

resistência elétrica que esta árvore possui, quando comparada aos demais galhos 

até então testados.  

Nos seis últimos experimentos realizados, quando foram aumentadas as 

distâncias lineares entre o ponto da falta e a terra, havendo elevação da  resistência 

total do testes, a tensão aplicada não foi suficiente para produzir um corrente de FAI 

não comprometida pelos ruídos da rede. Nestas condições, a tentativa de detecção 

da FAI por características das suas correntes fica afetada, sendo necessária a 

utilização de outras metodologias. Em nenhum dos testes realizados com galhos de 

Ipê Roxo, houve a verificação de intermitência na corrente da FAI, desta forma, esta 

característica é ineficaz para modelagem ou identificação deste tipo de evento, para 

esta árvore. Foram registradas as diversas características de FAI nos experimentos 

onde efetivamente foi possível o registro da corrente, sendo estes mais moderados 

quando comparados aos registros de outros tipos de árvores, ficando evidente que a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

presença menos acentuada destes efeitos foi devida a elevada resistência 

apresentada por este galho.  

As características da FAI em galhos de Ipê Roxo, obtidas através de testes 

experimentais e registradas através de um relé comercial são inéditas em toda a 

literatura e possibilitarão o desenvolvimento de modelos mais específicos para este 

tipo de falta, permitindo sua detecção e a localização.  
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4.5. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM GALHOS 

DE MANGUEIRA  

  A cidade de Belém do Pará é conhecida como “Cidade das Mangueiras”, 

tamanha é a presença destas árvores nas suas ruas, sendo fato que elas alcançam 

alturas bem superiores aos 8 a 10 metros das redes de distribuição de média 

tensão, o que torna comum na região serem vistos cabos passando entre os seus 

galhos. Sua grande presença e a real possibilidade de ocorrência de FAI em seus 

galhos foram razões que motivaram sua escolha como quarta árvore a ser estudada. 

 

4.5.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI em Mangueira  

  A temperatura no LEAT, quando da realização dos testes, era de 29,2 ºC e a 

umidade relativa de 75,9%. Estes dados são citados para efeito de registro, uma vez 

que não é possível o controle destes parâmetros naquele ambiente. Visando garantir 

que as condições habituais dos galhos estivessem intactas para simulação da FAI, 

utilizaram-se galhos de Mangueira cortados na mesma data em que os testes 

ocorreram. 

  Os testes foram realizados em datas com condições diferentes, mas que não 

influenciaram nas características da corrente de FAI. No dia 01.11.2019 foi utilizada 

a rede equilibrada e sem carga, estando o condutor da fase de contato “C” íntegro, 

ou seja, não houve a “simulação” de rompimento deste cabo. No dia 09.03.2020 foi 

utilizada a rede desequilibrada com um Trafo monofásico de 5 kVA ligado em 

paralelo na Fase A do Trafo de 75 kVA, uma carga na Fase B do mesmo, mas sem 

carga na Fase C, a qual permaneceu íntegra, sendo ela utilizada  nos experimentos. 

A necessidade de realização de novos testes se deu em virtude de inconsistências 

verificadas nas oscilografias dos testes de 01 a 03 do primeiro dia, os quais foram 

refeitos no dia 09.03.2020. 

  Nestas condições, duas possibilidades básicas foram consideradas: I – Galho 

(1) próximo ao condutor, mas não encostado; II – Galhos (1,2 e 3) encostados ao 

condutor. Para a segunda condição, ainda foram verificadas as influências do tempo 

de ocorrência da FAI e da variação da distância linear entre o ponto de contato com 

o condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra. Para todas as 

condições, por estar o cabo íntegro, a corrente de FAI é aquela que passa pelo 

galho e vai para a terra, a qual foi medida pelo Relé 751 SEL através da corrente de 

terra (IG). 
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Visando identificar se haveria aumento na quantidade de dados obtidos das 

correntes, o relé foi parametrizado para registrar, dentre os 65 ciclos disponíveis, 30 

ciclos como pré-falta, o que possibilitou a captura das informações iniciais e finais 

das correntes de FAI, com a mensuração do crescimento absoluto da mesma.  

   

I – Galho próximo ao condutor, mas não encostado.  
 
  No Teste 1 foi estabelecida em 0,5 metros a distância linear entre o ponto 

próximo ao condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra, sendo 

estabelecido um tempo limite de 15 segundos para o teste. A Figura 4.51 (a) 

apresenta o posicionamento do galho de Mangueira próximo ao condutor “C” que foi 

energizado para simulação da FAI e (b) a distância linear entre o ponto próximo ao 

condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra.  

 

  
(a)                                                               (b) 

Figura 4.35 Galho de Mangueira (a) Próximo ao cabo (b) Aterramento distante a 0,5 metros para os 
Testes 1, 2, 3 e 4 (Autor).   

 

  A tensão e corrente de FAI registradas quando o LABFAI foi energizado, são 

apresentadas na Figura 4.36. Observa-se que somente nos instantes finais do teste 

a tensão imposta foi suficiente para vencer a resistência do ar e produzir uma FAI, 

obtendo-se cerca de 30 ciclos de evento. Verifica-se que a corrente de FAI teve seu 

pico inicial inverso ao da tensão da fase faltante, o que se justifica pela presença da 

corrente de magnetização do trafo monofásico, a qual foi requerida do sistema. 

Mesmo assim, a tensão da Fase C não sofre variações devido a ocorrência da FAI, 

sendo ainda  confirmado o comportamento resistivo da falta.  

 
 

 
Figura 4.36: Teste 1 em Mangueira - Corrente e Tensão da FAI do galho próximo ao cabo (Autor).   
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Nos detalhes da corrente, vistos na Figura 4.37, são registrados  momentos 

de constância da corrente (shoulder), crescimento (buildup), não linearidades 

(distorções) e assimetrias, características relevantes da FAI.  

 

 
Figura 4.37: Detalhes da corrente do Teste 1 em Mangueira (Autor).  

 

II – Galhos encostados ao condutor. 

Para a realização destes testes foram utilizados os galhos 2, 3 e 4, estando 

todos os galhos utilizados nas condições previamente estabelecidas, sendo variados 

os tempos de duração dos testes e a distância linear entre o ponto de contato com o 

condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra. Definiu-se que o tempo 

total de testes para cada um dos galhos seria de 8 segundos, divididos conforme 

Tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Condições testadas nos galhos de Mangueira encostados no condutor energizado 
(Autor).  

Galho  Teste Tempo Previsto(s)  Distância Linear(m) 

2 2 5 0,5 

2 3 3 0,5 

2 4 1 0,5 

3 5 5 1,0 

3 6 3 1,0 

3 7 1 1,0 

4 8 5 1,5 

4 9 3 1,5 

4 10 1 1,5 

 

II.1 – Teste 2 em Mangueira  

 No Teste 2 foi estabelecida em 0,5 metros a distância linear entre o ponto de 

contato ao condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra, sendo 

estabelecido um tempo de 5 segundos para o teste. A Figura 4.38 apresenta o 

posicionamento do galho de Mangueira encostado ao condutor “C” que foi 
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energizado para simulação da FAI e a distância linear entre o ponto de contato 

próximo ao condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra.  

 

 

Figura 4.38 Galho de Mangueira encostado ao cabo e aterramento distante a 0,5 metros para os 
Testes 2, 3 e 4 (Autor).  

 

A tensão e corrente de FAI deste teste são vistas na Figura 4.39 (a) e (b), 

onde a corrente está em fase com a tensão. Verificou-se que a corrente teve seu 

início imediatamente após a energização da rede, o que foi facilitado pelo contato 

firme estabelecido entre o cabo e o galho. O caminho estabelecido para a corrente, 

mesmo apresentando uma alta impedância, possibilitou a passagem de uma 

corrente que iniciou em 0,8 A, alcançando 2,7 A, nos momentos finais registrados no 

teste. O nível de corrente atingido no teste não foi suficiente para acionar a proteção 

do relé, pois o teste encerrou depois de decorrido o tempo estabelecido. Na Figura 

4.40 é vista a curva característica obtida para um ciclo do regime permanente. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 4.39: Teste 2 em Mangueira - Corrente e Tensão da FAI do galho encostado ao cabo (a) Inicial 
(b)Final (Autor).  
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No detalhe do início da oscilografia, vista na Figura 4.41, é perceptível que a 

tensão não sofre influência em decorrência da FAI, mas são verificados momentos 

de constância da corrente (shoulder), crescimento (buildup), não linearidades 

(distorções) e assimetrias, características conhecidas da FAI.  

 

 
Figura 4.40: Curva característica VxI da FAI do Teste 2 em Mangueira (Autor).   

 

 
Figura 4.41: Detalhes da parte inicial da Corrente e Tensão da FAI do galho encostado ao cabo no 

Teste 2 em Mangueira (Autor).  
 

Os detalhes da parte final do registro,  vistos na Figura 4.42, revelam que na 

corrente existe a redução da não linearidade (distorções), ainda persistem as 

assimetrias nos semiciclos, mas sua amplitude fica bem mais estável.   

 

 
Figura 4.42: Detalhes da parte final da Corrente e Tensão da FAI do galho encostado ao cabo no 

Teste 2 em Mangueira (Autor).  
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II.2 – Teste 3 em Mangueira 

O Teste 3 utilizou o mesmo galho do Teste 2, permanecendo ligado por 3 

segundos. As oscilografias da corrente e tensão, vistas na Figura A.12 (Anexo IV), 

apresentam formas de ondas muito parecidas com as do teste anterior. Nela a 

corrente se iniciou em 1,6 A, alcançando 2,6 A, o que demonstra que apesar do 

aumento relativo no valor inicial da corrente, quando comparada  a  registrada no 

Teste 2 (0,8 A), a resistência remanescente no galho impediu um crescimento 

elevado da corrente para o tempo de aplicação do teste. Os detalhes desta 

osclilografia, mostrados na Figura A.13, identificam momentos de crescimento 

(buildup) e constância (shoulder) da corrente, não linearidades (distorções) e 

assimetrias, importantes características de FAI, sendo perceptível que a tensão não 

sofre influência, permanecendo a corrente em fase com ela. 

II.3 – Teste 4 em Mangueira 

O Teste 4 é o primeiro registro utilizado dentre os obtidos nos testes ocorridos 

no dia 01.11.19. Nele foi realizado no mesmo galho do Teste 3 ocorrido naquela 

data e aqui é considerado com galho 2. Nele o condutor permaneceu ligado por 

apenas 1 segundo, sendo as oscilografias da corrente e tensão vistas na Figura 

4.43, estando o relé parametrizado para registrar, dentre os 65 ciclos disponíveis, 

apenas 5 ciclos como pré-falta, o que possibilitou a captura das informações iniciais 

e finais das correntes de FAI do experimento em um único registro.  

