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RESUMO 

Esta tese de doutorado realiza uma análise de sobretensões transitórias muito rápidas 

(VFTOs), experimentadas por subestações isoladas a gás (SIGs), que ocasionam 

falhas em chaves seccionadoras (CSs) e disjuntores (DJs). Um modelo de múltiplas 

centelhas, para equipamentos de manobras em SIG é proposto para avaliação de todo 

o processo de geração de VFTO. As simulações foram implementadas utilizando um 

programa de transitórios eletromagnéticos, com modelos de circuitos equivalentes 

para análise de alta frequência. Os parâmetros das VFTOs obtidas nas simulações 

computacionais, como por exemplo, componentes oscilatórias, valor de pico, tempo 

de subida e número de oscilações, foram consistentes com as medições de VFTOs 

realizadas no ensaio em campo, validando o modelo proposto e possibilitando 

avaliação consistente de falha. A severidade das VFTOs observada no DJ foi 

considerada alta porque os valores obtidos por meio de simulações em computador 

foram significativamente maiores do que os valores de referência. Os resultados das 

simulações computacionais indicaram que as falhas por VFTOs ocorreram em uma 

tensão abaixo da tensão suportável de impulso atmosférico com uma quantidade 

elevada de centelhas. Após a análise da falha, considerando os resultados das 

simulações computacionais, registros de oscilografias e exames visuais, foi possível 

concluir que o fechamento manual da CS produziu centelhas excessivas e estresses 

anormais no dielétrico da região do campo elétrico não uniforme do DJ, impactando 

desta forma, na redução da rigidez dielétrica do gás SF6 até a geração de arco elétrico 

de alta intensidade entre o anticorona e o invólucro. 

 

Palavras-chave: análise de falha, sobretensões transitórias muito rápidas, 

subestações isoladas a gás, extra-alta tensão, modelo de múltiplas centelhas. 
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ABSTRACT 

This doctoral thesis performs an analysis of very fast transient overvoltages (VFTOs) 

experienced by gas-insulated substations (GISs) that causes failures in disconnect 

switches (DSs) and circuit breakers (CBs). A multi-spark model for GIS maneuvering 

equipment is proposed for evaluation of the entire VFTO generation process. The 

simulations were implemented using an electromagnetic transient program with 

equivalent circuit models for high-frequency analysis. The VFTO parameters obtained 

in the computer simulations, such as the oscillatory components, peak value, rise time, 

and number of oscillations, were consistent with those obtained in the field tests, 

validating the proposed model and enabling consistent assessment of failure. The 

severity of the VFTOs observed in the CBs was considered high because the values 

obtained through computer simulations were significantly higher than the reference 

values. The computer simulation results indicated that failures by VFTOs occurred at 

a voltage below the lightning impulse withstand voltage with a high quantity of sparks. 

After failure analysis, considering the results of computer simulations, oscillography 

records and visual examinations, the manual closing of the DS produced excessive 

sparks and abnormal stresses in the dielectric in the CB non-uniform electric field. This 

phenomenon impacted this form in reducing the dielectric strength of the SF6 gas to 

generate a high-intensity electric arc between the shield and the enclosure. 

 

Keywords: failure analysis, very fast transient overvoltages, gas-insulated 

substations, extra-high voltage, multi-spark model. 
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1 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Nas últimas décadas, o uso de subestações isoladas a gás (SIGs) por 

empresas de energia elétrica tem alcançado maior aceitação devido à sua fácil 

manutenção, requisitos de pequeno espaço no solo, alta confiabilidade e boa 

adaptabilidade ambiental (NAGARSHETH e SINGH, 2014). Apesar dessas 

vantagens, a SIG apresenta alguns problemas, incluindo a geração de sobretensões 

transitórias muito rápidas, conhecidas do acrônimo em inglês VFTOs, “Very Fast 

Transient Overvoltages” que ocorrem durante a operação de chaves seccionadoras 

(CSs) e disjuntores (DJs) ou durante faltas à terra (CIGRE WORKING GROUP 33/13, 

1988). 

Segundo Rodrigues Filho (2016) as principais fontes destes transitórios no 

Sistema Elétrico de Potência (SEP) são as manobras de abertura e fechamento de 

CSs e de DJs que têm como meio isolante na câmara de extinção o gás SF6 

(Hexafluoreto de Enxofre). Devido à sua alta eletronegatividade e rigidez dielétrica o 

SF6 consegue, sob determinadas condições, tanto a interrupção como 

reestabelecimento do arco elétrico em tempos inferiores a décimos de nanosegundos, 

dando assim origem a surtos de tensão com frentes muito íngremes, que de acordo 

com as capacitâncias e indutâncias adjacentes vão se propagar como ondas viajantes 

sujeitas a reflexões e atenuações ao longo do percurso (RODRIGUES FILHO, 2016). 

As tensões e sobretensões que estressam o isolamento do equipamento 

devem ter seus parâmetros (amplitude, forma e duração) determinados por meio de 

uma análise considerando o sistema elétrico. Para cada classe de tensão deve-se 

considerar as características do isolamento com respeito aos diferentes 

comportamentos nas formas de tensão e sobretensão apresentada na Tabela 1 (IEC 

60071-1, 2019). 

Para o nível de tensão até 245 kV, as sobretensões por manobra (frente 

lenta) geralmente não são críticas, enquanto as sobretensões por descarga 

atmosférica (frente rápida) devem ser consideradas cuidadosamente. No entanto, 

para níveis de tensão mais elevados, as sobretensões de frente lenta tornam-se de 

grande importância, especificamente na faixa de extra-alta tensão (EAT) e ultra-alta 

tensão (UAT), enquanto as sobretensões de frente rápida tornam-se, em muitos 
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casos, menos crítico. As sobretensões temporárias devem ser consideradas para 

todos os níveis de tensão (IEC TR 60071-4, 2004). 

Tabela 1 – Classes e formas de tensões e sobretensões. 

Fonte: IEC 60071-1, 2019, p. 12, adaptada. 

Quando se trata de sobretensões de frente muito rápidas, a norma IEC 

60071-1:2019 caracteriza como surtos de tensão com tempo de subida menor que 

100 ns seguidos por duas componentes oscilatórias: a primeira de alta frequência na 

faixa de 300 kHz a 100 MHz e a segunda na faixa de 30 kHz a 300 kHz, conforme 

apresentado na Tabela 1, coluna a direita. Como parâmetro de coordenação de 

isolamento, o relatório técnico IEC TR 60071-4:2004, estima que o valor máximo 

destas sobretensões deve ficar abaixo dos valores das sobretensões de manobra, 

conforme apresentado na Figura 1. 

Com a utilização cada vez maior de equipamentos de manobra com 

isolação à SF6, no SEP, a análise de VFTO está cada vez mais fazendo parte do 

conjunto de solicitações que devem ser consideradas como críticas para a 

determinação da vida útil dos equipamentos conectados próximos a DJs e CSs que 
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possuem o SF6 como meio de extinção do arco elétrico. Os transformadores de 

potência são os que mais têm demonstrado maior comprometimento de suas 

características dielétricas pelas repetidas solicitações impostas pela VFTO. A 

degradação e comprometimento do dielétrico são acelerados principalmente nos 

casos em que a VFTO são capazes de excitar sobretensões ressonantes nos 

enrolamentos dos transformadores (RODRIGUES FILHO, 2016). 

Figura 1 – Tipos de sobretensões. 

 
Fonte: IEC TR 60071-4, 2004, p. 12, adaptada. 

1.1.1 ORIGEM DE VFTO EM SIG 

Durante a operação de CSs isoladas a SF6, como o movimento dos 

contatos móveis é bem mais lento que o dos DJs, existe o agravante de que em cada 

operação de abertura ou fechamento ocorrem várias reignições do arco dando origem 

a dezenas de strikes (colapsos de tensão) em menos de dois ciclos da tensão na 

frequência industrial (RODRIGUES FILHO, 2016). Por exemplo, segundo Silveira et 

al. (1987) nas SIGs da UHE Itaipu ocorrem cerca de 80 reignições por manobra de 

CSs. 

Na Figura 2 é apresentada uma configuração simplificada utilizada para 

explicar o comportamento geral das tensões (lado da fonte e da carga) na abertura de 

um seccionador com uma carga capacitiva, sendo 𝑈  a tensão do lado da alimentação, 

𝑈  a tensão do lado seccionado e 𝑈  a tensão de ignição do arco através do gap entre 
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os contatos do seccionador. No lado da fonte observa-se uma indutância (𝐿 ) e uma 

capacitância (𝐶 ) representando a impedância da rede e do lado carga verifica-se uma 

capacitância (𝐶 ) correspondendo ao trecho do barramento aberto. 

Figura 2 – Diagrama de tensões em um barramento durante seccionamento. 

 
Fonte: RODRIGUES FILHO, 2016, p. 21. 

Na Figura 3 é apresentado 𝑈 , 𝑈  e 𝑈  em função do tempo, considerando 

𝑡  o momento do início da separação dos contatos, e 𝑡 + ∆𝑡 o momento em que a 

separação atinge uma distância suficiente para isolar a tensão plena do sistema. Cada 

reignição que ocorre neste intervalo da origem a uma VFTO (RODRIGUES FILHO, 

2016). 

Figura 3 – Sequência de reignições durante a abertura de seccionador. 

 
Fonte: RODRIGUES FILHO, 2016, p. 22. 
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Ao iniciar o movimento de abertura do seccionador, os contatos ainda estão 

próximos e a tensão 𝑈  é baixa, propiciando uma série de reignições, sempre que o 

valor da diferença entre 𝑈  e 𝑈  for superior a 𝑈 . Com o afastamento dos contatos, a 

tensão de reignição 𝑈  aumenta, reduzindo as reignições, até que seu afastamento é 

suficiente para isolar a tensão 𝑈 − 𝑈 . O comportamento no fechamento de um 

seccionador é quase uma reversão completa da descrição anterior (RODRIGUES 

FILHO, 2016). 

1.1.2 PROPAGAÇÃO DE VFTO EM SIG 

A VFTO gerada na SIG ocasiona ondas viajantes em forma de degrau e 

são injetadas nos equipamentos conectadas ao local do strike. O tempo de subida 

desses surtos depende da tensão anterior ao strike. A Figura 4 ilustra a geração de 

um VFTO devido a uma operação de uma CS. A ruptura do dielétrico da CS durante 

o fechamento origina dois surtos de tensão 𝑉  e 𝑉 , cuja magnitude é dada por: 

𝑉 =
𝑍

𝑍 + 𝑍
(𝑉 − 𝑉 ) (1.1) 

𝑉 = −𝑉  (1.2) 

onde 𝑍  e 𝑍  são a impedância de surto na fonte e no lado da carga, respectivamente, 

𝑉  é a tensão de ignição entre contatos e 𝑉  é a tensão no lado da carga. 

Figura 4 – Geração de VFTO em SIG. 

 
Fonte: MARTINEZ-VELASCO, 2015, p. 176. 

As VFTOs em SIGs podem ser divididos em transitórios internos e 

transitórios externos. Os transitórios internos se propagam pelos condutores internos 

e produzem sobretensões entre estes condutores internos e o invólucro. Já os 

transitórios externos se propagam somente pelo invólucro e podem causar danos nos 
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equipamentos adjacentes, como por exemplo nos relés de proteção. Em Martinez-

Velasco (2015) são resumidas as principais características de ambos os tipos de 

fenômenos, conforme a seguir: 

1.1.2.1 Transitórios internos 

Fenômenos de ruptura do dielétricos nos contatos de um seccionador que 

geram ondas viajantes de tempo de subida muito curto que se propagam em qualquer 

direção a partir do local do strike. Como resultado do rápido tempo de subida da frente 

de onda, a propagação ao longo de uma subestação deve ser analisada 

representando as seções da SIG como linhas a parâmetros distribuídos de baixa 

perda, cada seção sendo caracterizada por uma impedância de surto e um tempo de 

viagem. As ondas viajantes são refletidas e refratadas em todos os pontos onde 

encontram uma mudança na impedância de surto, dessa forma, os transitórios 

dependem da configuração da SIG e da superposição dos surtos refletidos e 

refratados nas descontinuidades, como DJs, junções em T ou buchas. Devido a 

múltiplas reflexões e refrações, as tensões superpostas das ondas viajantes podem 

aumentar acima dos valores de tensão nominal e podem ocorrer oscilações de 

frequência muito alta. A parte principal do amortecimento das VFTOs ocorre na 

transição para a linha aérea. 

1.1.2.2 Transitórios externos 

Uma VFTO gerado internamente se propaga por toda a SIG e atinge a 

bucha de saída SF6/ar, onde causa uma tensão de invólucro transitória e uma onda 

viajante que se propaga ao longo da linha de transmissão aérea. Os transitórios 

externos incluem tensões transitórias entre o invólucro e a terra nas interfaces SIG/ar, 

tensões entre espaçadores isolantes de compartimentos, tensões nos terminais 

secundários de transformadores de instrumentos isolados a gás SF6 e campos 

eletromagnéticos irradiados, que podem ser perigosos para equipamentos 

adjacentes. Os métodos de mitigação incluem aterramento usando cabos de curto 

comprimento de baixa impedância de surto e a instalação de varistores entre 

compartimentos isolados. 
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1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Após uma vasta pesquisa e levantamento bibliográfico, não foi encontrado 

nenhuma norma que parametrize e estabeleça critérios de teste e aceitação tanto para 

os elementos do SEP que dão origem a VFTO, como para os elementos que terão de 

suportá-las (RODRIGUES FILHO, 2016). Atualmente, utiliza-se a tensão suportável 

de impulso atmosférico, especificado na norma IEC 62271-203:2003, para indicar a 

suportabilidade da rigidez dielétrica do gás SF6 em eventos de VFTO. 