O pico positivo da corrente neste teste iniciou em 1,3 A, alcançando 2,1 A nos 

momentos finais registrados, o que demonstra um significativo aumento da corrente, 

considerando o reduzido tempo de aplicação da falta, apesar da alta impedância do 

galho. 

 

 

Figura 4.43: Teste 4 em Mangueira - Corrente e Tensão da FAI (Autor).  

 

A tensão da fase faltante não sofre variações significativas devido a 

ocorrência da FAI, mas fica confirmado o comportamento resistivo da falta, 
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permanecendo a corrente em fase com a tensão. O início da corrente se dá na 

energização da rede, o que é favorecido pelo contato firme entre o cabo e o galho.  

Nos detalhes da corrente vistos na Figura 4.44 são identificados momentos de 

crescimento (buildup), constância (shoulder), não linearidades (distorções) e 

assimetrias, importantes características de FAI, presentes durante a sua existência. 
 

 
Figura 4.44: Detalhes da Corrente da FAI no Teste 4 em Mangueira (Autor).  

 
II.4 - Testes 5, 6 e 7 em Mangueira 

Nos Testes 5, 6 e 7, a distância linear entre o ponto de contato com o 

condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra foi aumentado para 1,0 

metro, ficando as correntes registradas reduzidas a valores próximos a 0,5 A. As 

oscilografias destes testes são semelhantes, sendo representadas pela Figura 4.45, 

onde os valores alcançados pelas correntes ficaram abaixo da capacidade de 

medição dos equipamentos. Isto demonstra que o aumento do tamanho do galho em 

teste resultou em expressiva elevação da resistência imposta à falta, 

impossibilitando a existência de corrente ou ao menos comprometendo sua 

identificação devido ao ruídos nos registros.  

 

 
Figura 4.45: Exemplo das Correntes e Tensões da FAI em Mangueira nos Teste 5,6 e 7 (Autor).  
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II.5 - Testes 8, 9 e 10 em Mangueira 

Nos Testes 8, 9 e 10, quando a distância linear entre o ponto de contato com 

o condutor energizado e o ponto do galho conectado a terra foi aumentado para 1,5 

metros, verificou-se o comportamento da corrente semelhante aos dos testes 

anteriores, como pode ser exemplificado na Figura 4.46, que apresenta as formas de 

ondas da corrente e tensão, ratificando que a resistência do galho interrompeu o 

fluxo de corrente no mesmo. 
 

  

Figura 4.46: Exemplo das Correntes e Tensões da FAI em Mangueira nos Teste 8,9 e 10 (Autor).   
 
 

4.5.2. Considerações parciais sobre as características de FAI em Mangueira 

Em nenhum dos testes realizados com galhos de Mangueira foi verificada a 

ocorrência de intermitência na corrente da FAI, sendo esta característica ineficaz 

para modelagem ou identificação deste tipo de evento. Por outro lado, diversas 

características de FAI foram registradas nestes experimentos, sendo que a 

intensidade delas variou conforme a resistência do galho utilizado.  

Nos seis últimos experimentos realizados com estes galhos, quando foram 

aumentadas as distâncias lineares entre o ponto da falta e a terra, havendo elevação 

da  resistência total dos testes, a tensão aplicada não foi suficiente para produzir um 

corrente de FAI cujo registro não tenha sido comprometido pelos ruídos da rede. 

Nestas condições, a tentativa de detecção da FAI por características das suas 

correntes fica afetada, sendo necessária a utilização de outras metodologias.  

As características da FAI em galhos de Mangueira, obtidas através de testes 

experimentais e registradas através de um relé comercial são inéditas em toda a 

literatura e possibilitarão o desenvolvimento de modelos mais específicos para este 

tipo de falta, permitindo sua detecção e a localização.  
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4.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os diversos fenômenos que ocorrem na rede elétrica precisam ser entendidos 

a luz de suas características físicas (tensão e corrente), permitindo que os sistemas 

identifiquem tais eventos. Por esta razão, a modelagem adequada de uma FAI se 

torna tão relevante, pois convertem em parâmetros elétricos os eventos ocorridos 

em outras esferas, como o encostar de um galho de árvore em um condutor 

energizado. 

Conforme a literatura demonstra e foram evidenciados nos testes 

apresentados neste Capítulo, mesmo uma FAI Shunt em galho de árvore  também 

possui um comportamento resistivo, pois a corrente sempre está em fase com a 

tensão que a produz, sendo irrelevantes os efeitos verificados na tensão da fase em 

falta. O conhecimento das demais características das correntes reais de FAI em 

galhos de árvores e das condições de ocorrência desta falta, possibilita o 

desenvolvimento de um modelo para FAI Shunt em galhos árvores. Apesar das 

consequências que este tipo de falta pode gerar (Marxsen, 2015), um modelo que 

represente uma FAI Shunt em galhos árvores inexiste na literatura e possibilitará o 

desenvolvimento de métodos para detecção e localização desta FAI. 

No Capítulo 5 são apresentados testes realizados no LABFAI, onde outras 

superfícies de alta impedância como terra local, concreto, asfalto, seixo e grama 

foram submetidas às condições de FAI com cabo rompido, quando as oscilografias 

das tensões e correntes produzidas foram capturadas e permitiram a obtensão da 

maioria das respectivas curvas características. Testes experimentais com estas 

superfícies já foram realizados por outros pesquisadores (Nakagomi, 2006; Masa et 

al., 2012; Marxsen, 2015; Elkalashy et al., 2006; Leão et al.,2019 ), mas a estrutura 

do LABFAI utilizada nestes testes é única.  
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CAPÍTULO 5  

LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DAS CARACTERÍSTICAS DE FALTAS DE 

ALTA IMPEDÂNCIA EM OUTRAS SUPERFÍCIES  
 

5.1. INTRODUÇÃO  

Estudos que buscam o conhecimento das características das tensões e 

correntes de FAI em superfícies como terra local, concreto, areia, asfalto, seixo e 

grama são presentes na literatura, principalmente por serem estas as superfícies 

onde, na maioria das vezes, um condutor energizado cai em caso de rompimento.  

Alguns estudos abordaram apenas um tipo de superfície (Emanuel et al., 1990; Nan 

et al., 2001; Nakagomi, 2006; Elkalashy et al., 2006) e poucos realizaram pesquizas 

com mais de cinco superfícies  de alta impedância (Santos et al., 2013; Carpenter et 

al., 2005; Masa et al., 2012; Marxsen, 2015) apesar da grande utilidade destes 

dados (Ghaderi et al., 2017; Nam et al., 2001; Santos, 2006). Raros, contudo, são os 

estudos sobre eventos de FAI ocorridos em redes aéreas de distribuição e 

registrados por seus relés de proteção (Cordeiro et al., 2019), sendo a grande 

maioria das características das correntes de FAI nestas superfícies registradas a 

partir de testes experimentais que utilizaram dispositivos como osciloscópios e 

registradores digitais de perturbação (Santos, 2016; Marxsen, 2015; Elkalashy et al., 

2006; Masa at al., 2012).  

O LABFAI utiliza para registro das oscilografias e consequente obtenção das 

características da FAI um relé de proteção comercial, amplamente utilizado nos 

alimentadores do Grupo Equatorial, distribuidora de energia responsável pelo Estado 

do Pará. Nesta condição, a identificação das características das tensões e correntes 

de FAI nestas superfícies por este dispositivo, pode favorecer a redução de custos 

para sua detecção e localização, evitando a necessidade de troca de destes 

equipamentos, sendo necessário apenas a inserção de algoritmos especialistas, 

capazes de identificar as características da FAI com os recursos físicos já existentes.  

Importa observar que a estrutura do LABFAI e as condições aqui utilizadas 

para o levantamento das características das diversas FAIs são únicas, tornando as 

experiências inéditas nos seus procedimentos. Foram selecionadas para testes 

superfícies como terra local, concreto comum, concreto de lama vermelha, areia, 

asfalto, seixo e grama, sendo utilizadas condições secas e úmidas, oportunamente 

detalhadas. 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM TERRA 

LOCAL 

A queda de um condutor energizado sobre a terra local é algo comum, 

principalmente na área rural, onde há predominância da topologia radial com 

alimentadores de grande extensão e arborização, os quais normalmente cruzam 

longos trechos desabitados, o que dificulta ainda mais sua localização (Elkalashy et 

al., 2006). O conhecimento dos efeitos produzidos na tensão e na corrente podem 

colaborar para a detecção e localização deste tipo de ocorrência.  

 

5.2.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI em Terra Local  

Os testes foram realizados nos dias 02 e 04 de dezembro de 2019, realizados 

com a rede desequilibrada e sem carga, sendo utilizado o condutor da fase “C” posto 

sobre a terra local seca, havendo então a “simulação” de rompimento deste cabo do 

lado da fonte (alimentador). Para todas as condições, estando o cabo rompido, a 

corrente de FAI é aquela que passa pela terra local e vai para a Terra, neste caso, a 

corrente da fase faltante (IC) é igual a corrente de terra (IG), sendo ambas as 

correntes medidas pelo Relé 751 SEL. 

 

5.2.1.1 – Testes em condições secas  

No dia 02.12.19 foram simuladas 02 ocorrências de FAI com cabo da fase “C” 

"rompido" sobre terra seca na Caixa Teste da Fig. 3.20, estando o aterramento 12 

cm embaixo da terra e permanecendo o cabo energizado por 15 segundos. Foram 

aplicados 02 (dois) testes, conforme Tabela 5.1.  

 

Tabela 5.1: Testes sobre terra seca (Autor).  

Superfície Teste Tipo  Tempo 
Previsto(s) 

Resultado da Oscilografia 

Terra Local 1 Seca 15 Inconclusiva (Fig. 5.1) 

Terra Local  2 Seca 15 Inconclusiva (Fig. 5.1) 

 

A oscilografia típica obtida nestes testes é vista na Fig. 5.1, podendo ser 

verificado que se houve corrente produzida pela FAI, dificilmente se conseguirá 

distinguí-la dos ruídos registrados pelos instrumentos de medição. 
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Figura 5.1: Teste de FAI em terra local seca (Autor).  

 

5.2.1.2 – Teste em condição úmida 

No dia 04.12.19 foi simulada 01 FAI com cabo da fase C "rompido" sobre terra 

úmida na Caixa Teste, estando o aterramento 12 cm embaixo da terra, estando 

previsto o cabo permanecer energizado por 15 segundos, conforme Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2: Testes sobre terra úmida(Autor).  

Superfície Teste Tipo  Tempo 
Previsto(s) 

Resultado da Oscilografia 

Terra Local 1 Úmida 30 Curto Franco (Fig. 5.2) 

 

 

Figura 5.2: Teste de FAI em terra local úmida (Autor).  

 

A oscilografia do teste, vista na Fig. 5.2, demonstra a ocorrência de um curto 

franco e não de uma FAI, pois houve um afundamento da tensão na fase faltante, a 

qual teve reduzida sua magnitude de 7810 kV para o valor mínimo de 6367 kV, bem 

como o crescimento imediato da magnitude da corrente com pico máximo positivo 

em 64,8 A e que aparentemente se estabilizaria próximo de 22 A, o que não ocorreu 

devido a limitação de corrente do LABFAI que é de 5 A.  

Verificou-se que estando a terra seca, sua impedância foi capaz de impedir a 

passagem de corrente e que a mesma quantidade de terra, quando molhada, 

permitiu a ocorrência de um curto circuito. Santos et al. (2013) registra um curva 
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característica em solo local que atinge valores superiores a 50 A, condição não 

suportável pela estrututa existente no LABFAI. 

O aumento na quantidade de terra local em teste, visando a adequação da 

impedância da terra às condições existentes era uma possiblidade, mas por ser um 

processo empírico foi considerado de grande risco, devido as limitações estruturais 

do LABFAI e a integridade do circuito de alimentação do LEAT, utilizado para suprir 

o laboratório de testes, os quais poderiam sofrer desgastes prematuros e até mesmo 

a queima, caso houvessem desligamentos sucessivos, razão pela qual optou-se por 

descartar o levantamento da curva VxI para terra local.  

 

5.3. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM CONCRETO 

COMUM E DE LAMA VERMELHA 

A ocorrência de FAI pela queda de um condutor energizado sobre o concreto 

também apresenta grande probablilidade de ocorrência, isto devido a boa parte dos 

Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (SDEE) estarem em área urbana, o que 

justifica sua experimentação. O concreto de lama vermelha é um concreto 

experimental produzido a partir do rejeito de mineração local e foi testado com o 

objetivo de verificar se o comportamento das características da FAI seriam diferentes 

do concreto comum em função do rejeito utilizado. 

 

5.3.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI  

Os testes foram realizados nos dias 02 e 04 de dezembro de 2019, realizados 

com a rede desequilibrada e sem carga, sendo utilizado o condutor da fase “C” posto 

sobre o bloco de concreto, havendo então a “simulação” de rompimento deste cabo, 

conforme visto na Fig. 5.3. Para todas as condições, estando o cabo rompido do 

lado da fonte (alimentador), a corrente de FAI é aquela que passa pelo concreto e 

vai para a Terra, neste caso, a corrente da fase faltante (IC) é igual a corrente de 

terra (IG), sendo ambas as correntes medidas pelo Relé 751 SEL. 

 

 
Figura 5.3: Teste de FAI em concreto sobre a terra local (Autor).  
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5.3.1.1 – Testes em condições secas  

No dia 02.12.19 foram simuladas 18 ocorrências de FAI com cabo da fase C 

"rompido" sobre peça de concreto seco, posicionados sobre terra seca na caixa 

teste, conforme Fig. 5.3, estando o aterramento 12 cm embaixo da terra e 

permanecendo o cabo energizado por 15 segundos. Foram aplicados 06 (seis) 

testes em 03(três) diferentes blocos, conforme Tabela 5.3.  

 
Tabela 5.3: Testes em blocos de concretos secos sobre terra seca (Autor).  

Superfície Teste Tipo  Tempo 
Previsto(s) 

Resultado da Oscilografia 

Concreto 0.2.0 01 Comum  15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.2.0 02 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.2.0 03 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.2.0 04 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.2.0 05 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.2.0 06 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 50.1.0 07 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 50.1.0 08 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 50.1.0 09 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 50.1.0 10 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 50.1.0 11 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 50.1.0 12 Comum 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.4.5 13 Lama Vermelha 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.4.5 14 Lama Vermelha 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.4.5 15 Lama Vermelha 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.4.5 16 Lama Vermelha 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.4.5 17 Lama Vermelha 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

Concreto 0.4.5 18 Lama Vermelha 15 Inconclusiva (Fig. 5.4) 

 

A oscilografia típica obtida destes testes é vista na Fig. 5.4, registrando-se 

que qualquer corrente produzida pela FAI, dificilmente conseguirá ser distinguida 

dos ruídos registrados pelos instrumentos de medição. Acrescenta-se o fato de 

terem sido inexistentes evidências de FAI como a presença de arco elétrico. 

 

 

Figura 5.4: Oscilografia típica registrada nos testes 1 a 18 (Autor).  
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Nesta data ainda foram simuladas 02 ocorrências de FAI com cabo da fase C 

"rompido" sobre peça de concreto seco, mas tendo sido a terra molhada e mantidas 

das demais condições, conforme Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4: Testes em blocos de concretos secos sobre terra molhada(Autor).  

Superfície Teste Tipo  Tempo 
Previsto(s) 

Resultado da Oscilografia 

Concreto 0.2.0 19 Comum  30 Inconclusiva (Fig. 5.5) 

Concreto 0.2.0 20 Comum 30 Inconclusiva (Fig. 5.5) 
 

 

Figura 5.5: Oscilografia típica registrada nos testes 19 e 20 (Autor).  

 

As oscilografias dos Testes 01 a 20 ratificaram que nas condições em que o 

concreto e a terra local estão secos, os valores de correntes são praticamente zero 

(Tengdin et al, 1996). Também se verificou que mesmo a terra local estando úmida, 

a impedância equivalente do conjunto não permitiu a elevação da corrente de FAI, 

ficando impossibilitado o levantamento da característica VxI, sendo esta ineficiente 

para detecção e localização da FAI, nestas condições. 

 

5.3.1.2 – Testes em condições úmidas 

No dia 04.12.2019 foram simuladas 07 ocorrências de FAI com cabo da fase 

C "rompido" sobre peças de concreto úmido, posicionados sobre terra úmida na 

caixa teste a exemplo da Fig. 5.3, estando o aterramento 12 cm embaixo da terra, 

sendo previsto o cabo permanecer energizado por 20 segundos. Os testes 

ocorreram conforme Tabela 5.5, ressaltando-se que pelo menos dois testes foram 

realizados em cada bloco de forma sequencial e que houve redução no tempo real 

do teste em cada uma das situações, devido a atuação do relé de proteção.  

O relé de proteção foi configurado no Teste 1 para realizar o registro 

oscilográfico considerando 5 ciclos pré-falta, o que possibilitou a obtenção de duas 

oscilografias para os testes – Inicial e Final. Na Fig. 5.6 são vistas as oscilografias 

deste teste, percebendo-se que a falta se inicia como uma FAI, mas evolui para um 
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curto de baixa impedância. Nos detalhes da Fig. 5.7a, ficam evidentes 

características de FAI como buildup, shoulder, assimetria e não linearidades, além 

de não serem perceptíveis variações na tensão da fase faltante. Por outro lando, na 

Fig. 5.7b, quando a falta evolui para um curto circuito, existe um afundamento da 

tensão, havendo uma queda superior a 5% do valor nominal. Uma vez que o limite 

de corrente do LABFAI foi ultrapassado, o relé atuou desligando a rede. 

 
Tabela 5.5: Testes em blocos de concretos úmidos sobre terra úmida (Autor).  

Superfície Teste Tipo  Tempo 
Previsto(s) 

Tempo 
Real do 
Teste (s) 

Oscilografias 

Concreto 0.2.0 01 Comum  20 12 Figs. 5.6/ 5.7/5.8 

Concreto 0.2.0 02 Comum 20 02 Figs. 5.9/5.10/5.11 

Concreto 50.2.0 03 Comum  20 15 Figs. 5.12/5.13/5.14 

Concreto 50.2.0 04 Comum  20 02 Figs. 5.15/5.16/5.17 

Concreto 0.4.5 05 Lama Vermelha 20 12 Figs. 5.18/5.18/5.20 

Concreto 0.4.5 06 Lama Vermelha 20 08 Figs. 5.21/5.22/5.23 

Concreto 0.4.5 07 Lama Vermelha 20 01 Figs. 5.24/5.24/5.26 

 

 
a)Inicial  

 

 
b)Final  

Figura 5.6: Teste 1 – Cabo rompido em Concreto 0.2.0 úmido sobre terra úmida (Autor).  
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a)Inicial 

 
b)Final 

Figura 5.7: Teste 1 em Concreto 0.2.0 – Detalhes a) Características de FAI b) Características de 
Curto de Baixa Impedância  Franco (Autor). 

 

Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 1, utilizando-se para tanto de um 

ciclo anterior a mudança da FAI para o curto franco, quando a corrente apresentava 

comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os períodos de buildup e 

shoulder. A curva é vista na Fig. 5.8.  

  

 

Figura 5.8: Teste 1 – Curva Características VxI de um ciclo do regime permamente (Autor).  

 

Para o Teste 2, o relé foi configurado para realizar o registro oscilográfico 

considerando 30 ciclos pré-falta, o que possibilitou a obtenção de duas oscilografias 
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para os testes – Inicial e Final. As oscilografias do Teste 2, vistas a Fig. 5.9, 

demonstram que a falta tambem se inicia como uma FAI, mas sua evolução para um 

curto circuito de baixa impedância ocorre em apenas 2 segundos. Nos detalhes da 

Fig. 5.10a, persistem as características de FAI, bem como inexistem variações na 

tensão da fase faltante. Quando a falta evolui para um curto circuito (Fig. 5.10b), 

ocorre uma elevação abrupta da corrente de 0,8 A para 20,1 A, e o afundamento de 

tensão da fase faltante, fazendo a tensão cair de 8178 V para 6806 V.   

 

 
a)Inicial 

 

 
b)Final 

Figura 5.9: Teste 2 – Cabo rompido em Concreto 0.2.0 úmido sobre terra úmida (Autor).   
 

 
a)Inicial 
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b)Final 

Figura 5.10: Teste 2 em Concreto 0.2.0 – Detalhes a) Características de FAI b) 
Características de Curto de baixa impedância (Autor).  

 

Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 2, utilizando-se para tanto de um 

ciclo anterior a mudança da FAI para o curto de baixa impedância, quando a corrente 

apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os períodos de 

buildup e shoulder. A curva é vista na Fig. 5.11. 