Os fabricantes de SIG garantem a suportabilidade elétrica dos 

equipamentos, apenas quando manobras rápidas são executadas, ou seja, no caso 

de CS a manobra realizada por motor elétrico e no caso de DJ o movimento executado 

por um acumulador de energia (nitrogênio ou mola). 

Assim, existem lacunas no estudo de VFTO, tanto na área de 

desenvolvimento de projeto quanto na área de análise de falhas, quando envolvem 

manobras muito lentas em CSs (manobras manuais). Pesquisas correlacionando a 

suportabilidade elétrica de equipamentos de SIG com a quantidade de centelhas 

geradas na operação de abertura e fechamento de CS (principalmente em 

movimentos muito lentos), são necessárias tanto às concessionárias para análise de 

falhas, quanto aos fabricantes para desenvolvimento de projetos. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 GERAL 

Aperfeiçoar a modelagem de SIG para análise de VFTOs na situação 

operacional de falha em disjuntor e chave seccionadora. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

Para alcance do objetivo geral são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Propor um novo modelo de múltiplas centelhas para equipamentos 

de manobra; 

 Utilizar o modelo proposto de múltiplas centelhas para uso no 

fechamento manual de uma chave seccionadora; 
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 Realizar análises de severidade de VFTOs e verificar possíveis 

falhas em equipamentos. 

 Indicar ações preventivas para que não haja falhas em 

equipamentos devido a VFTO. 

1.4 CONTRIBUIÇÕES DA TESE 

A principal contribuição científica desta tese foi o desenvolvimento de um 

modelo de múltiplas centelhas para equipamentos de manobras em SIG. No modelo 

desenvolvido, houve a simplificação das equações, apresentadas em Szewczyk et al. 

(2010), para ignição e extinção das centelhas e ainda o desenvolvimento de equações 

para a instância de tempo da enésima centelha. 

O modelo de múltiplas centelhas desenvolvido, foi incorporado ao modelo 

de CS e utilizado nas simulações computacionais para análise de VFTO. Os 

resultados obtidos em simulação computacional foram consistentes e validados por 

ensaio em campo. 

Outra contribuição científica, foi a investigação de falha em DJ causada 

pela geração de múltiplas centelhas no fechamento manual de uma CS. Para essa 

investigação, houve a necessidade aperfeiçoar modelagens em componentes da SIG, 

analisar registros oscilografia e realizar exames visuais nos equipamentos 

danificados. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

O capítulo atual mostrou a importância de desenvolver cientificamente o 

assunto “análise de VFTO em falha de SIG” e apresentou os objetivos e a forma que 

o texto da tese está estruturado. 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica das pesquisas 

relacionadas ao fenômeno VFTO. Este capítulo foi subdivido em medições e análises 

de VFTO, métodos de medição de VFTO, mitigação de VFTO, distúrbios em sistema 

de proteção e controle devido a VFTO, análises de VFTO usando softwares e análise 

de falhas causadas por VFTO. 

No capítulo 3 é apresentada a modelagem dos componentes do sistema 

elétrico em estudo. Neste capítulo é detalhado o modelo proposto de múltiplas 
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centelhas, utilizado para simular todo processo de descarga elétrica na chave 

seccionadora. 

No capítulo 4 os resultados das simulações são verificados por comparação 

das medições de ensaio em campo. Neste capítulo é destacado as semelhanças e 

diferenças entre a SIG em estudo e a SIG do ensaio em campo. 

No capítulo 5 é realizada uma descrição da falha na SIG 550 kV em estudo 

e são apresentados os principais resultados obtidos utilizando um programa de 

transitório eletromagnético e discutidos com base em normas internacionais, 

medições do ensaio em campo e comparação entre os resultados de simulação. Uma 

análise de severidade da VFTO e do número de centelhas é realizada neste capítulo. 

No Capítulo 6, são apresentadas as principais conclusões do estudo, 

propostas para trabalhos futuros e a publicação originada da pesquisa. 
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2 CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O fenômeno VFTO tem sido amplamente investigado desde a década de 

1980, tanto com a realização de testes de campo e de laboratório, quanto por 

simulações computacionais. 

Boggs et al. (1982) foram um dos primeiros pesquisadores a realizarem 

testes em campo que permitiram a medição direta da VFTO gerada pela operação de 

uma CS em uma SIG de 500 kV. Na pesquisa de Boggs et al. (1982) já havia uma 

indicação que a tensão de carga aprisionada, conhecida do acrônimo em inglês TCV 

“trapped charge voltage”, deixada durante a abertura da CS depende do projeto 

detalhado da chave. 

Povh et al. (1996) compilaram os estudos realizados pela IEEE Very Fast 

Transients Task Force e forneceram diretrizes para examinar VFTO em SIG. Nos 

estudos de Povh et al. (1996) os modelos de circuito equivalente de vários 

componentes do sistema elétrico são originados da pesquisa realizada pelo CIGRE 

Working Group 33/13 (1988). 

Atualmente, estão sendo desenvolvidos equipamentos capazes de gerar 

VFTOs com pico maior que 2,5 MV, tempo de subida da tensão menor que 50 ns e 

com maior componente oscilatória em torno de 8,1 MHz, como exemplo, tem-se a 

pesquisa realizada por Wen et al. (2014). 

2.1 MEDIÇÕES E ANÁLISES DE VFTO 

Análises de VFTO baseadas nos resultados das simulações são essenciais 

especificamente para SIG de classe EAT e UAT (RIECHERT e HOLAUS, 2012). Para 

estas altas tensões nominais, os níveis de tensão tolerantes ao isolamento, conforme 

definido na norma IEC 62271-203:2003, são reduzidos em comparação com os níveis 

de tensões inferiores, isso faz com que, para SIG com classes EAT e UAT, as análises 

de VFTO estejam sendo extensivamente conduzidas para dar suporte ao trabalho de 

projeto e teste de componentes (SZEWCZYK et al., 2016) (2016). 

Em Fujita, Hosokawa e Shibuya (1998) foi investigado de forma 

experimental o comportamento das VFTOs em transformadores de potência de 500 

kV usando gerador de função. Com isso, foi observado um fenômeno de ressonância 

na tensão entre espiras dos enrolamentos do transformador que apresentou valores 
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de 0,25 vezes a tensão aplicada. A partir das análises foi concluído que nos 

transformadores submetido aos testes experimentais, o nível de tensão entre espiras 

para uma VFTO pode ser 3 vezes maior do que no ensaio de tensão suportável de 

impulso atmosférico. Esta relevante pesquisa indica que as normas de ensaios em 

transformadores de potência para aceitação do equipamento, devem contemplar 

aplicação de VFTO padronizada. 

Na pesquisa Shu et al. (2013) foi realizado mais de 2000 ensaios em dois 

circuitos de testes de SIG 1100 kV em escala real, para obter as características de 

VFTO. As diferenças estavam nas CSs com velocidades de contato diferentes, sendo 

a CS mais rápida tinha um resistor para supressão de VFTO. Com isso, pode ser 

observado que a forma de onda da VFTO contém dezenas de strikes (colapsos de 

tensão excedendo 0,3 p.u.) com uma ampla faixa de frequência, o valor de pico da 

VFTO foi de 2,27 p.u. e reduzido para 1,33 p.u. quando o resistor de supressão de 

VFTO está inserido. 

No estudo Chen et al. (2015) foi analisada a influência de características 

da CS na geração de VFTO em uma SIG 1100 kV. Para isso, foram realizados mais 

de 1.800 ensaios de operação da CS e concluíram que a amplitude da TCV e da VFTO 

reduz com a diminuição da velocidade de operação. 

Em Rodrigues Filho et al. (2016) foi montada em laboratório uma SIG de 

500 kV, com 31 metros de comprimento, incluindo uma CS para estudar os fenômenos 

da VFTO. Com essa SIG 550 kV, observaram parâmetros como tempo de subida e 

tensão de pico dentro das faixas sugeridas pela norma IEC 60071-1:2003. No entanto, 

observaram uma componente oscilatória 10 vezes o limite superior sugerido pela 

mesma norma. Com isso, a pesquisa mostra ser importante estender a faixa de 

frequência para modelagem das bobinas de transformador de potência. 

Na pesquisa Ma et al. (2017) foi realizada medições em duas SIG 1100 kV 

para investigar as características de VFTO. A partir das medições, observou-se que 

amplitude da VFTO é significativamente menor quando o resistor de amortecimento é 

instalado na CS e uma análise quantitativa do número de strikes durante a operação 

de abertura e fechamento de CS foi realizada. 

No estudo Xue, Ametani e Mahseredjian (2019) foi investigada, através de 

simulação computacional, as características de VFTO no condutor e no invólucro de 

uma SIG de 500 kV, adotando fórmulas completas de impedância e admitância de 

retorno à terra. Na investigação, foi observada a diminuição de uma componente 
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oscilatória à medida que o comprimento total da SIG aumenta e verificada que uma 

componente oscilatória é diminuída significativamente por capacitâncias parasitas dos 

transformadores. Ainda, foi concluído que o aterramento do invólucro reduz a tensão 

em todo invólucro de forma significativa, mas a tensão da barra tende a aumentar 

conforme a resistência do aterramento se torna menor. 

2.2 MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE VFTO 

Simulações de VFTO pode não fornecer resultados precisos tendo em vista 

que a estrutura da subestação é complexa e alguns fatores dos equipamentos de 

potência são difíceis de calcular (POPOV et al., 2007). Portanto, a medição de VFTO 

torna-se necessária para obter informações reais. Diversas pesquisas apresentam 

sensores desenvolvidos e capazes de obter as VFTOs induzidas pelas operações de 

chaveamento em SIG. (2007) 

Em Ma et al. (2012) foi desenvolvido um modelo a parâmetro distribuído 

para o sistema de medição com eletrodo embutido no equipamento. No estudo, uma 

análise teórica e uma verificação experimental em laboratório foi realizada, indicando 

que o sistema de medição pode atender às necessidades de medição de VFTO para 

uma frequência de corte até 10 MHz. 

Na pesquisa Stojkanovic et al. (2012) foi discutido o projeto, 

desenvolvimento e teste de divisor de tensão capacitivo para medir ocorrências 

transitórias rápidas na faixa de nanossegundos. Nessa pesquisa, foi concluído que o 

divisor de tensão capacitivo é adequado para medir tensões de impulso na faixa de 

sub-nanossegundos, mas apenas quando acoplado diretamente ao ponto de medição 

ou conectado por meio de linhas de acoplamento que terminam com impedâncias 

características apropriadas. 

No estudo Gongchang et al. (2013) foi desenvolvido um sistema de 

medição de largura de banda de frequência total baseado em um divisor de tensão 

capacitivo. Os resultados apresentaram que o sistema de medição do divisor de 

tensão capacitivo integrado com um conversor de impedância tem uma largura de 

banda variando de 0,003 Hz a 300 MHz pelo menos. Aproximadamente 3.000 testes 

de operação de fechamento e abertura em CS de SIG foram realizados e verificado 

que devido à ampla banda de frequência do sistema de medição, é possível obter a 

forma de onda da VFTO completa de forma precisa. 
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As pesquisas referentes ao desenvolvimento de sensores para medição de 

VFTO, mostram que atualmente os sensores atendem as necessidades de registro da 

forma de onda completa em uma ampla faixa de frequência, entretanto, ruídos e 

interferências ainda podem ser minimizados. 

2.3 MITIGAÇÃO DE VFTO 

Ao longo dos anos, diversos métodos têm sido desenvolvidos para 

mitigação de VFTO, destacando-se soluções atualmente comerciais, como a inclusão 

de resistor de amortecimento na CS e instalação de anéis magnéticos nos 

barramentos da SIG. 

Em Yamagata et al. (1996) foi verificada a eficácia da supressão da VFTO 

através da instalação de resistor na CS de uma SIG 1100 kV, por meio de simulações 

computacionais e testes em campo. Para isso, foram realizados 400 ensaios no 

circuito de teste, provando que a CS com resistor suportou a solicitação de serviço 

requerido. 

Na pesquisa Tavakoli e Gholami (2011) foi analisado métodos para 

mitigação da magnitude de VFTO através de simulações. No estudo, foi observado 

que a magnitude da VFTO depende da distância entre o ponto de geração do arco 

elétrico e o ponto de medição. Com isso, foi verificado que o tipo e o comprimento dos 

componentes terminais na SIG têm uma influência considerável na forma de onda da 

VFTO, a taxa de atenuação é alta se a SIG é terminada com sistemas de baixa 

impedância, como cabo, e a taxa de atenuação é baixa se a SIG é terminada com 

elementos de alta impedância de surto, como uma linha aérea. A partir disso, foi 

concluído que a instalação de um capacitor de surto paralelo ao para-raios pode 

amortecer a VFTO nos terminais do transformador. 

No estudo Tavakoli et al. (2013) foi realizada uma comparação entre quatro 

métodos de supressão de VFTO. Os estudos foram realizados por simulações 

computacionais e envolveram a supressão de VFTO por componentes terminais, 

componentes de capacitância, adoção de um seccionador com resistor e anéis 

ferromagnéticos. Com isso, foi concluído que a utilização de um cabo de 30 metros 

de comprimento no lado da fonte (componentes terminais) é o melhor método para a 

SIG estudada. 
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Em Guan et al. (2013) foi analisado dois anéis magnéticos, de diferentes 

materiais, instalados no barramento de uma SIG para supressão de VFTO. A partir 

das análises, foi concluído que os anéis magnéticos feitos de ferrite R2KB ou amorfo 

FJ37 têm a capacidade de suprimir a VFTO; tanto o valor de pico como a inclinação 

global. Ainda, foi observado que quando o comprimento total dos anéis magnéticos é 

maior que 0,5 m, a ferrita R2KB apresenta melhor efeito supressor. 