 

 

Figura 5.11: Teste 2 em Concreto 0.2.0 – Curva Características VxI de um ciclo do regime 
permamente (Autor).  

 

Para o Teste 3 se utilizou o bloco de concreto 50.2.0 e o relé foi configurado 

para registrar 30 ciclos de pré-falta, o que possibilitou a obtenção de quatro 

oscilografias para este teste – 01 Inicial, 02 Intermediárias e 01 Final, durante os 15 

segundos de teste. Na Fig. 5.12 são vistas três destas oscilografias, percebendo-se 

que a falta se inicia como uma FAI, mas evolui para um curto de baixa impedância. 

Nos detalhes da Fig. 5.13a, ficam evidentes características de FAI como buildup, 

shoulder, assimetria e não linearidades, além de não serem perceptíveis variações 

na tensão da fase faltante. Por outro lando, na Fig. 5.13b, quando a falta evolui para 

um curto circuito de baixa impedância, ocorre a elevação quase instantânea da 

corrente de 2,8 A para 7,2 A no registro final, e há o afundamento de tensão 

produzido na fase faltante, a qual passa de 8059 V para 7421 V. 
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a)Inicial  

 

b) Intermediária  

 
c)Final  

Figura 5.12: Teste 3 – Cabo rompido em Concreto 50.2.0 úmido sobre terra úmida (Autor).  
 

 
a)Inicial - Características de FAI – Buildup, Shoulder, Não linearidades e Assimetrias 



104 
 

 
b) Características de Curto Franco – Elevação da corrente e afundamento de Tensão  

Figura 5.13: Teste 3 em Concreto 50.2.0 – Detalhes (Autor).  

 
Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 3, utilizando-se um ciclo 

anterior a mudança da FAI para o curto de baixa impedância, quando a corrente 

apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os 

períodos de buildup e shoulder. A curva é vista na Fig. 5.14.  

 

 

Figura 5.14: Teste 3 em Concreto 50.2.0 – Curva Características VxI de um ciclos do regime 
permamente (Autor).  

 

O Teste 4 foi  realizado no mesmo bloco utilizado no Teste 3, mantendo-se as 

mesmas condições, o que possibilitou a obtenção de duas oscilografias para os 

testes – Inicial e Final. As oscilografias são vistas a Fig. 5.15, demonstram que a 

falta se inicia como uma FAI, mas sua evolução para um curto circuito de baixa 

impedância ocorre em apenas 2 segundos. Nos detalhes da Fig. 5.16a são 

percepíveis características de FAI, bem como inexistentes as variações na tensão 

da fase faltante. Quando a falta evolui para um curto de baixa impedância (Fig. 

5.16b), ocorre uma elevação da corrente de 2,8 A para 7,2 A, e o afundamento de 

tensão da fase faltante, fazendo a tensão cair de 8059 V para 7421 V.   
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a)Inicial 

 

 
b)Final  

Figura 5.15: Teste 4 – Cabo rompido em Concreto 50.2.0 úmido sobre terra úmida (Autor).  

 

 
a)Inicial: Características de FAI – Buildup, Shoulder, Não linearidades e Assimetrias 

 
b)Final - Características de Curto Franco – Elevação da corrente e afundamento de Tensão 

Figura 5.16: Teste 4 em Concreto 50.2.0 – Detalhes (Autor).  
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Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 4, utilizando-se para tanto 

de um ciclo anterior a mudança da FAI para o curto de baixa impedância, quando a 

corrente apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado 

os períodos de buildup e sholder. A curva é vista na Fig. 5.17.  
  

 

Figura 5.17: Teste 4 em Concreto 50.2.0 – Curva Características VxI de um ciclos do regime 
permamente (Autor).  

 

A partir do Teste 5 foi utilizado o bloco de Concreto 0.4.5, feito de lama 

vermelha, estando o relé com a mesma configuração usada no teste anterior, o que 

possibilitou a obtenção de duas oscilografias para os testes – Inicial e Final. As 

oscilografias vistas a Fig. 5.18 demonstram que a falta se inicia como uma FAI, mas 

sua evolução para um curto circuito de baixa impedância ocorre em 12 segundos. 

Nos detalhes da Fig. 5.19a são visíveis as características de FAI, bem como 

inexistentes as variações relevantes na tensão da fase faltante. Quando a falta 

evolui para um curto circuito de baixa impedância (Fig. 5.19b), ocorreu uma 

elevação da corrente de 3,9 A para 29,2 A, e o afundamento de tensão da fase 

faltante, fazendo a tensão cair de 8314 V para 6268 V. 

Observa-se que o pico máximo da corrente verificado neste teste com o 

Concreto 0.4.5, quando o evento evoluiu para um curto de baixa impedância, foi 

quase quatro vezes superior aos valores obtidos em testes semelhantes realizados 

nos Concretos 0.2.0 (Teste 1 - Fig. 5.7) e 50.2.0 (Teste 3 - Fig. 5.13), podendo ser 

este um indicativo de que este material, rompida sua resistência inicial, apresenta 

uma menor resistência elétrica, quando comparada ao concreto comum. 

 

 
a)Inicial 



107 
 

 
b)Final 

Figura 5.18: Teste 5 – Cabo rompido em Concreto 0.4.5 úmido sobre terra úmida (Autor).  

 

 
a)Inicial - Características de FAI – Buildup, Shoulder, Não linearidades e Assimetrias 

 

 
b)Final - Características de Curto de baixa impedância 
Figura 5.19: Teste 5 em Concreto 0.4.5 – Detalhes (Autor).  

 

Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 5, utilizando-se para tanto 

de um ciclo anterior a mudança da FAI para o curto de baixa impedância, quando a 

corrente apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado 

os períodos de buildup e sholder. A curva é vista na Fig. 5.20.  
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Figura 5.20: Teste 5 em Concreto 0.4.5 – Curva Características VxI de um ciclos do regime 

permamente (Autor).  

 

Para o Teste 6 foram obtidas três oscilografias – Inicial, Intermediáira e Final. 

As oscilografias são vistas a Fig. 5.21 e demonstram que a falta se inicia como uma 

FAI, mas sua evolução para um curto circuito de baixa impedância ocorre em 

apenas 8 segundos. Nos detalhes da Fig. 5.22a são visíveis as características de 

FAI, bem como inexistentes as variações na tensão da fase faltante. Quando a falta 

evolui para um curto circuito (Fig. 5.22b), ocorre uma elevação da corrente de 1,0 A 

para 30 A, e o afundamento de tensão da fase faltante, fazendo a tensão cair de 

8322 V para 6264 V.   

Observa-se que o pico máximo da corrente verificado neste teste com o 

Concreto 0.4.5, quando o evento evoluiu para um curto de baixa impedância, foi 

quase o dobro dos valores obtidos em testes semelhantes realizados nos Concretos 

0.2.0 (Teste 2 - Fig. 5.10) e 50.2.0 (Teste 4 - Fig. 5.16), podendo ser este um 

indicativo de que este material, rompida sua resistência inicial, apresenta uma menor 

resistência elétrica, quando comparada ao concreto comum. 

 

 
a)Inicial 
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b)Intermediária  

 

 
c)Final 

Figura 5.21: Teste 6 – Cabo rompido em Concreto 0.4.5 úmido sobre terra úmida (Autor).  

 

 
a)Inicial - Características de FAI – Buildup, Shoulder, Não linearidades e Assimetrias 

 

 
b)Final - Características de Curto Franco 

Figura 5.22: Teste 6 em Concreto 0.4.5 – Detalhes (Autor).  
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Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 6, utilizando-se para tanto 

de um ciclo anterior a mudança da FAI para o curto franco, quando a corrente 

apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os 

períodos de buildup e shoulder. A curva é vista na Fig. 5.23.  
 

 
Figura 5.23: Teste 6 em Concreto 0.4.5 – Curva Características VxI de um ciclos do regime 

permamente (Autor).  
 

Para o Teste 7, o relé tinha a mesma configuração dos testes anteriores, mas 

os resultados indicam que os testes anteriores deterioraram a resistência elétrica do 

Concreto 0.4.5 em teste, pois houve a ocorrência imediata de um curto circuito 

franco com a corrente iniciando em 15,2 A e alcançando para 31 A em poucos 

ciclos, enquanto a tensão na fase faltante caiu de 8359 V para 6150 V, como pode 

ser observado na Fig. 5.24 e detalhado na Fig. 5.25. 

 

 
Figura 5.24: Teste 7 – Cabo rompido em Concreto 0.4.5 úmido sobre terra úmida (Autor).  

 

 
Figura 5.25: Teste 7 em Concreto 0.4.5 – Detalhes das Características de Curto Franco (Autor  
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Os testes realizados possibilitaram a obtenção de dados para levantamento 

das curvas características da FAI, além de confirmarem que a variação da umidade 

sobre o concreto é decisiva para a ocorrência ou não de FAI.  
 

5.4. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM GRAMA 

A ocorrência de FAI pela queda de um condutor energizado sobre a grama 

também apresenta boa probablilidade de ocorrência, devido ao fato de que parte dos 

SDEE são localizados em áreas com esta vegetação, o que justifica sua 

experimentação. 

 

5.4.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI  

Os testes foram realizados no dia 04 de dezembro de 2019 com a rede 

equilibrada e sem carga, sendo utilizado o condutor da fase “C” posto sobre a 

grama, havendo então a “simulação” de rompimento deste cabo, conforme visto na 

Fig. 5.26. Para todas as condições, estando o cabo rompido, a corrente de FAI é 

aquela que passa pela grama e vai para a Terra, neste caso, a corrente da fase 

faltante (IC) é igual a corrente de terra (IG), sendo ambas as correntes medidas pelo 

Relé 751 SEL. 

 

 
Figura 5.26: Teste de FAI em grama sobre a terra local (Autor).  

 
I – Testes em condições úmidas 

No dia 04.12.19 foram simuladas 02 ocorrências de FAI com cabo da fase C 

"rompido" sobre a grama. Considerando que a grama ficaria sobre a caixa teste, 

como ocorreu com os blocos de concretos (Fig. 5.3), e que nos testes realizados em 

terra seca não permitiram o registro de corrente, optou-se por realizar estes testes 

com a grama sobre a terra úmida, visando possibilitar a existência da corrente. A 

grama utilizada foi retirada do seu lugar original no dia do teste, sendo aplicada um 

pouco de água sobre a mesma e então foi posicionada sobre terra úmida na caixa 
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teste, estando o aterramento 12 cm embaixo da terra, ficando previsto o cabo 

permanecer energizado por 20 segundos. Os testes ocorreram conforme Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6: Testes em grama sobre terra úmida (Autor).  