No estudo Szewczyk et al. (2015) foi proposta a atenuação da VFTO 

adicionando um condutor interno localizado dentro do barramento da SIG, sendo 

fechado por um elemento que fornece o casamento de impedância no final do 

barramento. O arranjo proposto atua como um divisor de tensão, ou seja, apenas uma 

determinada parte da VFTO são conduzidas pelo condutor adicional, e o elemento no 

final do barramento ocasiona a não reflexão da onda viajante e a dissipação da 

energia. No estudo, foi apresentado resultados de simulações eletromagnéticas 

usando método dos elementos finitos (MEF) que indicaram atenuação da VFTO. 

Na tese Rodrigues Filho (2016) foi proposta uma alternativa, de baixo custo 

e rapidez de implementação, para reduzir a VFTO, utilizando a inserção de anéis 

(toroides) de material magnético em trechos dos barramentos blindados. A proposta 

foi validada por simulações, modelo reduzido e ensaios em laboratório. 

Várias pesquisas mostram que os métodos de atenuação da VFTO são 

eficazes, entretanto, um estudo específico para cada sistema é necessário ser 

realizado, ou seja, não há um componente padrão para mitigação de VFTO. Torna-se 

importante destacar que as pesquisas atuais pouco abordam as possibilidades e 

dificuldades de implantação e custos dos componentes para atenuação da VFTO. 

2.4 DISTÚRBIOS EM SISTEMA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DEVIDO A VFTO 

Frequentemente, os equipamentos de proteção e controle são fixados 

próximos a SIG e conectados pela mesma malha de aterramento. Como resultado, a 

operação de chaveamento pode induzir tensão de perturbação nas portas desses 

equipamentos que algumas vezes causam falhas. 

Em Ametani et al. (2009) foi analisado 330 distúrbios eletromagnéticos de 

circuitos de controle em centrais elétricas e subestações no Japão por dez anos a 

partir de 1990. A partir das análises, foi concluído que a maior incidência de falhas em 
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equipamentos de proteção e controle ocorrem devido a surtos de chaveamento em 

SIG. 

No estudo Matsumoto et al. (2006) foi investigada a imunidade dos relés 

numéricos contra um surto de chaveamento com frequência relativamente alta em 

uma SIG. No estudo, foi concluído que a confiabilidade dos relés numéricos contra o 

surto de chaveamento é quase suficiente devido à eficácia do padrão de teste de 

imunidade a transitórios elétricos rápidos adotado no Japão. É ressaltado no estudo, 

que as concessionárias japonesas têm usado um teste de imunidade a impulso 

retangular não previsto na norma IEC 60255-22-4:2002. Atualmente, utiliza-se a 

norma IEC 60255-26:2013 para especificar os requisitos gerais para testes de 

imunidade a transitórios elétricos rápidos para equipamentos de proteção e controle 

do SEP, com previsão de publicação de uma nova revisão no ano de 2022. Considera-

se pertinente, levantamentos de falhas em equipamento de proteção e controle devido 

a VFTO a partir de 2013 em conjunto com análise de eficácia da norma IEC 60255-

26:2013. (2013) (2002) 

Na pesquisa Wu et al. (2017) foi medida e analisada a tensão de 

perturbação induzida nos equipamentos de proteção e controle durante a operação 

de chaveamento de um circuito de teste de uma SIG 1100 kV sob três diferentes 

condições de aterramento do cabo e três diferentes casos de carga. Na pesquisa, foi 

concluído que o aterramento da blindagem do cabo em ambos os lados é muito eficaz 

para mitigar a tensão de perturbação, outra forma de mitigar a perturbação é isolar a 

carcaça dos equipamentos de proteção e controle dos invólucros da SIG. 

2.5 ANÁLISES DE VFTO POR MEIO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Utilizando o alternative transients program (ATP), versão amplamente 

utilizada do electromagnetic transient program (EMTP), uma revisão dos modelos de 

única centelha foi realizada em Hang, Xiaofan e Weidong (2014) e um modelo de 

múltiplas centelhas foi proposto em Szewczyk et al. (2010) para representar a 

operação de um seccionador e simular a VFTO em SIG. Recentemente, análises de 

VFTO em SIG também têm sido realizadas utilizando software de elementos finitos e 

diferenças finitas. 

Em Stosur et al. (2010) foram realizadas simulações de VFTO em uma SIG 

típica, utilizando um modelo de múltiplas centelhas para a CS. A partir das análises, 
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foi observada em torno de 400 centelhas por manobra e que o número total de 

centelhas reduz com a diminuição da TCV. 

No estudo Smajic et al. (2011) foi realizada uma abordagem de simulação 

de VFTO resolvendo as equações de Maxwell no domínio do tempo em geometrias 

3D de uma SIG 1100 kV real, usando MEF. Com isso, os picos de tensão da simulação 

foram verificados por comparação com medições e simulações utilizando EMTP 

baseadas em equações de circuitos elétricos equivalentes e foi concluído que a forma 

das ondas eletromagnéticas dominantes na SIG foi prevista com precisão e a 

discordância média entre os picos de tensão obtidos e as medidas foi 18,84%, sendo 

aceitável para fins de aprimoramento do projeto. 

Na pesquisa Seo et al. (2013) foi proposto um novo método para calcular a 

taxa de crescimento de VFTO e ainda foi analisada a magnitude e a taxa de 

crescimento da VFTO nos terminais do transformador de uma SIG 550 kV, usando 

EMTP baseada em circuitos elétricos equivalentes. Na pesquisa, foi concluído que a 

TCV não influencia na taxa de crescimento da VFTO e com menor comprimento entre 

a CS e o transformador, a taxa de crescimento é aumentada. 

No estudo Yinbiao et al. (2013) foi simulado todo o processo de strikes 

repetidos durante a operação de fechamento e abertura de uma CS, levando em 

consideração a velocidade de chaveamento. Os resultados das simulações 

mostraram que dentro de uma certa faixa de velocidade (menor que 0,8 m/s), as CSs 

com uma velocidade de chaveamento mais baixa geram TCV menor após a operação 

de abertura, e consequentemente uma magnitude de VFTO menor. No estudo, não 

foi analisado o impacto causado por CS de muito baixa velocidade (operação manual), 

no desempenho da isolação dos equipamentos. 

Em Lu et al. (2017) foi apresentado um método híbrido, utilizando o MEF e 

o método das diferenças finitas no domínio do tempo (DFDT), para analisar a VFTO 

sob distribuição não uniforme de carga residual em um barramento isolado a gás. A 

partir das análises, foi verificado que a não uniformidade da densidade de carga não 

tem nenhum efeito óbvio na VFTO, mas tem efeito na tensão inicial antes do arco 

elétrico. 

Em Szewczyk e Kuniewski (2017) foi proposto uma forma de controlar as 

condições de tensão que precedem as centelhas nos contatos da CS para atenuar a 

VFTO. Para isso, foi apresentada por simulação computacional usando MEF, que 

controlando as condições de tensão nas quais as centelhas ocorrem, as VFTOs 
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podem ser controladas; entretanto, não foi apresentada a forma de controlar as 

tensões os lados da CS. 

No estudo Ametani et al. (2018) foi realizada uma análise das frequências 

de oscilação da VFTO geradas por operações de CSs e DJs em SIG. No estudo, foram 

compilados resultados de testes em campo de VFTO e implementado modelos 

computacionais baseados no método DFDT e circuitos equivalentes usando EMTP. 

Com isso, foi verificado que as frequências de oscilação de VFTO variam de 1–140 

MHz em circuitos de alta tensão da SIG e de 2–80 MHz em circuitos de controle de 

baixa tensão. Ainda, foi observado que a amplitude da VFTO varia de 1,7–3,0 p.u. nos 

circuitos principais da SIG, de 0,1–0,7 p.u. nos invólucros de metal e de 20–700 V nos 

circuitos de controle de baixa tensão. A partir das análises, foi concluído que os 

resultados calculados pelo método DFDT concordam bastante com os resultados de 

circuitos equivalentes, embora os resultados do EMTP sejam mais oscilatórios. 

Na pesquisa Hasseb e Thomas (2018) o fenômeno VFTO foi investigado 

através de simulação computacional usando EMTP baseado em circuitos equivalentes 

em uma SIG 1100 kV apresentada no trabalho de Li et al. (2012). Na pesquisa, foi 

observado que a sobretensão máxima calculada é de 1,76 p.u sem considerar a TCV 

e atinge 2,54 p.u. com uma TCV de -1,0 p.u. Na investigação, foi verificado que as 

principais componentes de frequência da VFTO calculada estão na faixa de 800 kHz 

a 15 MHz. A partir das análises, foi concluído que o uso de um resistor na faixa de 

450-500 ohms na CS apresenta os melhores resultados para mitigação da VFTO. 

2.6 ANÁLISES DE FALHAS CAUSADAS POR VFTO 

Em Boggs et al. (1982) é mencionado que poucas falhas em SIG causadas 

por VFTO não fornecem estatísticas pertinentes e deve-se realizar investigações 

especiais destinadas a gerar tais estatísticas. 

Na pesquisa Lee et al. (2011) foi investigada uma falha de isolamento de 

equipamentos que propiciaram um completo apagão da terceira usina nuclear de 

Taiwan, em março de 2001. Na pesquisa, foi realizada medições em campo e 

simulações de VFTO baseada em circuitos equivalentes utilizando EMTP, com 

modelo de múltiplas centelhas, sendo analisados os impactos da VFTO transferidos 

do sistema de EAT para o sistema média tensão (MT) por meio dos transformadores 

de potência. 
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O estudo mais recente é de Zhang et al. (2019) em que foi analisada uma 

explosão em SIG devido uma falha de DJ, por meio de simulações computacionais, 

exames visuais e registros de oscilografias. Os registros de oscilografias mostraram 

curto-circuito na fase A, os exames visuais indicaram que o contato móvel da fase A 

do DJ não completou a abertura e as simulações computacionais utilizando EMTP-

ATP reproduziram o processo de falha. Com isso, os resultados das simulações 

mostraram que a falha foi devido à abertura incompleta do DJ, o que levou a repetidos 

strikes entre o contato fixo e móvel. Em cada strike nos contatos do DJ, a VFTO com 

frente íngreme e alta amplitude ocorria na GIS, a ação repetida da VFTO por 3 minutos 

causou a falha no DJ. 

Na presente pesquisa, são apresentados resultados de simulações de 

VFTO, considerando operações manuais de CS, para análise de uma falha real em 

uma SIG 550 kV. Para isso, foi necessário usar um modelo de CS, no qual não apenas 

uma única centelha, mas todo o processo de VFTO, incluindo muitos strikes, são 

incorporados. Essa nova abordagem permite avaliar quantitativamente o impacto 

geral da operação do seccionador no próprio equipamento e em equipamentos 

adjacentes. As simulações foram implementadas usando EMTP-ATP com modelagem 

de componentes SIG para análise em alta frequência. 
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3 CAPÍTULO 3 – MODELAGEM DO SISTEMA ELÉTRICO EM ESTUDO 

Para essa análise computacional do fenômeno VFTO utilizando EMTP-

ATP, os diferentes componentes do sistema elétrico da Figura 5 foram modelados 

utilizando as diretrizes da IEEE Very Fast Transients Task Force (POVH et al., 1996; 

MARTINEZ-VELASCO, 2010; MARTINEZ-VELASCO, 2015), usando parâmetros 

fornecidos pelos fabricantes, apresentados em estudo de transitório de alta frequência 

(JÚNIOR, et al., 2005). Esses modelos de circuitos elétricos equivalentes compostos 

de elementos concentrados e linhas a parâmetros distribuídos são adequados para 

simulações nas faixas de frequências de 100 kHz a 50 MHz. (JÚNIOR, ROSE, et al., 2005) 

Dessa forma, somente as tensões transitórias internas (condutor-invólucro) 

foram analisadas, assumindo que os invólucros metálicos estão perfeitamente 

aterrados e a resistividade do solo é igual a zero. Para a modelagem, apenas uma 

fase do sistema elétrico foi utilizada, isso pôde ser realizado devido a operação de 

chaveamento e os fenômenos de VFTO correspondentes serem os mesmos nas 

outras duas fases. Além disso, assume-se que os circuitos elétricos das fases são 

isolados (XUE, AMETANI e MAHSEREDJIAN, 2019). 

Em frequências elevadas, as perdas pelo efeito skin podem produzir uma 

atenuação perceptível, dessa forma, para obtenção de resultados conservadores, 

essas perdas foram negligenciadas. 

No sistema elétrico apresentado na Figura 5, G1 e G2 são geradores 

síncronos com capacidade nominal de 390 MVA e tensão nominal de 13,8 kV. Os 

transformadores elevadores TF1 e TF2 têm capacidade nominal de 405 MVA e tensão 

nominal de 13,8/550 kV e são conectados a SIG 550 kV. As chaves seccionadoras 

CS-1 e CS-2 são responsáveis pelo isolamento elétrico do disjuntor DJ-1. Da mesma 

forma, CS-3 e CS-4 isolam eletricamente DJ-2. Ainda, BU representa a bucha de 

SF6/ar que se conecta a de linha de transmissão identificada por LT. Finalizando, TPC 

e PR correspondem ao transformador de potencial capacitivo e para-raios de saída 

de linha, respectivamente. Chaves de aterramento e transformadores de corrente não 

são apresentados para fins de simplificação e, portanto, também não fizeram parte 

deste estudo. 
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Figura 5 – Diagrama unifilar do sistema elétrico em estudo. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

3.1 MODELAGEM DOS COMPONENTES 

3.1.1 GERADOR ELÉTRICO 

Para simulações de VFTO, diversas pesquisas apesentam as tensões do 

lado da fonte e da carga como fixas de 1,0 p.u. e -1,0 p.u., respectivamente, para 

simular a condição mais severa (POVH et al., 1996; YINBIAO et al., 2013). Em 

Martinez-Velasco (2010) é sugerida a representação do gerador síncrono como um 

circuito capacitivo linear sem perdas, entretanto, esses modelos negligenciam a 

variação de tensão do gerador, não sendo adequado para simulação de todo processo 

de strikes repetidos. Assim, foi utilizado um modelo de gerador considerando apenas 

uma fonte de tensão senoidal com amplitude de 1,0 p.u. e frequência de 60 Hz. 

O sistema elétrico em estudo foi considerado em estado estacionário antes 

da operação da CS-4 e cada operação foi executada quando a tensão senoidal do 

gerador G1 estava em seu pico (550√2/√3 = 1,0 p.u.). 

3.1.2 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 

Segundo Martinez-Velasco (2015) para estudos em altas frequências, uma 

prática comum é modelar um transformador de potência como um capacitor que 

representa a capacitância do enrolamento para a terra. Em frequências muito altas, a 

saturação do núcleo magnético pode ser desprezada, bem como as impedâncias de 

dispersão. 
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Tendo em vista que a transferência de tensão entre os terminais do 

transformador não foi objeto deste estudo, uma representação precisa apresentado 

em Povh et al. (1996), conforme a Figura 6, pode ser obtida utilizando os parâmetros 

fornecidos pelo fabricante, por meio de um circuito RLC série para os enrolamentos 

(RTF = 627 mΩ, LTF = 244 mH e CTF = 1200 pF) e contemplando a capacitância da 

bucha condensiva SF6/óleo (CB = 380 pF). 

Figura 6 – Circuito equivalente para transformador e bucha SF6/óleo. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

3.1.3 SUBESTAÇÃO ISOLADA A GÁS 

De acordo com Martinez-Velasco (2015), para uma faixa de frequências 

inferior a 100 MHz, uma secção barramento isolado a gás (BIG) pode ser representada 

como uma linha de transmissão a parâmetros distribuídos sem perdas. A indutância e 

a capacitância por unidade de comprimento de uma configuração de cilindro coaxial 

monofásico, conforme apresentado na Figura 7, são dadas por: 

𝐿 =
𝜇

2𝜋
𝑙𝑛

𝑅

𝑟
 (3.1) 

𝐶 =
2𝜋𝜀

𝑙𝑛
𝑅
𝑟

         (𝜀 ≈ 𝜀 ) (3.2) 

para uma linha de transmissão sem perdas, a impedância de surto é derivada da 

Equação 3.3: 

𝑍 =
𝐿

𝐶
≈

𝜇 𝜀⁄

2𝜋
𝑙𝑛

𝑅

𝑟
= 60 𝑙𝑛

𝑅

𝑟
 (3.3) 

onde R e r representam os diâmetros interno do invólucro e do condutor central, 

respectivamente, ambos em centímetros, conforme apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 – Seção transversal da SIG em estudo. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Para as dimensões da secção transversal da SIG em estudo (Figura 7) o 

valor da impedância de surto é 64,7 Ω e cada trecho do BIG foi representado no 

modelo computacional como um trecho de linha de transmissão a parâmetros 

distribuídos com seus respectivos comprimentos, obtidos nos desenhos construtivos 

do Anexo A e apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Comprimento dos BIGs. 

BIG Comprimento (m) 

2-3 e 12-13 10,5 

4-5 e 14-15 1,1 

6-7 e 16-17 4,1 

8-9 e 18-9 6,3 

9-10 8,7 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

3.1.4 DISJUNTOR 

Conforme Martinez-Velasco (2015), estudos em altas frequências, o 

disjuntor na posição fechado pode ser representado como uma linha de transmissão 

a parâmetros distribuídos, cujo comprimento elétrico é igual ao comprimento físico (L1 

e L2) e capacitores a terra representando a capacitância condutor-invólucro (C1). Para 

a posição aberta é inserida capacitâncias representando os capacitores de 

equalização das câmaras de interrupção (C2). 

Na Figura 8 é apresentado o circuito equivalente do disjuntor, com os 

parâmetros fornecidos pelo fabricante, C1 = 28,5 pF, C2 = 500 pF, ZDJ = 30 Ω, L1 = 0,6 
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m e L2 = 0,8 m. Os contatos principais do disjuntor em paralelos com os capacitores 

de equalização das câmaras de interrupção, proporcionam a representação de um 

único circuito equivalente para as posições aberto e fechado. 

Figura 8 – Circuito equivalente para o disjuntor. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

3.1.5 CHAVE SECCIONADORA 

Nos estudos em altas frequências, compilados por Povh et al. (1996), uma 

chave seccionadora na posição fechada, pode ser representado como uma linha de 

transmissão a parâmetros distribuídos, cujo comprimento elétrico é igual ao 

comprimento físico (L3). Para a posição aberta, a chave seccionadora é representada 

somente por um capacitor série representando a capacitância entre os contatos fixo e 

móvel. 

Uma adaptação ao modelo apresentado em Povh et al. (1996) para chave 

seccionadora na posição fechada, foi utilizado neste estudo. Foi incluído ao modelo, 

capacitores a terra representando a capacitância condutor-invólucro (C3). Ainda, a 

linha de transmissão foi separada em duas partes iguais, permanecendo uma parte 

no lado contato fixo e outra parte no lado do contato móvel. Na Figura 9 é apresentado 

o circuito equivalente da chave seccionadora na posição fechada, com os parâmetros 

fornecidos pelo fabricante, C3 = 35 pF, ZCS = 64 Ω e L3 = 0,6 m. 

Figura 9 – Circuito equivalente para chave seccionadora. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 
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3.1.6 MODELO DE MÚLTIPLAS CENTELHAS 

Em Martinez-Velasco (2015) é descrita a representação da centelha na 

operação de um seccionador, como uma resistência variável dinamicamente, com um 

tempo de colapso controlável. 

Neste estudo, foi utilizada a lógica de controle do modelo de múltiplas 

centelhas proposta em Szewczyk et al. (2010) e propostas equações para análise de 

todo o processo de geração de VFTO. O modelo de múltiplas centelhas foi inserido 

no modelo de chave seccionadora, conforme apresentado na Figura 10. 

Figura 10 – Modelo de chave seccionadora fechada incluso modelo de múltiplas centelhas. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

A ideia principal do modelo de múltiplas centelhas proposta em Szewczyk 

et al. (2010) é baseada no controle da resistência não linear entre os contatos fixo e 

móvel da CS, conforme apresentado na Figura 10. Na Figura 11, é apresentado um 

diagrama do modelo de múltiplas centelhas, onde r corresponde a resistência a qual 

é controlada por uS e uL que representam a tensão do lado da fonte e do lado da carga, 

respectivamente. As Equações 3.4 e 3.5 correspondem ao modelo do processo de 

ignição (𝑅 ) e extinção (𝑅 ) da enésima centelha apresentada apenas no estudo 

Szewczyk (2017). 

𝑅 (𝑡) = 𝑅 + 𝑅 − 𝑅 𝑒 ( )⁄  (3.4) 

𝑅 (𝑡) = 𝑅 + 𝑅 − 𝑅 1 − 𝑒 [ ( ∆ )]⁄  (3.5) 

onde 𝑅  representa a resistência de arco, 𝑅  corresponde à resistência do gap da 

CS aberta, 𝑇  representa à instância de tempo da enésima centelha, ∆𝑇  representa 

a duração da enésima centelha e 𝜏 corresponde a constante de tempo da centelha. 

Nos estudos que abordam as múltiplas centelhas propostas em Szewczyk 

et al. (2010) não são apresentadas equações para a instância de tempo da enésima 

centelha (𝑇 ) e a estimativa para duração da enésima centelha (∆𝑇 ). Um tratamento 

adequado a esses dois parâmetros é dado nesta tese. 
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A proposta de equações para múltiplas centelhas proposta nesta tese é 

baseada no modelo de única centelha apresentado em Povh et al. (1996) dado por: 

𝑅 (𝑡) = 𝑅 + 𝑅 𝑒  (3.6) 

onde 𝑅  corresponde a uma resistência residual em série de 0,5 Ω, 𝑅  representa a 

resistência inicial do gap da CS com valor de 1 GΩ e  corresponde a constante de 

tempo da centelha, para o dielétrico sendo o SF6, equivalente a 1 ns. 

Com base na Equação 3.6, as seguintes equações foram desenvolvidas na 

presente tese e em seguida implementada na modelagem do processo de ignição 

(𝑅 ) e extinção (𝑅 ) da enésima centelha: 

𝑅 (𝑡) = 𝑅 + 𝑅 𝑒  (3.7) 

𝑅 (𝑡) = 𝑅 + 𝑅 1 − 𝑒
( )

 (3.8) 

onde 𝑇  e 𝑇  representam à instância de tempo da enésima centelha no início da 

ignição e extinção, respectivamente. 

Para obtenção da instância de tempo da enésima centelha no início da 

ignição (𝑇 ), faz-se 𝑅 (𝑡) igual a 𝑅  na Equação 3.7, dessa forma obtém-se:  

𝑇 = 𝜏 𝑙𝑛
𝑅 − 𝑅

𝑅
+ 𝑡 (3.9) 

De forma semelhante, a instância de tempo da enésima centelha no início 

da extinção (𝑇 ), é obtida fazendo-se 𝑅 (𝑡) igual a 𝑅  na Equação 3.8, dessa forma 

obtém-se: 

𝑇 = 𝜏 𝑙𝑛
− 𝑅 − 𝑅 − 𝑅

𝑅
+ 𝑡 (3.10) 

Importante destacar que no modelo de múltiplas centelhas proposto nesta 

tese, não é fixada a duração da enésima centelha (∆𝑇 ), pois são considerados que 

os tempos da dinâmica não linear das resistências de ignição e extinção da enésima 

centelha, compõem a duração total da centelha. 
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Figura 11 – Conceito principal do modelo de múltiplas centelhas para CS. 

 
Fonte: SZEWCZYK et al., 2010, modificada. 

Para simular todo o processo de descarga elétrica da CS e simplificar a 

análise, foi assumida uma característica linear da tensão de ruptura, conhecida do 

acrônimo em inglês BDV “breakdown voltage”, pois segundo Yamagata et al. (1996) 

a BDV é proporcional à distância do gap entre os contatos. Para este estudo, a BDV 

caracteriza a rigidez dielétrica entre os contatos fixo e móvel da CS em função do 

tempo. As curvas envoltórias (𝑢  e 𝑢 ) para a operação de fechamento da CS 

foram obtidas com as seguintes equações: 

𝑢 = +𝑘 (𝑙 − 𝑣𝑡) (3.11) 

𝑢 = −𝑘 (𝑙 − 𝑣𝑡) (3.12) 

onde 𝑘  e 𝑘  representam os parâmetros característicos do gap BDV para as 

polaridades positiva e negativa, respectivamente, expressos em kV/m, l corresponde 

a distância em metros do gap quando a CS está totalmente aberta, v representa a 

velocidade uniforme, em metros por segundos, do contato móvel da CS e t refere-se 

ao tempo de execução do movimento da CS em segundos. 

Para o modelo de múltiplas centelhas implementado, foi usado 0,1 m para 

a distância máxima de gap (l) e 𝑘  e 𝑘  foram considerados simétricos e iguais a 

16000 kV/m, valor superior ao usados em Yinbiao et al. (2013) para a CS de SIG 1100 

kV, devido as diferenças de projeto e classe de tensão. Foram consideradas duas 

velocidades (v) para o contato móvel da CS: (i) 1,5 m/s, que é a velocidade de 



27 

 

movimento por motor elétrico; e (ii) 0,15 m/s para movimento manual por manivela, 

obtido experimentalmente. 

Finalizando o modelo, foi implementada uma lógica de controle em que a 

equação para ignição da centelha (Equação 3.7) foi utilizada quando a tensão de 

recuperação (𝑢 − 𝑢 ) excede a tensão de ruptura (𝑢 ) e a equação de extinção da 

centelha (Equação 3.8) foi empregada quando a tensão de recuperação se torna 

próxima de zero, conforme apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Lógica para ignição e extinção de centelha. 

Condição Ação Equação 

(𝑢 − 𝑢 ) ≥ 𝑢  Ignição da centelha Equação 3.7 

(𝑢 − 𝑢 ) ≤ 𝑢  Ignição da centelha Equação 3.7 

(𝑢 − 𝑢 ) ≈ 0 Extinção da centelha Equação 3.8 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Um detalhe importante da lógica implementada é que em cada ciclo de 

ignição e extinção de centelha, a equação para extinção da centelha é executada 

somente quando antecedida de uma ignição de centelha e a tensão de recuperação 

se aproxima do zero pela primeira vez. O algoritmo completo da lógica de controle 

implantada para múltiplas centelhas é apresentado no Apêndice A. 

3.1.7 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO 

De acordo com Povh et al. (1996) um modelo de transformador de potencial 

capacitivo (TPC) para estudos em altas frequências, pode ser estabelecido com 

capacitores concentrados para terra, representando a capacitância entre o 

enrolamento e o invólucro que é aterrado. Nesta tese, foi utilizado o valor de uma 

capacitância de 4400 pF fornecido pelo fabricante. Em estudos que envolvem 

distúrbios eletromagnéticos em circuitos de controle de SIG, uma modelagem mais 

detalhada do TPC pode ser utilizada (AMETANI et al., 2018). (2018). 