Superfície Teste Tipo  Tempo 
Previsto(s) 

Tempo Real 
do Teste (s) 

Oscilografias 

Grama Molhada  01 Comum  20 3 Figs. 5.27 

Grama Molhada 02 Comum 20 1 Figs. 5.30 
 

 
Para o Teste 1 com grama, o relé estava configurado para realizar o registro 

oscilográfico considerando 30 ciclos pré-falta, o que possibilitou a obtenção de duas 

oscilografias para os testes – Inicial e Final. As oscilografias vistas na Fig. 5.27, 

demonstram que a falta se inicia como uma FAI, mas sua evolução para um curto 

circuito franco ocorre em apenas 3 segundos. Nos detalhes da Fig. 5.28a são 

visíveis as características de FAI, bem como inexistentes as variações na tensão da 

fase faltante. Quando a falta evolui para um curto circuito (Fig. 5.28b), ocorre uma 

elevação da corrente de 3,3 A para 23,5 A, e o afundamento de tensão da fase 

faltante, quando a tensão caiu de 8124 V para 6594 V.   

 

 
a)Inicial 

 

 
b)Final 

Figura 5.27: Teste 1 – Cabo rompido em Grama molhada sobre terra úmida (Autor).  
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a) Características de FAI 

 

 
b) Características de Curto Franco 

Figura 5.28: Detalhes do Teste 1 em Grama  Molhada (Autor).  

 
Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 1, utilizando-se para tanto de um 

ciclo anterior a mudança da FAI para o curto franco, quando a corrente apresentava 

comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os períodos de buildup e 

sholder. A curva é vista na Fig. 5.29.  

 

 
Figura 5.29: Teste 1 em Grama – Curva Características VxI de um ciclos do regime permamente 

(Autor).  
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Para o Teste 2 com grama, estando mantidas as configurações anteriores do 

relé, foi possível a obtenção de apenas um registro para o teste, visto na Fig. 5.30, 

onde a falta se inicia como uma FAI, mas evolui para um curto circuito de baixa 

impedância em apenas 1 segundo. Na Fig. 5.31a são visíveis as características de 

FAI, enquanto que na Fig.5.31b, verifica-se detalhes de quando a falta evolui para 

um curto circuito de baixa impedância, ocorrendo uma elevação da corrente de 4,6 A 

para 32,3 A, e o afundamento de tensão da fase faltante, quando a tensão caiu de 

8128 V para 5981 V. 

   

 
Figura 5.30: Teste 2 - Cabo rompido em Grama molhada sobre terra úmida (Autor). 

 

 
a) Características de FAI 

 

 
b) Características de Curto Franco 

Figura 5.31: Detalhes do Teste 2 em Grama molhada (Autor).  
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Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 2, utilizando-se para tanto 

de um ciclo anterior a mudança da FAI para o curto franco, quando a corrente 

apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os 

períodos de buildup e sholder. A curva é vista na Fig. 5.32.  

 

 
Figura 5.32: Teste 2 em Grama molhada – Curva Características VxI de um ciclos do regime 

permamente (Autor).  

 
5.5. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM SEIXO 

A ocorrência de FAI pela queda de um condutor energizado sobre seixo não 

apresenta grande ocorrência, mas por ser uma superfície possível de queda, tendo 

sido utilizada em outros experimentos já realizados, razões que justificam sua 

verificação. 

 

5.5.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI  

Os testes foram realizados no dia 04 de dezembro de 2019, considerando a 

rede equilibrada e sem carga, sendo utilizado o condutor da fase “C” posto sobre o 

seixo, havendo então a simulação de rompimento deste cabo, conforme visto na Fig. 

5.33. Para todas as condições, estando o cabo rompido, a corrente de FAI é aquela 

que passa pelo seixo e vai para a Terra, neste caso, a corrente da fase faltante (IC) 

é igual a corrente de terra (IG), sendo ambas as correntes medidas pelo Relé 751 

SEL. 

 

 
Figura 5.33: Teste de FAI em seixo sobre a terra local (Autor).  
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I – Testes em condições úmidas 

No dia 04.12.19 foram simuladas 05 ocorrências de FAI com cabo da fase C 

"rompido" sobre o seixo. Considerando que o seixo ficaria sobre a caixa teste, como 

ocorreu com os blocos de concretos (Fig. 5.3) e que os testes realizados em terra 

seca não permitiram o registro de corrente, optou-se por realizar estes testes com o 

seixo molhado sobre a terra úmida, visando possibilitar a existência da corrente. Um 

pequeno “monte” de seixo foi posto em teste, sendo posteriormente aumentada a 

quantidade para novas verificações, conforme descrito oportunamente, sendo 

posicionado sobre terra úmida na caixa teste, estando o aterramento 12 cm embaixo 

da terra. O tempo previsto para o cabo permanecer energizado foi de 20 segundos 

por teste, sendo o tempo real dos testes especificado na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7: Testes em seixo molhado sobre terra úmida (Autor).  

Superfície Teste Tipo  Tempo 
Previsto(s) 

Tempo 
Real do 
Teste (s) 

Oscilografias 

Seixo  01 Molhado 20 10 Fig. 5.34 

Seixo  02 Molhado 20 10 Fig. 5.37 

Seixo  03 Molhado 20 20 Fig. 5.40 

Seixo  04 Molhado 20 20 Fig. 5.41 

Seixo  05 Molhado 20 20 Fig. 5.42 

 

Para o Teste 1 em seixo molhado, o relé estava configurado para realizar o 

registro oscilográfico considerando 30 ciclos pré-falta, o que possibilitou a obtenção 

de duas oscilografias para os testes – Inicial e Final. Registra-se que houve a 

ocorrência de arco elétrico, sendo as oscilografias do teste vistas a Fig. 5.34, as 

quais demonstram que a corrente se inicia com amplitudes reduzidas, as quais 

rapidamente crescem sem, contudo, evoluir o evento para um curto circuito, o que 

fez com que o relé atuasse desligando o circuito. Nos detalhes da Fig. 5.35a são 

visíveis as características de FAI, ressaltando-se a presença de intermitência. Com o 

evoluir da FAI, a corrente passou de -3,7 A para -10 A, sendo observada uma menor 

quantidade de ciclos positivos de corrente, quando comparados aos negativos 

registrados. Na Fig. 5.35b fica evidente que não ocorre afundamento de tensão da 

fase faltante, ratificando a não ocorrência de curto franco, tendo sido o circuito 

desligado pela elevação da corrente, que ultrapassou o limite que era de 4,5 A no 

neutro.  
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a)Inicial 

 

 
b)Final 

Figura 5.34: Teste 1 – Cabo rompido em Seixo molhado sobre terra úmida (Autor).  
 

 
a) Características de FAI 
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b)Crescimento da corrente sem ocorrência de curto franco. 

Figura 5.35: Detalhes do Teste 1– Cabo rompido em Seixo Molhado (Autor).  
 

Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 1, utilizando-se para tanto de um 

ciclo quando a corrente apresentou ambos os semiciclos positivo e negativo. A curva é vista 

na Fig. 5.36.  

 

 
Figura 5.36: Teste 1 em Seixo molhado – Curva Características VxI (Autor).  

 
Para o Teste 2 em seixo molhado foi utilizada a mesma configuração do relé e 

a mesma quantidade de seixo do Teste 1, sendo obtidas duas oscilografias– Inicial e 

Final,  tendo sido verificada a ocorrência de arco elétrico. As oscilografias do Teste 2 

são vistas a Fig. 5.37, as quais demonstram que a corrente se inicia com amplitudes 

reduzidas, as quais rapidamente crescem, mas agora evoluindo o evento para um 

curto circuito, o que fez com que o relé atuasse desligando o LABFAI. 

Nos detalhes da Fig. 5.38 são visíveis as características de FAI, ressaltando-

se a presença de intermitência. Com o evoluir da FAI, a corrente subiu de 6,5 A para 

83,1 A, sendo verificada a presença de ciclos positivos e negativos de corrente. 

Também é possível confirmar o afundamento de tensão da fase faltante, ratificando 
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a ocorrência de curto franco, tendo sido o circuito desligado pela elevação da 

corrente.   

 
a)Inicial 

 

 
b)Final 

Figura 5.37: Teste 2 – Cabo rompido em seixo molhado sobre terra úmida (Autor).  
 

 
Figura 5.38: Teste 2 em seixo molhado – Detalhes das Características de FAI e de Curto Franco 

(Autor).  
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Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 2, utilizando-se para tanto 

de um ciclo anterior a mudança da FAI para o curto franco, quando a corrente 

apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os 

períodos de buildup e sholder. A curva é vista na Fig. 5.39.  

  

 
Figura 5.39: Teste 2 em Seixo molhado – Curva Características VxI de um ciclos do regime 

permamente (Autor).  

  

Nos Teste 3, 4 e 5 em seixo molhado, a configuração do relé foi mantida a 

mesma, mas aumentou-se repetidamente a quantidade de seixo utilizada em relação 

aos testes anteriores, sendo obtidas sempre duas oscilografias – Inicial e Final. 

Estes testes registraram significativa redução da corrente e ausância de arco 

elétrico, sendo as oscilografias obtidas exemplificadas Figura 5.40, ressaltando-se 

que em nenhum deles o relé atuou, provocando desligamento do LABFAI. 

 

 
a) Inicial 

 

 
b) Final  

Figura 5.40: Oscilografias típicas nos Teste 3, 4 e 5 em Seixo molhado (Autor).  
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5.6. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM AREIA 

A ocorrência de FAI pela queda de um condutor energizado sobre a areia 

apresenta grande possibilidade de ocorrência, devido a significativa extensão dos 

SDEE, tendo sido realizado em outros testes experimentais, sendo assim justificada 

sua verificação. 

 

5.6.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI  

Os testes foram realizados no dia 04 de dezembro de 2019, considerando a 

rede desequilibrada e sem carga, sendo utilizado o condutor da fase “C” posto sobre 

a grama, havendo então a “simulação” de rompimento deste cabo, conforme visto na 

Fig. 5.41. Para todas as condições, estando o cabo rompido, a corrente de FAI é 

aquela que passa pelo concreto e vai para a Terra, neste caso, a corrente da fase 

faltante (IC) é igual a corrente de terra (IG), sendo ambas as correntes medidas pelo 

Relé 751 SEL. 

 

 

Figura 5.41: Teste de FAI em areia sobre a terra local (Autor).  