3.1.8 PARA-RAIOS 

Em Martinez-Velasco (2010) e Povh et al. (1996) é apresentado um modelo 

de para-raios, para estudos em altas frequências, como circuito resistivo não linear, 

caracterizado por sua tensão residual aos impulsos de manobra. 



28 

 

Assim, o para-raios de oxido de zinco (ZnO) foi modelado como uma 

resistência variável conectada em série com uma indutância à terra. O comportamento 

dependente de frequência foi negligenciado devido ao tempo de ativação dos para-

raios de ZnO ser muito mais longo do que os tempos de subida da VFTO, conforme 

mencionado em Tavakoli et al. (2013), e porque as operações de chaveamento em 

SIG não produzem tensões suficientemente altas para que o para-raios se tornem 

condutivo, conforme descrito por Martinez-Velasco (2015). 

A resistência variável do para-raios foi definida pela curva tensão-corrente 

apresentada na Tabela 4 e uma indutância de 1 μH/m representando o cabo de 

conexão à terra com comprimento de 5 m foi considerada na modelagem. 

Tabela 4 – Características V–I do para-raios de ZnO. 

I 1 mA 10 A 100 A 1 kA 10 kA 40 kA 

V 572 kV 710 kV 770 kV 838 kV 987 kV 1300 kV 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

3.1.9 BUCHA SF6/AR 

Em Povh et al. (1996) o modelo da bucha SF6/ar, para estudos em altas 

frequências, é considerado como uma linha de transmissão a parâmetros distribuídos 

conectado com capacitor a terra. Segundo Martinez-Velasco (2015) uma modelagem 

detalhada da bucha SF6/ar geralmente é usada quando há interesse em estudos que 

envolve a linha aérea. 

Assim, nesse estudo a bucha SF6/ar foi modelada como capacitores 

concentrados para terra, representando a capacitância entre o condutor e a terra. Foi 

utilizado o valor de uma capacitância de 100 pF fornecido pelo fabricante. 

3.1.10 LINHA AÉREA 

Segundo Martinez-Velasco (2010) a utilização de um modelo monofásico 

com parâmetros distribuídos para linha aérea, nos estudos de altas frequências, é 

uma alternativa adequada. Dessa forma, neste estudo a linha aérea foi representada 

pelo modelo JMartí (MARTÍ, 1982), adequado para uma faixa de frequência até 1 MHz. 

O comprimento da linha de transmissão é de 813 m, as dimensões básicas 

da torre de transmissão são apresentadas na Figura 12 e a entrada de parâmetros 

utilizando a rotina ATP Line/Cable Constant é apresentada no Apêndice B. 
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Figura 12 – Dimensões básicas da torre de transmissão. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

3.1.11 CARGA 

A carga foi modelada por uma impedância puramente resistiva de 260 Ω 

para considerar o fluxo de potência que estava sendo produzido por G1 no momento 

da falha; a potência reativa fornecida por G1 era insignificante. 

3.2 SÍNTESE DAS MODELAGENS DOS COMPONENTES ELÉTRICOS 

Todos os componentes elétricos foram modelados por circuitos 

equivalentes, adequados para estudos de alta frequência, onde o interesse são as 

tensões transitórias internas da SIG. 

Ênfase foi dada na modelagem de múltiplas centelhas aplicada ao modelo 

da CS. As equações de ignição e extinção de centelha propostas nesta tese, foram 

baseadas na equação do modelo de única centelha apresentado em Povh et al. (1996) 

e a lógica de controle implementada seguiu a concepção proposta em Szewczyk et al. 

(2010). 
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Um modelo de transformador de potência e bucha de alta tensão, para 

estudos de alta frequência, foi apresentado neste capítulo sendo destacada a 

preferência por uma representação simplificada. 

Finalizando, modelos de para-raios e linha área não dependentes da 

frequência foram apesentados neste capítulo por fornecerem resultados semelhantes 

e conservadores, respectivamente. 
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4 CAPÍTULO 4 – VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

A validação dos resultados obtidos neste estudo, baseada nas simulações 

computacionais desenvolvidas em EMTP-ATP, foi realizada por comparação com os 

valores medidos nos ensaios em campo apresentados em Nascimento et al. (1993). 

Na referida pesquisa, foram apresentadas medições de VFTO realizadas na SIG 550 

kV, mostrada na Figura 13, que possui características elétricas e construtivas 

semelhantes a SIG 550 kV do presente estudo. Além disso, fórmulas analíticas 

aproximadas para o cálculo de frequências de oscilação da VFTO foram utilizadas 

para confirmar os resultados de obtidos nas simulações computacionais. 

4.1 COMPARAÇÃO COM MEDIÇÕES DE TESTE DE CAMPO 

A SIG 550 kV (Figura 13) em que foi realizado o ensaio em campo é de 

mesmo fabricante, porém um modelo mais antigo que a SIG 550 kV da presente 

pesquisa. A principal diferença refere-se ao comprimento dos invólucros e as 

seccionadoras de isolamento do transformador (CS-1 e CS-3) presentes na Figura 5 

e ausentes no sistema elétrico em que foi realizado o ensaio em campo (Figura 15). 

Figura 13 – Visão geral da SIG 550 kV do ensaio em campo. 

 
Fonte: NASCIMENTO et al., 1993, adaptada. 
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O acoplador capacitivo, apresentado na Figura 14, instalado no flange do 

invólucro da CS (detalhe da  Figura 13) foi formado por uma placa de cobre ligada por 

resina em uma película de poliéster autoadesiva conectada ao flange de alumínio. Um 

resistor de 50 Ω foi usado para conexão ao osciloscópio, para garantir o casamento 

de impedância com o cabo coaxial. 

Figura 14 – Acoplador capacitivo. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

As medições em campo da VFTO e TCV, utilizando acopladores 

capacitivos, foram realizadas no local apresentado na Figura 13 que corresponde 

eletricamente ao local indicado na Figura 15. Para fins de comparação com as 

medições em campo, foi utilizado o nó NDJ da Figura 5 para o cálculo da VFTO e TCV, 

na simulação computacional. 

Figura 15 – Diagrama unifilar do sistema elétrico do ensaio em campo. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

No sistema elétrico da Figura 15, GA e GB são geradores síncronos com 

capacidade nominal de 375 MVA e tensão nominal de 13,8 kV. Os transformadores 
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elevadores TFA e TFB têm capacidade nominal de 390 MVA e tensão nominal de 

13,8/550 kV e são conectados a SIG 550 kV. As chaves seccionadoras CS-A e CS-B 

isolam eletricamente os disjuntores DJ-A e DJ-B, respectivamente, do barramento 

comum da SIG 550 kV. Ainda, BU representa a bucha de SF6/ar que se conecta a de 

linha de transmissão. Finalizando, TPC e PR correspondem ao transformador de 

potencial capacitivo e para-raios de saída de linha, respectivamente. 

Em Nascimento et al. (1993) o sistema elétrico da Figura 15 em estado 

estacionário, possuía a seguinte a condição operativa: GA com tensão nominal e 

geração de potência nominal, GB com tensão nominal e motorização, DJ-A e DJ-B 

fechados, CS-A fechado, CS-B aberto. Esta condição operativa é semelhante a 

condição em que antecedeu a falha na SIG 550 kV, que será descrita no Capítulo 5. 

Segundo Nascimento et al. (1993) foi estabelecida uma sequência de 

manobras para medição da TCV e VFTO, conforme descrito a seguir: Primeiramente, 

é aberto DJ-B, em seguida é aberta CS-B e efetuada a medição da TCV, finalizando 

com o fechamento de CS-B em oposição de fase e medição da VFTO. 

Nessas condições, uma TCV de +0,03 p.u. foi medida e a forma de onda 

da VFTO é apresentada na Figura 16. 

Figura 16 – Oscilografia da forma de onda da VFTO obtida no ensaio em campo. 

 
Fonte: NASCIMENTO et al., 1993, adaptada. 
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Para os resultados de simulação computacional, objetivando a validação 

dos modelos de circuitos elétricos implementados no EMTP-ATP, é apresentada na 

Figura 17 uma VFTO no domínio do tempo para uma TCV de +0,03 p.u., obtida no nó 

NDJ (Figura 5) nas mesmas condições de estado estacionário e chaveamento 

realizadas no ensaio em campo. 

Figura 17 – VFTO no domínio do tempo calculado no nó NDJ como TCV = +0,03 p.u. 

Fonte: Próprio autor, 2021. 

Observa-se que a forma de onda obtida no ensaio em campo (Figura 16) 

tem ligeira atenuação em relação ao resultado obtido na simulação (Figura 17), mas 

exibe comportamento semelhante. 

A forma de onda do ensaio em campo apresentou características de VFTO, 

com um tempo de pico de 340 ns (10% a 90% de pico da VFTO), inclinação global de 

1,5 kV/ns, sobretensão de 529,9 kV e uma componente oscilatória de 

aproximadamente 2,9 MHz, durante o primeiro ciclo. 

A partir da análise da transformada rápida de Fourier (FFT) da forma de 

onda da VFTO no domínio do tempo (Figura 17), observa-se que os principais 

componentes de frequência estão na faixa de 0,5–66,62 MHz e sua representação no 

domínio da frequência é apresentada na Figura 18. 
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Figura 18 – VFTO no domínio da frequência calculado no nó NDJ como TCV = +0,03 p.u. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

A Tabela 5 apresenta uma comparação quantitativa de características das 

VFTOs medida e obtida em simulação. Para a VFTO medida, o número de oscilações 

foi computado em todo o período (4 μs) e a frequência foi calculada para o primeiro 

pico de tensão. Para a VFTO calculada, o número de oscilações também foi 

computado em todo período, e a frequência foi considerada a segunda componente 

oscilatória principal, observada na Figura 18. 

Um pequeno erro no valor de pico da sobretensão e no número de 

oscilações foram observados nessas formas de onda de VFTOs. O erro da segunda 

componente oscilatória principal se justifica devido a consideração dos invólucros 

metálicos estarem perfeitamente aterrados nas simulações e por considerar as 

diferenças físicas entre a SIG utilizada no ensaio em campo e a SIG utilizada na 

simulação computacional. Em geral, os resultados da simulação computacional são 

consistentes com os resultados obtidos no ensaio em campo. 

Tabela 5 – Comparação de características das VFTOs medidas e calculadas. 

 Ensaio em Campo Simulação EMTP-ATP Erro (%) 

Sobretensão (kV) 529,9 569,1 7,4 

Nº oscilações 9,5 10,0 5,2 

fn2 (MHz) 2,9 2,25 16,1 
Fonte: Próprio autor, 2021. 
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4.2 COMPARAÇÃO POR FÓRMULAS ANALÍTICAS 

De acordo com Wen et al. (2014) a forma de onda da VFTO possui três 

componentes oscilatórias principais. A primeira componente (𝑓 ) possui baixa 

amplitude e com frequência na faixa de centenas de kHz, que ocorre devido as 

capacitâncias da SIG. Destaca-se que o nível de isolamento da SIG não é afetado por 

esta componente. A segunda componente oscilatória (𝑓 ) é de alta frequência (até 10 

MHz), e sobreposta a primeira componente, sendo a principal que afeta a resistência 

do isolamento da SIG. A terceira componente (𝑓 ) é de baixa amplitude com 

frequência na faixa de dezenas de MHz, que se desenvolve devido as reflexões que 

ocorrem dentro da SIG. 

Em Martinez-Velasco (2015) é apresentado um caso simples, de um BIG 

modelado como linhas a parâmetros distribuídos sem perdas, para explicar uma das 

componentes oscilatórias da VFTO. Esclarece que aplicando uma tensão em forma 

de degrau em um dos terminais do BIG, as reflexões das ondas viajantes em ambos 

os terminais, produzirão uma frequência constante no terminal aberto que pode ser 

calculada usando: 

𝑓 =
1

4𝜏
 (4.1) 

onde 𝜏 é o tempo de viagem no condutor do BIG. Se a velocidade de propagação for 

próxima à da luz, a frequência, em MHz, da tensão gerada no terminal aberto será: 

𝑓 =
75

𝑑
 (4.2) 

onde d é o comprimento do BIG, em metros. 

Xue, Ametani e Mahseredjian (2019) avaliam a segunda componente 

oscilatória (𝑓 ) através da Equação 4.1, entretanto, apresentaram fórmulas mais 

complexas para aplicações em situações mais realísticas. 

Nessa tese, foi utilizada a Equação 4.2 para o cálculo da segunda e terceira 

componente oscilatória da VFTO que ocorre na SIG 550 kV em estudo. 

A segunda componente oscilatória (𝑓 ) da VFTO é resultado das reflexões 

e refrações das ondas viajantes que ocorrem em todo o comprimento da SIG 550 kV 

em operação, que nesta análise corresponde ao BIG 2-3 (10,5 m), CS-1 (1,2 m), BIG 

4-5 (1,1 m), DJ-1 (2,0 m), BIG 6-7 (4,1 m), CS-2 (1,2 m) BIG 8-9 (6,3 m), BIG 18-9 (6,3 
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m). O comprimento da CS e DJ é apresentado na Figura 20 e os demais comprimentos 

são apresentados na Tabela 2. 

A terceira componente oscilatória (𝑓 ) da VFTO depende da seção de 

barramento mais curta da SIG sobre a qual a tensão transitória se propaga, que neste 

caso, tem 1,1 m de comprimento (BIG 4-5), esta é a razão para as componentes de 

frequências observadas estarem abaixo da 𝑓 . 

Os resultados dos cálculos para estimativa da segunda e terceira 

componente oscilatória são apresentados na Tabela 6 e mostram coerência com os 

resultados apresentados no espectro de frequência da Figura 18. 

Tabela 6 – Estimativa de componente oscilatória da VFTO. 

 Comprimento (m) Frequência (MHz) 

2ª componente oscilatória 32,7 2,29 

3ª componente oscilatória 1,1 68,18 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, foi apresentada a medição de VFTO realizada em ensaio 

em campo e verificado que o comportamento da forma de onda da VFTO obtido por 

simulação, utilizando EMTP-ATP, é semelhante a oscilografia registrada no ensaio em 

campo. Comparações entre essas VFTOs apresentaram baixos erros para valores de 

pico e componentes oscilatórias, sendo esses erros justificados no capítulo. 

Finalizando o capítulo, cálculos por fórmulas analíticas de duas 

componentes oscilatórias, apresentaram valores muito próximos aos obtidos por 

simulação computacional. 
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5 CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Essa investigação de falha em DJ e CS de uma SIG 550 kV foi realizada 

por meio de simulações computacionais, exames visuais e registros de eventos e 

oscilografias. 

Para que os resultados de simulação computacional reproduzissem o 

ocorrido nos equipamentos que falharam, foi necessário realizar simulações de VFTO 

considerando operações manuais de CS, utilizando um modelo de múltiplas centelhas 

em que todo processo de geração de VFTO, incluindo muitos strikes, são 

incorporados. 

Dessa forma, os resultados apresentados possibilitaram avaliar 

quantitativamente o impacto geral da operação da CS, no próprio equipamento e em 

equipamentos adjacentes, além de evidenciar a causa da fala. 

5.1 DESCRIÇÃO DETALHADA DA FALHA 

A SIG em estudo, apresentada na Figura 19, possui uma configuração de 

barra simples, com tensão máxima de operação de 550 kV, corrente nominal de 2000 

A e corrente de curto-circuito de 50 kA. 

Figura 19 – Visão geral da SIG 550 kV em estudo. 

 
Fonte: ELETRONORTE, 2005, adaptada. ( ELETR ONORT E, 2005) 
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Na Figura 20, são apresentados os equipamentos de uma fase da SIG 550 

kV (destacadas em vermelho na Figura 19) e ainda, é apontado o local de conexão 

com transformador elevador. As indicações de 1 a 8 na Figura 20, correspondem a 

chave de aterramento do transformador, chave seccionadora de isolamento do 

transformador, chave de aterramento do disjuntor (lado do transformador), disjuntor, 

chave de aterramento do disjuntor (lado do disjuntor), chave seccionadora de 

isolamento do disjuntor, chave de aterramento da linha e bucha SF6/ar, 

respectivamente. 

Figura 20 – Equipamentos de uma fase da SIG 550 kV. 

 
Fonte: ELETRONORTE, 2005, adaptada. 

A falha no DJ-2 e CS-4 da fase B do vão 2 (destacado em azul na Figura 

19) ocorreu após manobras de energização. Antes dessa falha a SIG operou durante 

13 anos e realizou 1518 operações do DJ-2 e 14 operações da CS-4. 
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O sistema elétrico em estudo, apresentado na Figura 21, destaca por cores 

a condição operacional que antecedeu a falha, com indicação na cor roxa para os 

equipamentos que estavam energizados e na cor verde para os equipamentos que 

estavam desenergizados, destacando ainda, por uma seta na cor preta que a última 

manobra realizada foi o fechamento da CS-4. 

A SIG 550 kV possuía a seguinte configuração operacional antes da falha: 

G1 com tensão nominal, gerando potência nominal; G2 com tensão nominal; DJ-1 

fechado; DJ-2 aberto; CS-1, CS-2 e CS-3 fechados; CS-4 aberto; chaves de 

aterramento CA-1 a 7 abertas. 

O sistema de proteção, através do registro de oscilografia, apresentou que 

a falha ocorreu durante a operação de fechamento da chave seccionadora de 

isolamento do disjuntor (CS-4). Importante destacar, que o sistema de supervisão 

registou uma manobra de fechamento seguida de abertura da CS-4, antes do 

chaveamento que ocasionou a falha. Essa manobra que antecedeu a falha, indica o 

provável armazenamento de uma TCV entre a CS-4 e o DJ-2. 

As operações manuais da CS-4 foram evidentes, devido haver um 

intertravamento elétrico entre a CS-3 e a CS-4, ou seja, eletricamente a CS-4 é 

fechada primeiro, depois a CS-3. 

Figura 21 – Estado operacional do sistema elétrico em estudo, antes da falha. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

O sistema de proteção proporcionou a extinção das fontes de contribuição 

ao defeito na CS-4 e DJ2, desligando G1 e G2, abrindo o DJ-1 e isolando a linha de 

transmissão, através da atuação das proteções diferenciais de barra e de linha. 
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Na Figura 22 são apresentados os valores de corrente da contribuição de 

G1 ao curto-circuito ocorrido em DJ-2, essas correntes foram medidas por 

transformadores de corrente instalados nas buchas de alta tensão do TF1. 

Observa-se na Figura 22, que o período de contribuição de G1 ao curto-

circuito foi de aproximadamente 3 ciclos, ou seja, houve uma duração de 50 ms entre 

a sensibilização das proteções diferenciais até a abertura completa do DJ-1. 

Importante ressaltar, que antes de iniciar o curto-circuito, houve um tempo de estresse 

do dielétrico até haver a ruptura. 

No período de curto-circuito da Figura 22, verifica-se um desequilíbrio entre 

as correntes de fase, com maior elevação da corrente na fase B (L2 Current S – cor 

amarela) e uma elevada corrente de neutro (L0 Current N – cor azul). Observa-se que 

as correntes da fase B e neutro obtiveram um valor de pico maior que 2 kA e 3 kA, 

respectivamente. 

Figura 22 – Oscilografia da contribuição de G1 ao curto-circuito. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Os valores de corrente referente a contribuição do sistema de transmissão 

ao curto-circuito, pode ser observado na Figura 23, onde essas correntes foram 

medidas por transformadores de corrente instalados externamente nas buchas SF6/ar. 

A partir da análise da Figura 23, foi possível concluir que houve um curto-

circuito fase-terra na fase B e o sistema de transmissão contribuiu com correntes de 

curto-circuito de aproximadamente 45 kA.  

Dessa forma, pode-se determinar que o arco elétrico de alta intensidade 

que danificou o DJ-2, teve uma corrente com valor de pico de aproximadamente 47 

kA, valor muito próximo a corrente máxima de interrupção do disjuntor. 
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Figura 23 – Oscilografia da contribuição do sistema de transmissão ao curto-circuito. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

5.1.1 INSPEÇÃO NO POLO DO DISJUNTOR 

Inicialmente, vale destacar os principais componentes do disjuntor DJ-2, 

que estão indicados de 1 a 7 na Figura 24, correspondendo, aos contatos fixos, 

contatos móveis, tirante móvel, anticoronas (destacando o danificado pelo curto-

circuito), eixo de acoplamento ao macaco hidráulico, conector (lado do transformador) 

e conector (lado da linha), respectivamente. 

Figura 24 – Desenho construtivo do DJ-2. 

 
Fonte: ELETRONORTE, 2005, p.292, adaptada. 
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Durante a desmontagem do polo disjuntor da fase B, houve uma inspeção 

onde foi verificando danos na parte ativa e invólucro devido a curto-circuito fase-terra. 

Adicionalmente, constatou-se que a parte ativa do equipamento teve exposição 

prolongada a subprodutos da decomposição do gás SF6. 

Na Figura 25 é apresentado o estado do anticorona inferior e as marcas de 

descarga elétrica no invólucro, logo após a falha. Destaca-se que o arco elétrico de 

alta intensidade ocasionou um furo no anel anticorona inferior e ainda derretimento de 

material do invólucro. 

Figura 25 – Vista do anticorona inferior do DJ-2 avariado. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Os subprodutos de decomposição do SF6, gerados pelo curto-circuito, 

alastrou-se toda a parte ativa e invólucro do disjuntor. Na Figura 26, observa-se a 

elevada quantidade de subprodutos do SF6 espalhados pelo contato fixo e móvel da 

câmara inferior. 
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Figura 26 – Vista do contato fixo e móvel do DJ-2 expostos a subprodutos do SF6. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Para possibilitar inspeção detalhada do invólucro e parte ativa, o polo 

disjuntor da fase B, passou por limpeza para retirada do subproduto da decomposição 

do gás SF6, e posterior remoção da parte ativa para inspeção. 

Na Figura 27 é observado com detalhes o local do invólucro onde ocorreu 

o curto-circuito fase-terra e houve derretimento de material. 

Figura 27 – Local do invólucro onde houve derretimento de material devido ao arco elétrico. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 
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Após remoção da parte ativa do disjuntor da fase B, foi possível observar 

com detalhes o dano que o curto-circuito fase-terra ocasionou no anticorona inferior 

da parte ativa, abaixo do conjunto inferior de contato fixo e móvel, conforme 

apresentado na Figura 28. 

Figura 28 – Vista lateral da parte ativa do polo disjuntor, com identificação de danos por arco 
elétrico no anticorona inferior. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Devido a exposição prolongada da parte ativa a subprodutos da 

decomposição do gás SF6, verificou-se sinais de danos superficiais em toda a parte 

ativa, inclusive sinais de carbonização nos elementos de interrupção, devido ao 

ataque químico no tratamento superficial destes componentes. 

5.1.2 INSPEÇÃO NO POLO DA CHAVE SECCIONADORA 

Primeiramente, vale apresentar os principais componentes da chave 

seccionadora CS-4, que estão indicados de 1 a 6 na Figura 29, correspondendo, ao 

contato fixo (destacado em vermelho), contato móvel (destacado em vermelho), 

conexão para chave de aterramento, conector (lado do transformador), conector (lado 

do disjuntor) e anticorona, respectivamente. 

Vale ressaltar, que na Figura 29 é apresentado o invólucro completo do 

seccionador, que podem ser instaladas até duas chaves de aterramento e uma chave 

seccionadora, a depender do local em que o invólucro será instalado. 

O invólucro da CS-4 não possui a chave de aterramento do barramento 

comum (CA-7 da Figura 21), dessa forma, um flange para vedação do gás SF6 é 

inserido no local da chave de aterramento superior. A CA-6 (vide Figura 21) é inserida 

no local da chave de aterramento inferior e realiza a vedação do respectivo trecho do 

compartimento. 
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Figura 29 – Desenho construtivo da CS-4. 

 
Fonte: ELETRONORTE, 2005, p. 304, adaptada. 

Logo após a falha, o compartimento da CS-4 da fase B foi despressurizado 

e aberto o flange de acesso a conexão da chave de aterramento superior, assim, foi 

possível observar os danos no invólucro e nos subconjuntos de contatos fixo e móvel. 

Na Figura 30, observa-se marcas de descargas elétricas no contato fixo e 

móvel da CS-4 da fase B e subprodutos de decomposição do gás SF6 espalhados em 

todo compartimento. 

Figura 30 – Vista interna da CS-4 avariada. (a) contato móvel e (b) contato fixo. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 
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O polo seccionador da fase B e seus componentes passaram por limpeza, 

para retirada do subproduto da decomposição do gás SF6, e posterior desmontagem 

para inspeção detalhada. 

Na Figura 31 é apresentado uma vista externa do invólucro da CS-4 da fase 

B após sua limpeza e desmontagem. 

Figura 31 – Vista externa do invólucro da CS-4, após limpeza e desmontagem. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Identificou-se em partes do invólucro da CS-4 da fase B, danos internos 

devido a projeção de material derretido da parte ativa. Na Figura 32 observa-se no 

interior do invólucro da CS-4, deposição de material derretido projetado da parte ativa 

do seccionador. 

Não foi observada evidências de falta fase-terra no interior do polo da fase 

B da CS-4, dessa forma, pode-se afirmar que uma elevada corrente 

(aproximadamente 47 kA) passou pelo seccionador que estava em movimento de 

fechamento, ou seja, durante o fechamento da CS-4 houve um curto-circuito entre a 

parte ativa da fase B do DJ-2 e o invólucro que é aterrado. 

Importante destacar que a CS-4 não foi projetada para manobras em carga 

e que durante aproximadamente 3 ciclos (50 ms) uma corrente de falta maior que 10 

vezes a corrente nominal passou pelo seccionador com seus contatos fixo e móvel 

afastados, dessa forma, justifica-se os danos observados na CS-4. 
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Figura 32 – Vista interna do invólucro da CS-4, com identificação deposição de material derretido. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Após remoção da parte ativa do seccionador da fase B, foi possível 

observar com detalhes os danos nos contatos fixo e móvel, devido ao arco elétrico de 

elevada intensidade. Na Figura 33 é apresentados os danos de carbonização e 

derretimento de material nos contatos de interrupção da CS-4. 

Figura 33 – Danos no contato (a) fixo e (b) móvel da CS-4. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 
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5.2 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DE VFTO 

Neste estudo, foi utilizada a versão para Windows 6.1p7 do ATPDraw, que 

é um pré-processador gráfico do ATP, um software de simulação de transitórios 

eletromagnéticos bem-conceituado na área da indústria e pesquisa. 

O passo de tempo utilizado na simulação foi de 0,1 ns, mais de dez vezes 

menor que o tempo de viagem na BIG mais curta (1,1 m) a qual é cerca de 3,6 ns no 

presente caso, semelhante a metodologia utilizada por Xue, Ametani e Mahseredjian 

(2019). 

As simulações são realizadas na mesma configuração operacional na qual 

ocorreu a falha. Na Figura 34 é apresentada a configuração pré-manobra da CS-4, 

onde tem-se: G1 com tensão nominal e gerando a potência nominal; G2 com tensão 

nominal; DJ-1 fechado; DJ-2 aberto; CS-1, CS-2 e CS-3 fechadas; CS-4 aberta. 