 

I – Testes em condições úmidas 

No dia 04.12.19 foram simuladas 06 ocorrências de FAI com cabo da fase C 

"rompido" sobre a areia. Considerando que a areia estava sobre a caixa teste, como 

ocorreu com os blocos de concretos (Fig. 5.3) e que nos testes realizados em terra 

seca não permitiram o registro de corrente, optou-se por realizar estes testes com a 

areia molhada sobre a terra úmida, visando possibilitar a existência da corrente pelo 

terra. A areia então foi posicionada sobre terra úmida na caixa teste, estando o 

aterramento 12 cm embaixo da terra, sendo previsto o cabo permanecer energizado 

por 20 segundos. Os testes ocorreram conforme Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8: Testes em areia molhada sobre terra úmida (Autor).  

Superfície Teste Tipo  Tempo 
Previsto(s) 

Tempo 
Real do 
Teste (s) 

Oscilografias 

Areia 01 Molhada  20 13 Fig. 5.44 

Areia  02 Molhada 20 6 Fig. 5.47 

Areia 03 Molhada  20 1 Fig. 5.50 

Areia  04 Molhada  20 1 Fig. 5.53 

Areia 05 Molhada  20 16 Fig. 5.55 

Areia  06 Molhada  20 20 Fig. 5.59 

 

Para o Teste 1, o relé estava configurado para realizar o registro oscilográfico 

considerando 30 ciclos pré-falta, o que possibilitou a obtenção de duas oscilografias 

para os testes – Inicial e Final. Houve a ocorrência de arco elétrico e o LABFAI foi 

desligado pela atuação do relé, após decorridos apenas 13 segundos do teste. As 

oscilografias são vistas a Fig. 5.42 e demonstram que a falta se inicia como uma 

FAI, mas sua evolução para um curto circuito franco ocorre em poucos segundos. 

Nos detalhes da Fig. 5.43a são visíveis as características de FAI, sendo 

imperceptíveis as variações na tensão da fase faltante. Quando a falta evolui para 

um curto circuito (Fig. 5.43b), ocorre uma elevação da corrente de 2,9 A para 21,5 A, 

e o afundamento de tensão da respectiva fase, a qual caiu de 8389 V até 6716 V.  

Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 1, utilizando-se para tanto 

de um ciclo anterior a mudança da FAI para o curto franco, quando a corrente 

apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os 

períodos de buildup e sholder. A curva é vista na Fig. 5.44.   

 

 

a)Inicial 
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b)Final 

Figura 5.42: Teste 1 – Cabo rompido em areia molhada sobre terra úmida (Autor).  
 

 
a)Inicial - Características de FAI 

 
 

 
b)Final - Características de Curto Franco 

Figura 5.43: Teste 1 em areia molhada (Autor).  
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Figura 5.44: Teste 1 em Areia molhada – Curva Características VxI de um ciclos do regime 

permamente (Autor).  
 

No Teste 2 foram utilizadas as mesmas configurações para  o relé e a mesma 

quantidade de areia do Teste 1, sendo registradas duas oscilografias – Inicial e 

Final. Houve a ocorrência de arco elétrico e o LABFAI foi desligado pela atuação do 

relé, após decorridos apenas 6 segundos do teste. As oscilografias são vistas na 

Fig. 5.45 e demonstram que a falta se inicia como uma FAI, mas sua evolução para 

um curto circuito franco ocorre rapidamente. Nos detalhes da Fig. 5.46a são visíveis 

as características de FAI, bem como inexistentes as variações na tensão da fase 

faltante. Quando a falta evolui para um curto circuito (Fig. 5.46b), ocorre uma 

elevação da corrente de 2,9 A para 21,3 A, e o afundamento de tensão da fase 

faltante, fazendo a tensão cair de 8332 V para 6678 V.   

 

 
a)Inicial 

 

 
b)Final 

Figura 5.45: Teste 2 – Cabo rompido em areia molhada sobre terra úmida (Autor). 
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a) Características de FAI 

 

 
b) Características de Curto de baixa impedância  
Figura 5.46: Teste 2 em areia molhada (Autor).  

 
Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 2, utilizando-se para tanto 

de um ciclo anterior a mudança da FAI para o curto franco, quando a corrente 

apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os 

períodos de buildup e sholder. A curva é vista na Fig. 5.47.  

  

 

Figura 5.47: Teste 2 em Areia molhada – Curva Características VxI de um ciclos do regime 
permamente (Autor).  
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No Teste 3 foram utilizadas as mesmas configurações para o relé e a mesma 

quantidade de areia do Teste 2, sendo registrada uma oscilografia. Houve a 

ocorrência de arco elétrico e o LABFAI foi desligado instantaneamente pela atuação 

do relé. A oscilografia é vista na Fig. 5.48 e demonstram que a falta tem alguns 

ciclos como uma FAI, mas evolui imediatamente para um curto circuito franco. Nos 

detalhes da Fig. 5.49a são visíveis as características de FAI. Quando a falta evolui 

para um curto circuito (Fig. 5.49b), ocorre uma elevação da corrente de 3,9 A para 

23 A e o afundamento de tensão da fase faltante, fazendo a tensão cair de 8231 V 

para 6644 V.   

Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 3, utilizando-se para tanto 

de um ciclo anterior a mudança da FAI para o curto franco, quando a corrente 

apresentava comportamento praticamente constante, tendo-se encerrado os 

períodos de buildup e sholder. A curva é vista na Fig. 5.50.  

 

 

Figura 5.48: Teste 3 em Areia molhada – Curto circuito (Autor).  

 
a) Características de FAI 
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b) Características de Curto de baixa impedância 

Figura 5.49: Detalhes do Teste 3 em areia (Autor).  
 

 
Figura 5.50: Teste 3 em Areia molhada – Curva Características VxI de um ciclo considerado  de 

regime permamente (Autor).  

 
No Teste 4 foram utilizadas as mesmas configurações para o relé, mas 

aumentou-se a quantidade de areia em relação ao Teste 3, a qual foi então 

molhada. Conforme pode ser verificado na única oscilografia registrada (Fig. 5.51), o 

evento se comportou como FAI por cerca de dois ciclos, evoluindo imediatamente 

para um curto de baixa impedância, sendo o LABFAI desligado instantaneamente 

pela atuação do relé. Nos detalhes da Fig. 5.52 são visíveis as características do 

curto circuito de baixa impedância,  ocorrendo a elevação da corrente de 1,3 A para 

22,5 A, e o afundamento de tensão da fase faltante de 8360 V até 6910 V. 
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Figura 5.51: Teste 4 em Areia molhada (Autor).   

 

 

Figura 5.52: Detalhes do Teste 4 em Areia molhada – Característica de curto franco (Autor).   

 

No Teste 5, visando aumentar o tempo de permanência da FAI, colocou-se 

uma nova camada de areia sobre a usada no Teste 4, molhando essa areia também. 

Foram registradas duas oscilografias – Inicial e Final – vistas na Fig. 5.53, 

verificando-se a ocorrência de arco elétrico, sem o desligamento do LABFAI durante 

o teste.  

Nos detalhes da corrente inicial do Teste 5, vistos na Fig. 5.54, dentre as 

características de FAI verificadas, chama a atenção a maior amplitude dos picos da 

corrente nos ciclos negativos, quando comparada a quase constância dos seus 

picos nos ciclos positivos, reforçando a assimetria como característica, 

comportamento também diferente do verificado em outras superfícies de alta 

impedância já testadas. Quanto aos detalhes da corrente final deste teste (Fig. 5.55, 

verifica-se uma redução nos valores dos picos negativos alcançados pela corrente, 

além de uma maior uniformidade entre os ciclos positivos e negativos. A redução 

dos picos pode ser justificada pela diminuição da umidade da areia devido a 

evaporação da água, o que tornou o caminho da corrente “mais uniforme”, o que se 
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evidencia pela menor assimetria verificada. Em todos eles fica claro que não há 

afundamento na tensão da fase faltante, confirmando que o evento é uma FAI. 

 

 
a) Inicial  

 

 
b) Final  

Figura 5.53: Teste 5 em Areia molhada (Autor).  

 

Figura 5.54: Detalhe - Teste 5 em Areia molhada – Incial (Autor).  
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Figura 5.55: Detalhe - Teste 5 em Areia molhada – Final (Autor).  

 

Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 5, utilizando-se para tanto 

de um ciclo final quando a corrente de FAI apresentava comportamento 

praticamente constante, tendo-se encerrado os períodos de buildup e sholder. A 

curva é vista na Fig. 5.56.   
 

 
Figura 5.56: Teste 5 em Areia molhada – Curva Características VxI de um ciclo considerado  de 

regime permamente (Autor).  
 

No Teste 6, decidiu-se acrescentar mais uma camada de areia sobre a usada 

no Teste 5, molhando essa nova camada. O objetivo era permitir que o cabo ficasse 

energizado por mais tempo sobre a superfície, possibilitando que parte da água 

presente na areia evaporasse e que fossem obtidos mais registros do 

comportamente da corrente. Obteve-se quatro oscilografias para este teste, sendo 

verificada a ocorrência de arco elétrico e a presença de chamas sobre a areia. 

 O primeiro registro, visto na Fig. 5.57a, demonstram que a nova camada de 

areia elevou a impedância total da superfície, reduzindo significativamente  a 

corrente de FAI gerada. As duas oscilografias seguintes (Fig. 5.57b e Fig. 5.57c) 
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evidenciam um comportamento da corrente semelhante ao visto no Teste 5 com 

grande assimetria entre os picos negativos e positivos, demonstrando que parte da 

resistência estava sendo “vencida” pela elevada diferença de potencial e que parte 

da água presente estava evaporando, existindo picos eventuais de corrente negativa 

na faixa de 10 A. No último registro obtido (Fig. 5.57d), na sua parte final, fica 

evidente uma maior uniformidade entre os seus ciclos positivos e negativos. A 

redução dos picos pode ser justificada pela diminuição da umidade da areia, devido 

a evaporação da água, o que tornou o “caminho” da corrente mais uniforme, 

proporcionando uma menor assimetria. Em todos os regristros não há afundamento 

na tensão da fase faltante, confirmando que o evento é uma FAI. 
 

 

a) 1ª Oscilografia 

 

b) 2ª Oscilografia 

 

c) 3ª Oscilografia 
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d) 4ª Oscilografia 

Figura 5.57: Teste 6 em Areia molhada (Autor).    