Figura 34 – Sistema elétrico implementado no ATPDraw. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

O sistema elétrico da Figura 34 em estado estacionário foi considerado 

para o início da operação da CS-4. A TCV localizada no BIG 16-17 foi removida 

imediatamente após a primeira centelha. Durante a operação de fechamento da CS-

4, as tensões são verificadas nos locais que sofreram danos na falha em análise, DJ-

2 (nó NDJ) e CS-4 (nó NCS), conforme apresentado na Figura 34. 

Em estudos de VFTO para coordenação e isolamento, a suposição para 

TCV de -1,0 p.u. é muito conservadora e normalmente usada (POVH et al., 1996); 

entretanto, a TCV em torno de -0,4 p.u. é muito provável de ocorrer na operação de 

fechamento de CSs com velocidade de 1,5 m/s (RIECHERT e HOLAUS, 2012). 

Neste estudo, o pior cenário (TCV de -1,0 p.u.) e o cenário mais provável 

(TCV de -0,4 p.u.) foram simulados. A TCV foi modelada usando capacitores 
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adicionais com uma capacitância de 5000 pF conectados ao BIG 16-17, semelhante 

aos estudos de Riechert e Holaus (2012). 

A avaliação do impacto da VFTO nos componentes da SIG foi realizada em 

duas etapas. A primeira etapa foi verificar a severidade da VFTO considerando 

apenas a primeira centelha no pico da forma de onda. Resultados semelhantes de 

primeira centelha também são obtidos com o TCV de +0,03 p.u., com o objetivo de 

validar o modelo de simulação do sistema elétrico pela comparação dos resultados 

obtidos no ensaio em campo, conforme apresentado no Capítulo 4. A segunda etapa 

foi a simulação de múltiplas centelhas durante o fechamento da CS-4, utilizando duas 

condições para a velocidade de movimento dos contatos (1,5 m/s e 0,15 m/s) para 

comparar o número de centelhas. 

5.2.1 ANÁLISE DE SEVERIDADE DA VFTO 

Por conveniência, algumas definições são adotadas nesta seção e 

apresentadas na Figura 35. 𝑉  corresponde a tensão em estado estacionário antes da 

primeira centelha, 𝑉  representa o vale de tensão mais baixo após a primeira centelha, 

𝑉  e 𝑉  correspondem ao primeiro máximo e valor de pico da VFTO, respectivamente. 

𝑉  representa a tensão após o transitório da primeira centelha. 

Figura 35 –Definições de parâmetros para severidade de VFTO. 

Fonte: Próprio autor, 2021. 

A tensão 𝑉 =  𝑉 − 𝑉  refere-se à diferença de tensão antes e depois da 

primeira centelha. O overshoot de tensão 𝑉 =  𝑉 − 𝑉  refere-se à diferença entre o 

valor de pico e o valor após o transitório da primeira centelha. O fator de overshoot 
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𝐾 = |𝑉 /𝑉 | é definido para representar o nível de severidade da VFTO em termos do 

valor de pico. 

O tempo para o primeiro máximo 𝑇  e para o valor de pico 𝑇  refere-se 

aos tempos gastos pela VFTO para aumentar as tensões 𝑉  e 𝑉 , de 10% a 90%, 

respectivamente. A taxa de aumento da tensão para o primeiro máximo 𝐾 =

𝑉 /𝑇  refere-se à inclinação inicial da VFTO, onde 𝑉 =  𝑉 − 𝑉 . A taxa de subida 

da tensão para o valor de pico 𝐾 = 𝑉 /𝑇  refere-se à inclinação global da VFTO, 

onde 𝑉 =  𝑉 − 𝑉 . 𝐾 , 𝐾  e 𝐾  representam características de severidade e 

quanto mais altos esses parâmetros, mais grave é a VFTO. 

Nesse estudo, a forma de onda de referência para VFTO em SIG de 550 

kV é apresentada na Figura 36, sendo obtida dos estudos de Boggs et al. (1982), em 

que os resultados experimentais em uma SIG de EAT estão consolidados 

cientificamente. Destaca-se que em Boggs et al. (1982) a TCV e a tensão em estado 

estacionário antes do chaveamento (𝑉 ) foi de 0,0 p.u., bem como a tensão mais baixa 

após a operação do seccionador (𝑉 ). 

Figura 36 – Forma de onda de referência de VFTO para SIG 550 kV. 

 
Fonte: BOGGS et al. (1982), p. 3598, adaptada. 
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As VFTOs obtidas em simulação computacional considerando o pior caso 

(TCV de -1,0 p.u.) para a primeira centelha, são apresentadas na Figura 37 e Figura 

38, em que os nós NDJ e NCS apresentaram picos de tensão de 945 kV e 845 kV, 

respectivamente, valores inferiores à tensão suportável de impulso atmosférico 

fornecida pela norma IEC 62271-203:2003. (IEC 62271-203, 2003) 

Observa-se que transitório da primeira centelha teve uma duração de 

aproximadamente 4 μs e que a tensão em regime estacionário após o período 

transitório é próxima a tensão nominal de G1 (449 kV). 

Figura 37 – Forma de onda da VFTO com TCV de -1,0 p.u. nó NDJ. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

 

Figura 38 – Forma de onda da VFTO com TCV de -1,0 p.u. nó NCS. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 
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Na Figura 39 e Figura 40 é apresentada a forma de onda da VFTO no 

domínio do tempo para TCV de -0,4 p.u. (cenário mais provável), onde picos de tensão 

de 785 kV e 705 kV são observados para os nós NDJ e NCS, respectivamente. 

Dessa forma, observa-se que a redução da TCV ocasionou uma diminuição 

da tensão de pico da VFTO, conforme revelado em vários estudos (BOGGS et al., 

1982; POVH et al., 1996; SHU et al., 2013; HASSEB e THOMAS, 2018; XUE, 

AMETANI e MAHSEREDJIAN, 2019). 

Figura 39 – Forma de onda da VFTO com TCV de -0,4 p.u. nó NDJ. 

Fonte: Próprio autor, 2021. 

 

Figura 40 – Forma de onda da VFTO com TCV de -0,4 p.u. nó NCS. 

Fonte: Próprio autor, 2021. 
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Na Tabela 7 são apresentados os parâmetros de severidade das VFTOs, 

obtidos por simulação computacional nos nós NDJ e NCS e ainda os valores de 

referência para VFTO em SIG 550 kV. Os parâmetros de referência foram extraídos 

da VFTO apresentada na Figura 36. 

Tabela 7 – Resultados de simulação e parâmetros de severidade das VFTOs. 

Parâmetros 
*TCV = -1,0 p.u. *TCV = -0,4 p.u. Referência 

(BOGGS et al., 
1982) NDJ NCS NDJ NCS 

V1 (kV) -449 431 -179 431 0 

V2 (kV) -665 -182 -295 95 0 

V3 (kV) -252 257 312 378 413 

V4 (kV) 945 845 785 705 696 

V5 (kV) 433 425 432 425 409 

V0 (kV) 512 420 353 280 287 

Vb (kV) 882 -6 611 -6 409 

Vm1 (kV) 413 439 607 283 413 

Vmm (kV) 1610 1027 1080 610 696 

Tm1 (ns) 17 15 21 19 15 

Tmm (ns) 199 175 195 193 200 

K0 (p.u.) 0,6 70,0 0,6 46,7 0,7 

Km1 (kV/ns) 24,3 29,3 28,9 14,9 20,7 

Kmm (kV/ns) 8,1 5,9 5,5 3,2 3,5 

*550 √2 √3⁄  𝑘𝑉 = 1 𝑝. 𝑢. 

Fonte: Próprio autor, 2021. 

O overshoot de tensão 𝑉  é considerado maior no nó NDJ, quando 

comparado ao nó NCS, devido haver uma TCV conectada diretamente ao terminal do 

disjuntor. 

A tensão 𝑉  é muito mais baixa no nó NCS porque a tensão em estado 

estacionário (𝑉 ) é originada da fonte de alimentação (G1) e a tensão após a fase 

transitória (𝑉 ) é determinada pela mesma fonte de alimentação (G1). Assim, o fator 

de overshoot 𝐾  para o nó NCS foi desconsiderado da análise. 

Os valores de 𝐾  obtidos para o nó NDJ indicam uma severidade de VFTO 

pouco menor que a referência. Vale destacar, que os valores de 𝑉  e 𝑉  obtidos em 

simulação no nó NDJ são maiores que as referências, indicando diferenças nas 



55 

 

condições iniciais dos testes, principalmente relacionado a tensão em estado 

estacionário. 

Os tempos de subida 𝑇  e 𝑇  estão próximos aos valores obtidos por 

Boggs et al. (1982). Esses parâmetros de tempo não podem representar 

independentemente a severidade da VFTO e devem ser apresentados junto com seus 

respectivos parâmetros de tensão 𝑉  e 𝑉 . As taxas de aumento da tensão 𝐾  e 

𝐾  são parâmetros que podem representar a severidade da VFTO. 

Observa-se na Tabela 7 que os valores de 𝐾  e 𝐾  para o nó NDJ e para 

o nó NCS com TCV de -1,0 p.u., são consideravelmente maiores que a referência, 

indicando uma maior severidade. Verifica-se que a redução da TCV para -0,4 p.u. no 

nó NCS ocasionou uma diminuição nos valores de 𝐾  e 𝐾 , e consequentemente 

uma severidade de VFTO pouco menor que a referência. 

Com base nos resultados da Tabela 7, verifica-se que a severidade da 

VFTO, para as mesmas condições do sistema elétrico, depende do valor de TCV e do 

local do circuito elétrico em análise. 

5.2.2 ANÁLISE DO NÚMERO DE CENTELHAS 

As simulações computacionais para avaliação quantitativa do impacto da 

operação manual da CS-4, foram realizadas utilizando o circuito elétrico implementado 

em EMTP-ATP (Figura 34). O modelo de múltiplas centelhas inserido no circuito 

equivalente da CS-4, proporcionou condições para analisar a influência da velocidade 

da CS no número de centelhas. 

Na Figura 41 observa-se o diagrama unifilar do sistema elétrico em estudo, 

com destaque para os pontos de medição das tensões da fonte (𝑢 ) na cor verde e da 

carga (𝑢 ) na cor roxa, utilizadas no processo de geração das múltiplas centelhas nas 

simulações computacionais. O modelo da chave secionadora com o controle de 

resistência para geração de múltiplas centelhas é apresentado na Figura 41, 

evidenciando o trecho do circuito elétrico em que foi implementado. 

Nesse estudo de múltiplas centelhas, foi considerada uma TCV no BIG 16-

17 para o estado estacionário, conforme ilustrado na Figura 41, logo após o início da 

primeira centelha a TCV foi retirada do circuito. O estado estacionário desse sistema 

elétrico, possuía a seguinte condição operacional: G1 operando com tensão e 
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potência nominal; G2 operando com tensão nominal; CS-1, CS-2 e CS-3 na posição 

de fechadas; DJ-2 na posição de aberto; e CS-4 na posição de aberta. 

Figura 41 – Locais de medições das tensões da fonte (uS) e da carga (uL) para múltiplas centelhas. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

5.2.2.1 Fechamento da CS-4 por motor elétrico 

As simulações computacionais relacionadas a geração de múltiplas 

centelhas para o fechamento da CS-4 por motor elétrico, possui um tempo total de 67 

ms, pois a distância entre os contatos fixo e móvel foi de 0,1 m e velocidade de 

movimentação do contato móvel é 1,5 m/s. Vale destacar, que não há necessidade 

de realizar a simulação em todo o percurso do seccionador, pois as centelhas ocorrem 

quando os contatos fixo e móvel estão muito próximos. 

Neste ponto do texto, uma breve abordagem sobre a tensão de ruptura do 

gás SF6 se faz necessária. Em Saleem et al. (2020) a rigidez dielétrica do SF6 foi 

comparada com a rigidez dielétrica de outros gases, através de ensaios de tensão 

aplicada em elétrico campo uniforme. No estudo, dois eletrodos esféricos de 2 cm de 

diâmetros foram afastados 5 mm para verificação da tensão de ruptura. 

A Figura 42, extraída do estudo Saleem et al. (2020) é apresentada a 

característica da tensão de ruptura do gás SF6 e de outra mistura de gás, 

correlacionando com a pressão que esses gases estavam submetidos. 

Conforme destacado na Figura 42, quando o gás SF6 foi submetido a uma 

pressão de 3,5 bar, suportou uma tensão de aproximadamente 82 kV antes de haver 

descarga elétrica, ou seja, pode-se afirmar que a rigidez dielétrica do gás SF6 

submetido a uma pressão de 3,5 bar é 16,4 kV/mm. Essa informação é importante, 



57 

 

pois o compartimento da CS-4, que possui o gás SF6 como isolante dielétrico, tem 

uma pressão normal de operação de 3,5 bar. 

Figura 42 – Comparação da tensão de ruptura do gás SF6 com outro gás isolante. 

 
Fonte: SALEEM et al. (2020), p. 2346, adaptada. 

Nas condições operacionais apesentadas, a primeira centelha ocorreu na 

instância de tempo de 48 ms, assim, houve um percurso do contato móvel de 

aproximadamente 72 mm, ou seja, houve a primeira centelha quando a distância entre 

os contatos era de 28 mm, essa análise pode ser realizada pela Figura 43. 

Figura 43 – Forma de onda da tensão de recuperação e gap BDV durante o fechamento da CS-4 
por motor elétrico. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Com os dados apresentados de rigidez dielétrica do gás SF6, estima-se 

uma tensão de ruptura de 459,2 kV para uma distância de separação de contatos de 
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28 mm. Dessa forma, verifica-se na Figura 43 que as modelagens das envoltórias da 

tensão de ruptura, 𝑢  e 𝑢 , estão consistentes com os resultados teóricos, tendo 

em vista que os resultados de simulação apresentaram a primeira centelha ocorrendo 

em uma tensão próxima de 450 kV. 