 

Apesar de muitas semelhanças com os testes anteriores, o Teste 6 

apresentou algumas peculiaridades que merecem ser destacadas. No detalhe da 

Fig. 5.57b, visto na Fig. 5.58, além do buildup, shoulder, assimetria e não 

linearidade, verificou-se a presença de intermitência, característica que denota 

momentos de interrupção da corrente até que a mesma obtenha um “novo” caminho 

de ocorrência, o que neste caso se justifica pela evaporação da água presente na 

areia, o que elevou demasiadamente a impedância do caminho inicial, “forçado” a 

corrente a encontrar um caminho alternativo. Também foram registrados picos 

negativos em módulo superiores aos 5 A de pick up estabelecido para que o relé 

atuasse, chegando em alguns casos a 10 A, contudo, nenhum deles durou sequer 

um ciclo, sendo o relé não foi capaz de perceber sua ocorrência e desligar o circuito.  

 

Figura 5.58: Característica de FAI no Teste 6 em Areia molhada – 2ª Oscilografia (Autor).   
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No detalhe da última oscilografia do Teste 6 (Fig. 5.57d), visto na Fig. 5.59,  

também foram registrados picos negativos com módulos superiores a 10 A, mas 

como ocorreu anteriormente, devido esses picos terem permanecido por menos de 

um ciclo, o relé não desligou o circuito, possibilitando a corrente de FAI se 

estabilizar, no final desse registro, em valores de picos médios de 1 A. Ressalta-se 

que no Teste 6, além do relé não ter desligado o circuito e ter ocorrido arco elétrico, 

foi possível se verificar a presença de chamas de fogo sobre a areia, ficando 

evidente que se houvesse material inflamável próximo, poderia ter sido iniciado um 

incêndio. 

 

 
Figura 5.59: Detelhes do Teste 6 em Areia molhada – Última Oscilografia (Autor).  

 

Levantou-se a curva característica VxI para o Teste 6, utilizando-se para tanto de um 

ciclo final quando a corrente de FAI apresentava comportamento praticamente constante, 

tendo-se encerrado os períodos de buildup e sholder. A curva é vista na Fig. 5.60.   

 

 
Figura 5.60: Teste 6 em Areia molhada – Curva Características VxI (Autor).  
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5.7. CARACTERÍSTICAS DAS TENSÕES E CORRENTES DE FAI EM ASFALTO 

A ocorrência de FAI pela queda de um condutor energizado sobre o asfalto 

apresenta boa probablilidade de ocorrência, considerando que parte significativa dos 

SDEE são localizados em áreas urbanas, possuindo extensas áreas recobertas com 

este mateial, o que justifica sua experimentação. 

 

5.7.1. Condições e Critérios dos Testes de FAI  

Os testes foram realizados no dia 04 de dezembro de 2019, considerando a 

rede desequilibrada e sem carga, sendo utilizado o condutor da fase “C” posto sobre 

o asfalto, havendo então a “simulação” de rompimento deste cabo, conforme visto 

na Fig. 5.61. Para todas as condições, estando o cabo rompido, a corrente de FAI é 

aquela que passa pelo asfalto e vai para a Terra, neste caso, a corrente da fase 

faltante (IC) é igual a corrente de terra (IG), sendo ambas as correntes medidas pelo 

Relé 751 SEL. 

 

 

Figura 5.61: Teste de FAI em asfalto sobre a terra local (Autor).  

 

I – Testes em condições úmidas 

No dia 04.12.19 foram simuladas 03 ocorrências de FAI com cabo da fase C 

"rompido" sobre o asflato. Considerando que o asflato ficaria sobre a caixa teste, 

como ocorreu com os blocos de concretos e que nos testes realizados em terra seca 

não permitiram o registro de corrente, optou-se por realizar estes testes com o 

asfalto sobre a terra úmida, visando possibilitar a existência da corrente. A superfície 

utilizada foi retirada de um pista que estava sendo reparada, apresentado assim 

todas as características comuns de seu uso, sendo então posicionada sobre terra 

úmida na caixa teste, estando o aterramento 12 cm embaixo da terra, sendo previsto 

o cabo permanecer energizado por 20 segundos. Os testes ocorreram conforme 

Tabela 5.9. 
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Tabela 5.9: Testes em asfalto sobre terra úmida (Autor).  

Superfície Teste Tipo  Tempo 
Previsto(s) 

Tempo 
Real do 
Teste (s) 

Oscilografias 

Asfalto  01 Molhado 20 20 Fig. 5.64 

Asfalto 02 Molhado 20 20 Fig. 5.64 

Asfalto 03 Molhado 20 20 Fig. 5.64 

 

Para todos os Testes o relé estava configurado para realizar o registro 

oscilográfico considerando 30 ciclos pré-falta, sendo registradas duas oscilografias – 

Inicial e  Final - para todos eles, a exemplo da Fig. 5.62. Devido a elevada 

impedância do asfalto, não é possível identificar nas correntes registradas as 

características da FAI, sendo relevante ressaltar que durante os testes se verificou a 

presença de arco, mas o relé não atuou, o que permitiu que o tempo previsto fossem 

concluído em todos os experimentos. 

 

 
a)Inicial  

 

 
b)Final 

Figura 5.62: Teste 1, 2 e 3 – Oslicigrafias registradas nos testes com Cabo rompido em asfalto úmido 
sobre terra úmida (Autor).  
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Devido aos reduzidos valores de correntes registrados não foi possível 

levantar a curva característica VxI para os testes realizados em asfalto, o que pode 

ser justificado pela elevada impedância da superfície, que foi capaz de reduzir o 

valor da corrente de FAI a limites próximos dos ruídos da rede.  

A impossibilidade da verificação de características conhecidas da corrente de 

FAI – buildup, shoulder, assimetria, não linearidade e intermitência, apesar de ser 

desfavorável ao levantamento da sua curva característica, reforça a elevada 

impedância do asfalto, e que mesmo na ocorrência da falta, ela é praticamente 

“invisível”, se para sua detecção e localização forem utilizados estes parâmetros. 

Apesar disso, a presença de arco elétrico foi constante, e além de evidenciar a FAI, 

demonstra que harmônicos ligados ao arco podem ser parâmetros úteis neste 

processo, já que as demais evidências, normalmente verificadas na corrente, aqui 

apresentaram-se ineficazes.  

 

5.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os testes experimentais de FAI realizados em terra local, concreto comum, 

concreto de lama vermelha, areia, asfalto, seixo e grama, possibilitaram o 

levantamento da grande maioria das curvas características nas principais superfícies 

de ocorrência da FAI, alem da criação de um Banco de oscilografias único, com 

dados e informações capazes de fornecer novos parâmetros úteis à identificação e 

localização da FAI.  

O registro de todas as características conhecidas da FAI – altas tensões, altas 

impedâncias, baixas correntes, arcos elétricos, buildups, shoulders, não 

linearidades, assimetrias e intermitências – validou o laboratório projetado e 

montado para a simulação de teste de FAI em redes aéreas de distribuição, sendo 

esta uma ferramenta valiosa para o avanço de pesquisas neste e em outros temas 

que necessitem a simulação de eventos e ocorrências em redes de distribuição. 

A impossibilidade do levantamento experimental da curva característica no 

asfalto, aqui não é entendida com falha, mas reflexo de que melhorias precisam ser 

realizadas no LABFAI, como a aquisição de novos equipamentos e talvez uma 

reestruração, que permita maior detalhamento dos sinais gerados, seus harmônicos, 

etc., informações que podem ser úteis na identificação de novos aspectos de estudo. 

Ressalta-se que muitas das características das correntes das FAI série nas 

superfícies utilizadas já foram evidenciadas em outras pesquisas, porém em 
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estruturas e condições de ocorrência diferentes das aqui utilizadas, o que torna os 

resultados aqui obtidos únicos em muitos aspectos, pois possibilitam tanto a 

confrontação entre os resultados experimentais anteriores, como a melhoria dos 

modelos de FAI existentes. 

O aperfeiçoamento dos modelos existentes e a criação de novos modelos 

para a FAI são objetivos desejáveis para a evolução do processo de detecção da 

FAI, contudo os resultados observados nos testes com estas superfícies fortalecem 

o entendimento de que as características conhecidas da FAI são adequadas à sua 

detecção em condições muito específicas, o que torna tais métodos “frágeis” quanto 

a assertividade da detecção do evento, justificando-se a busca por novos 

parâmetros úteis para este objetivo. 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSÕES  
 

6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho atingiu o seu principal objetivo, pois realizou o 

levantamento experimental da maioria das curvas característica VxI para as 

superfícies de maior ocorrência da FAI para redes aéreas de distribuição. Todas as 

estas curvas foram obtidas através de testes experimentais que simularam as 

ocorrências das FAI em condições de tensão semelhantes às encontradas em redes 

aéreas reais, sendo variadas as condições das superfícies testadas e verificadas 

ainda outras superfícies, as quais não haviam sido contempladas na literatura, 

obtendo como beneficio extra a criação de um banco de oscilografias relativo à FAI.  

Neste processo, foi realizada a analise da viabilidade do uso de uma Fonte 

Ressonante (FR) como ferramenta para estudos experimentais de FAI, onde tentou-

se  fazer o levantamento das curvas características em superfícies da alta 

impedância. Os primeiros testes realizados com a FR a indicaram como possível 

recurso a ser utilizado nos estudos da FAI, uma vez que o tripé básico desta falta foi 

atendido: Alta Tensão, Alta Impedância e Baixa Corrente, sendo constatado nestes 

testes a ocorrência do arco elétrico, uma das principais evidências da FAI ativa. Em 

testes complementares com a FR, contudo, devido a impossibilidade de registro das 

oscilografias de tensão e corrente pelo equipamento de operação da FR, tornou-se 

necessária a inserção de um TC em série no circuito teste, o que comprometeu a 

ressonância da FR, os níveis de tensão atingíveis pela mesma e reduziu 

significativamente a magnitude da corrente de FAI a valores indetectáveis pelo 

sensor de corrente utilizado, o que inviabilizou o levantamento das curvas 

características das superficies em FAI. A FR superou as melhores expectativas para 

testes experimentais de FAI, mas a indisponibilidade de sensores que não 

comprometessem a sua ressonância, impossibilitou a continuidade de seu uso no 

estudo.  

Sendo a obtenção das curvas características VxI a prioridade deste estudo, 

tornou-se mandatória a concepção de um laboratório capaz de simular a ocorrência 

da FAI em condições de tensão semelhantes às encontradas em redes aéreas reais, 

onde pudessem ser registradas as formas de ondas da tensão e corrente dos testes. 

Por essa razão, foram realizados o projeto e a montagem de um laboratório para 
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testes experimentais de FAI (LABFAI), onde foram assegurados os níveis de tensão 

operativos da rede de distribuição local (13,8 kV), sendo utilizado um relé comercial 

para proteção e registro das oscilografias. Alguns testes foram então realizados no 

LABFAI e analisados os registros oscilográficos da tensão e corrente dos mesmos 

em diversas superfícies, o que validou a estrutura para o prosseguimento do estudo, 

já que se tornou possível o levantamento das curvas característica das superfícies a 

serem pesquisadas. Registra-se que já nos testes iniciais realizados no LABFAI, 

todas as principais características conhecidas da FAI foram constatadas.  

Uma vez construída uma estrutura capaz de simular a ocorrência de FAI e 

capturar as respectivas formas de ondas da tensão e corrente dos testes, iniciou-se 

propriamente os experimentos com as superfícies de alta impedância, sendo 

escolhidas como primeiras superfícies as árvores (a Castanhola, o Bambu, o Ipê 

Roxo e a Mangueira), devido à facilidade na realização dos experimentos no 

LABFAI, já que os testes foram realizados com os condutores íntegros. Na seleção 

das espécies de árvores, levou-se em consideração a abundância da espécie na 

cidade, a possibilidade delas em atingir as alturas normalmente utilizadas nas redes 

primárias de distribuição e a diversidade estrutural existente entre elas.  

Os testes realizados em galhos de árvores ocorreram em duas condições 

básicas, a primeira com o galho próximo ao condutor energizado, quando em alguns 

casos a resistência do galho impediu a ocorrência de FAI, e a segunda com o galho 

encostado ao condutor energizado, quando em todos os testes houve o registro de 

corrente de FAI. Visando balizar as características das correntes obtidas nestes 

experimentos com aquelas já conhecidas das correntes da FAI em outras superfícies 

(intermitência, buildup, shoulder, não linearidade e assimetria), constatou-se que em 

nenhum dos testes realizados com os galhos das árvores foi verificada a ocorrência 

de intermitência na corrente da FAI, entendendo-se que esta característica é ineficaz 

para modelagem ou identificação deste tipo de evento. Por outro lado, nos testes 

onde houve o registro efetivo de corrente, todas as demais características conhecida 

nas correntes de FAI foram registradas, sendo mais evidentes quanto menor era a 

resistência total do galho em teste. Os testes também evidenciaram o 

comportamento resistivo da FAI, pois a corrente sempre está em fase com a tensão 

que a produz, sendo “imperceptíveis a olho nu” os efeitos verificados na tensão da 

fase em falta.  
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Para todas as todas as árvores testadas, foram levantadas as respectivas 

curvas características, o que possibilitará a obtenção de equações que reproduzam 

o comportamento no tempo das resistências dos galhos de árvores e o 

desenvolvimento de um modelo específico para FAI shunt nesta superfície, 

permitindo a melhoria de métodos de detecção e localização deste tipo de FAI e de 

suas consequências, a exemplo das citadas por Marxsen (2015), favorecendo o 

desenvolvimento de um modelo específico para FAI shunt em galhos árvores, o qual 

inexiste na literatura, sendo previsto para trabalhos futuros. Por outro lado, as 

características da FAI em galhos de árvores, obtidas através de testes experimentais 

e registradas através de um relé comercial, também são inéditas e permitem o 

desenvolvimento de algorítimos de detecção e a localização da FAI que possam ser 

implementados nos relés comerciais já instalados nas subestações de distribuição, o 

que favorecerá a redução de custos das Concessionárias por evitar a eventual 

necessidade de troca destes equipamentos, por outros que tenham estas 

funcionalidades, passando a ser suficiente instalar nos relés os algorítimos com esta 

finalidade especifica. 

Dando continuidade a pesquiza, realizou-se testes experimentais de FAI em 

terra local, concreto comum, concreto de lama vermelha, areia, asfalto, seixo e 

grama, aqui consideradas as superfícies de maior ocorrência de FAI para redes 

aéreas de distribuição, sendo obtidas a quase totalidade das curvas características 

destas superfícies durante a FAI. Nos registros foram confirmadas todas as 

características conhecidas da FAI – altas tensões, altas impedâncias, baixas 

correntes, arcos elétricos, buildups, shoulders, não linearidades, assimetrias e 

intermitências. Semelhantemente as possibilidades fornecidas pelas curvas 

características das árvores, as curvas características destas demais superfícies 

serão utilizadas para a obtenção de equações que reproduzam o comportamento 

temporal das suas respectivas resistências, favorecendo a confrontação e 

melhoramento dos modelo de FAI existentes, bem como a criação de novos 

modelos e métodos.  

Por fim, entende-se que todos os objetivos específicos propostos no estudo 

também foram alcançados, obtendo-se como benefício adicional, devido aos mais 

de 200 testes realizados, a criação de um Banco de oscilografias único, com dados 

e informações capazes de sinalizar novos parâmetros úteis à identificação e 

localização da FAI. A única curva característica não obtida foi a do asfalto, devido a 
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reduzida amplitude de corrente registrada, o que aqui não é entendida com falha, 

mas apenas um indicativo de que melhorias precisam ser realizadas no LABFAI, 

como a aquisição de novos equipamentos e talvez uma reestruração, a qual permita 

um maior detalhamento dos sinais gerados, seus harmônicos, desbalanços, etc., 

informações que podem ser úteis na identificação de novos aspectos do estudo da 

FAI. Registra-se que o atingimento dos objetivos do trabalho acrescentou elementos 

importantes ao conhecimento da FAI, mas que ainda há muito o que fazer para o 

seu pleno entendimento, a exemplo das sugestões apresentadas para trabalhos 

futuros.  

 

6.2. TRABALHOS FUTUROS   

Conforme relatados, diversos foram os ganhos obtidos através deste trabalho, 

principalmente quanto ao conhecimento e compreensão da FAI nas superfícies de 

maior ocorrência para redes aéreas de distribuição,  a exemplo  das suas curvas 

características levantadas. Ressalta-se, contudo, que ainda há muito fazer, a 

exemplo dos trabalhos futuros sugeridos abaixo:   

  

• Modelagem das diversas resistência das superfícies levantadas na 

dissertação utilizando interpolação de linear de Newton e por splines cúbicos; 

• Testes experimentais de FAI shunt bifásica em galhos de árvores; 

• Testes experimentais de FAI shunt trifásica em galhos de árvores; 

• Desenvolvimento de modelo matemático único para FAI shunt em galhos de 

árvores, inexistente na literatura;  

• Testes experimentais de FAI, nas condições de condutor rompido, com o 

contato com uma superfície de alta impedância pelo lado da carga; 

• Testes experimentais de FAI, nas condições de condutor rompido, com 

ambas as pontas deste condutor em contato com uma única superfície de alta 

impedância; 

• Testes experimentais de FAI, nas condições de condutor rompido, com as 

pontas deste condutor em contato simultâneo com diferentes superfícies de 

alta impedância (asfalto/terra; concreto/árvore; seixo/grama; etc.); 
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• Estudo do Banco de Oscilografias da FAI, visando à identificação de padrões 

desconhecidos da FAI, os quais possam acrescentar assertividade ao 

processo de detecção e localização desta falha; 

• Aplicação de ferramentas computacionais (Transformada de Fourier, 

Transformada de Wavelet, etc) ao Banco de Oscilografias da FAI, visando à 

identificação de harmônicas específicas em formas de ondas de parâmetros 

ainda não verificados;  

• Utilização de equipamentos de medição com taxas de amostragens mais 

elevadas, possibilitando a identificação de falhas incipientes que possam 

favorecer o desenvolvimento de algoritmos de manutenção preditiva;  

• Testes de FAI com alocação de cargas fixas no lado secundário do LABFAI; 

• Teste de FAI com simulação a entrada e saída de cargas (mono, bi e 

trifásicas) durante a ocorrência do evento, favorecendo a percepção da 

variação das correntes no circuito; 

• Realização de múltiplas medições, para um alimentador real simulando a 

ocorrência de FAI, utilizando equipamentos que permitam, por exemplo, a 

análise por sincrofasores; 

 

Estas são algumas sugestões para estudos futuros, os quais podem lançar luz a 

questão da FAI, que apesar de ter tido um significativo avanço nas últimas décadas, 

ainda é um grande problema enfrentado por Concessionárias de energia em todo o 

mundo.  
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ANEXO III – Artigo submetido a Revista Elsevier 

 

 

 

 



153 
 

ANEXO IV – Oscilografias de Diversos Testes Experimentais de FAI  

 

 

(a) 

 

 (b) 
Figura A.1: Oscilografias das correntes de FAI em Castanhola (a)Teste 3 (b)Teste 4 (Autor). 

 
a)                              
 
 

 
 

(b) 
Figura A.2: Distorções e assimetria em galhos de Castanhola (a)Teste 3 (b)Teste 4 (Autor). 
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(a) 

  

 (b) 
Figura A.3: (a) Distorções e assimetria Teste 6 de Castanhola (b) Distorções e assimetria Teste 7 de 

Castanhola (Autor).  
 

 

Figura A.4: Corrente e Tensão da FAI do Teste 3 em Bambu. Fonte: Autor. 
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(a) 

 
(b) 

Figura A.5: Teste 3 em Bambu (a) Buildup e shoulder e (b) Assimetria e Não linearidades na corrente. 
Fonte: Autor. 

 

 
(a) Inicial  

 

 
 (b)Final  

Figura A.6: Corrente e Tensão da FAI do Teste 4 em Bambu (a) Início do Teste (b) Fim do Teste 
(Autor). 
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(a) 

 

 (b) 

Figura A.7: Detalhes da corrente do Teste 4 em Bambu (a) Buidup e Shoulder (b) Assimetrias e Não 
linearidades. Fonte: Autor. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura A.8: Teste 3 em Ipê Roxo Corrente e Tensão da FAI (a) Inicial  (b) Final (Autor). 
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(a) 

 
 (b) 

Figura A.9: Detalhe da Corrente e Tensão da FAI do galho encostado ao cabo no Teste 3 em Ipê 
Roxo (a) Inicial (b) Final. Fonte: Autor. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura A.10: Teste 4 em Ipê Roxo Corrente e Tensão da FAI (a) Inicial (b) Final. Fonte: Autor. 



158 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura A.11: Detalhe da Corrente e Tensão da FAI do galho encostado ao cabo no Teste 4 em Ipê 
Roxo (a) Inicial (b) Final. Fonte: Autor. 

 

 
Figura A.12: Teste 3 em Mangueira - Corrente e Tensão da FAI. Fonte: Autor. 

 

  

Figura A.13: Detalhes da Corrente e Tensão da FAI do galho encostado ao cabo no Teste 3 em 
Mangueira (Autor). 