Tendo em vista que uma centelha ocorre quando a tensão de recuperação 

excede uma das envoltórias da tensão de ruptura, os resultados de simulação 

apresentaram 15 centelhas e 4 strikes (tensão de ruptura maior que 0,3 p.u.) para o 

fechamento da CS-4 por motor elétrico. 

Resultados semelhantes aos obtidos experimentalmente em Chen et al. 

(2015) para uma CS de 1100 kV, submetida a duas velocidades de fechamento, 

conforme apresentado na Figura 44. Observa-se probabilidades acumuladas de 60% 

e 50%, para ocorrência de 3 ou 4 strikes, com as velocidades de 2,1 m/s e 2,5 m/s, 

respectivamente. 

Figura 44 – Histograma do número strikes no fechamento de CS, sob duas diferentes velocidades. 

 
Fonte: Chen et al. (2015), p. 2039, adaptada. 

A forma de onda das tensões do lado fonte (𝑢 ) e da carga (𝑢 ) tem grande 

influência no número de centelhas da CS, os resultados apresentados retratam a pior 

situação, que corresponde a uma tensão do lado da carga com uma TCV adicionada 

a uma tensão senoidal residual defasada em 180º da tensão da fonte. A tensão 

senoidal residual representa a tensão de G2 transferida ao terminal do DJ-2 no lado 

da CS-4. Na Figura 45 é apresentado a forma de onda das tensões do lado fonte e da 

carga durante o fechamento da CS-4 por motor elétrico. 
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Figura 45 – Tensões do lado da fonte (uS) e da carga (uL) durante o fechamento da CS-4 por motor 
elétrico. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

É evidente que a TCV influencia diretamente a tensão do lado da carga, 

assim, pode-se afirmar que a carga aprisionada no BIG tem influência na instância de 

tempo para primeira centelha e consequentemente no número total de centelhas. 

Condições não operacionais podem ocasionar piores cenários, como por 

exemplo, se o DJ-2 estivesse na posição fechado. Dessa forma, a tensão de 

recuperação poderia alcançar picos de até 2 p.u. (898 kV) sem considerar a TCV, 

assim, gerar VFTOs mais severas e ainda produzir maior quantidade de centelhas. 

Dessa forma, com base no histórico de operações da CS-4 (14 manobras 

por motor elétrico) e principalmente pelas especificações de projeto que garantem 

operação do seccionador com tensão, por motor elétrico, sem causar danos em seus 

componentes e em equipamentos adjacentes, pode-se afirmar que as VFTOs geradas 

em manobras com menos de 4 strikes, não ocasionam reduções significativas de 

rigidez dielétrica do SF6 nos equipamentos da SIG. 

5.2.2.2 Fechamento da CS-4 por manobra manual 

As simulações computacionais referentes a geração de múltiplas centelhas 

durante o fechamento da CS-4 por manobra manual, foram realizadas nas mesmas 
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condições operacionais apresentadas anteriormente, com exceção da velocidade de 

movimentação do contato móvel da CS-4, que desta vez foi de 0,15 m/s. 

Na Figura 46 é apresentada a forma de onda da tensão de recuperação 

(𝑢 − 𝑢 ) e as envoltórias da tensão de ruptura, 𝑢  e 𝑢 , durante o fechamento da 

CS-4 por manobra manual. 

Figura 46 – Forma de onda da tensão de recuperação e gap BDV durante o fechamento da CS-4 
por manobra manual. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Observa-se que a primeira centelha ocorreu na instância de tempo 432 ms, 

dessa forma, houve geração de centelhas por um período de 234 ms. Uma ampliação 

da Figura 46 no período de geração de centelha se faz necessário para melhor 

visualização e análise das múltiplas centelhas. 

Considerando a instância de tempo da primeira centelha, pode-se estimar 

em 35 mm a distância entre os contatos da CS-4, assim, calcula-se uma tensão de 

ruptura de 574 kV para o início do processo de múltiplas centelhas. Os resultados de 

simulação apresentaram que a primeira centelha ocorreu em uma tensão de 

recuperação de 562 kV, valor próximo ao calculado. 

Na Figura 47, verifica-se que o fechamento manual da CS-4, nas condições 

de operação apresentadas, gerou 154 centelhas em um período de 234 ms. Para o 

módulo da tensão de ruptura abaixo de 134 kV, observa-se que ocorre 

aproximadamente 62% do total de centelhas, assim, 59 strikes (tensão de ruptura 

maior que 134 kV) são verificados, com maior severidade de VFTO. 
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Figura 47 – Múltiplas centelhas durante o fechamento da CS-4 por manobra manual. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Verifica-se na Figura 48, a forma de onda das tensões do lado fonte (𝑢 ) e 

da carga (𝑢 ) durante o fechamento da CS-4 por manobra manual. O intervalo de 

tempo apresentado, corresponde ao período total de geração das múltiplas centelhas. 

A forma de onda das tensões, 𝑢  e 𝑢 , antes de 400 ms, é semelhante ao primeiro 

período, de suas respectivas tensões, apresentas na Figura 48. 

Figura 48 – Tensões do lado da fonte (uS) e da carga (uL) durante o fechamento da CS-4 por 
manobra manual. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

Observa-se na Figura 48, que nos últimos 2 ciclos, a tensão do lado da 

carga acompanha a tensão do lado da fonte com pequenas variações de tensão, isso 
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representa a estabilização entre as duas tensões devido a aproximação dos contatos 

fixo e móvel, ou seja, devido a redução da tensão de ruptura entre os contatos. 

5.2.2.3 Influência da velocidade de operação de CS na geração de centelhas 

A velocidade de operação da CS tem um grande efeito no processo de 

geração de centelhas. Os resultados de simulação apresentados, evidenciam a lógica 

intuitiva, de que quanto menor a velocidade de operação do seccionador, maior será 

o número de centelhas, conforme apresentado na Tabela 8. 

Tabela 8 – Resultados das simulações do processo de múltiplas centelhas. 

Velocidade de movimento da CS-4 *TCV = -0,4 p.u. *TCV = -1,0 p.u. 

Motor elétrico: 1,5 m/s 
15 centelhas 

4 strikes 

17 centelhas 

5 strikes 

Manual: 0,15 m/s 
154 centelhas 

59 strikes 

171 centelhas 

63 strikes 

*550 √2 √3⁄  𝑘𝑉 = 1 𝑝. 𝑢. 

Fonte: Próprio autor, 2021. 

Os strikes, centelhas que ocorreram com tensão de ruptura superior a 0,3 

p.u. (134 kV), foram contados e analisados para o processo de fechamento da CS nas 

duas diferentes velocidades de operação. Observa-se na Tabela 8 que o aumento na 

TCV causou um pequeno acréscimo na quantidade de centelhas e strikes e que o 

processo de fechamento manual da CS produziu mais de 10 vezes a quantidade de 

centelhas e strikes gerados pelo fechamento do seccionador por motor elétrico. 

As centelhas, principalmente os strikes, gerados no fechamento da CS-4 

causaram tensões com frente de onda íngreme e o movimento manual do seccionador 

gerou um elevado número de centelhas, indicando que o dielétrico dos equipamentos 

foi anormalmente estressado, principalmente nas regiões de campo elétrico não 

uniforme. 

5.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo foram apresentados os resultados da investigação da falha 

em uma SIG de 550 kV, incluindo exames visuais, análise de oscilografias e 

simulações computacionais. 
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Com base nos registros de oscilografia e nos exames visuais, pode-se 

afirmar que os contatos fixo e móvel da CS-4 foram danificados por uma corrente de 

curto-circuito de 47 kA, causando derretimento de material e carbonização parcial dos 

componentes do interruptor. Ainda, é possível afirmar que os danos no DJ-2 

ocorreram devido ao arco elétrico de alta intensidade entre o anticorona e o invólucro. 

Nos exames visuais, foi observada marca de descarga elétrica apenas 

invólucro do DJ-2, dessa forma, tem-se que o arco elétrico anticorona e o invólucro 

conduziu a corrente total de falta. 

As análises de severidade de VFTO, indicaram que para as mesmas 

condições do sistema elétrico, o valor da TCV e o local do circuito elétrico em análise 

tem grande influência na severidade. Para as condições do sistema elétrico 

estudadas, a severidade da VFTO no nó NDJ é mais alta que a severidade da VFTO 

de referência utilizada neste estudo. 

Os resultados de simulação computacional, apresentaram valores de pico 

das VFTOs nos nós NDJ e NCS inferiores à tensão suportável de impulso atmosférico, 

estabelecidos pela norma IEC 62271-203:2003; entretanto, o fechamento manual da 

CS-4 produziu uma quantidade elevada de centelhas que ocasionou estresses 

anormais, principalmente nas regiões de campo elétrico não uniforme. Assim, houve 

a degradação do dielétrico na região do anticorona inferior do DJ-2 até o início do 

processo de falha acelerada, considerando que uma ruptura é uma extensão 

acelerada do dano produzido pela evolução do campo elétrico local a um valor crítico 

resultante da formação de regiões condutoras locais (ZUO, et al., 2018). (ZUO, DISSADO, et al., 2018) 

Quando estressada por VFTO em campos elétricos não uniformes 

localizados, a rigidez dielétrica do gás SF6 é significativamente reduzida (LEE et al., 

2007). A região danificada do DJ (apresentada na Figura 25) é característica de um 

campo elétrico não uniforme; assim, o tempo de frente de onda da tensão tem um 

efeito significativo nas características de descarga (CIGRE WG 15/06, 1988) e tensão 

de ruptura (WEN, et al., 2015). (LEE, BAEK, et al., 2007) (WEN, ZHANG, et al., 2015) (CIGRE WORKING GROUP 15/06, 1988) 
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6 CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

Na presente tese de doutorado foram propostos novos modelos que 

proporcionaram a representação adequada de múltiplas centelhas para equipamentos 

de manobra em SIGs, baseada na análise de VFTOs experimentadas nestas 

subestações e que normalmente ocasionam falhas em CSs e DJs. 

Baseado na revisão bibliográfica realizada, observou-se que não existem 

normas que parametrizem e estabeleçam critérios de teste e aceitação tanto para DJ 

e CS que dão origem a VFTO, quanto para os elementos que terão de suportá-las. 

Atualmente, utiliza-se a tensão suportável de impulso atmosférico, 

especificado na norma IEC 62271-203:2003, para indicar a suportabilidade da rigidez 

dielétrica do gás SF6 em eventos de VFTO; entretanto, foi verificado neste estudo e 

em pesquisas anteriores que falhas ocorrem em tensões inferiores, devido as 

múltiplas centelhas. 

Não foram encontrados estudos que correlacionem a suportabilidade da 

rigidez dielétrica do gás SF6 com a quantidade de centelhas geradas na operação de 

abertura ou fechamento de CS. Neste sentido, essa tese de doutorado desenvolve 

estudos para estabelecimento de parâmetros, como velocidade mínima de operação 

e o número de centelhas máximas, para que as CSs não causem falhas em 

equipamentos adjacentes devido as VFTOs geradas. 

Nas simulações computacionais, foi realizado o aperfeiçoamento da 

modelagem de SIG para análise de VFTO e conduzida uma análise de falha em DJ 

causado pela geração de múltiplas centelhas no fechamento manual de uma CS. 

Neste sentido, foi desenvolvido um novo modelo de múltiplas centelhas para 

equipamentos de manobras em SIG, em que houve simplificação das equações de 

ignição e extinção do arco elétrico e ainda foram propostas equações para as 

instâncias de tempo nas quais ocorrem as centelhas. 

O modelo de múltiplas centelhas desenvolvido, foi incorporado ao modelo 

de CS e utilizado nas simulações computacionais para análise de VFTO. Os 

resultados obtidos em simulação computacional foram consistentes e validados por 

ensaio em campo evidenciando a precisão do modelo desenvolvido. 
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Os resultados das simulações de VFTO apresentados neste estudo, 

usando EMTP-ATP, em uma SIG 550 kV na situação operacional que ocasionou falha 

no DJ-2 e CS-4, conduziram as seguintes importantes conclusões: 

 Os parâmetros das VFTOs obtidas nas simulações computacionais, 

como por exemplo, componentes oscilatórias, valor de pico, tempo 

de subida e número de oscilações, foram consistentes com as 

medições de sobretensão transitória realizadas no ensaio em 

campo, validando assim a modelagem dos componentes 

implementada no estudo; 

 O pico da VFTO no DJ-2 e CS-4 sob uma TCV de -1,0 p.u. e -0,4 

p.u. são inferiores a tensão suportável de impulso atmosférico, 

estabelecido na norma IEC 62271-203:2003; 

 A severidade da VFTO para o DJ-2 (nó NDJ) foi considerada alta para 

as duas condições de TCV, devido fator de overshoot, K0, ter 

apresentado valores pouco abaixo da referência e as taxas de 

aumento da tensão, 𝐾  e 𝐾 , terem sido consideravelmente 

maiores que a referência. 

 O fechamento manual da CS-4 gerou elevada quantidade de 

centelhas, mais de 10 vezes o número de centelhas produzidas no 

fechamento por motor elétrico; 

 O estresse anormal no isolamento elétrico da região de campo 

elétrico não uniforme do DJ-2, gerado pelas inúmeras centelhas da 

CS-4, causou uma redução na rigidez dielétrica do gás SF6 e, 

consequentemente, um arco de alta intensidade entre o anticorona 

e o invólucro. 

Em resumo, os resultados das simulações indicaram que as falhas por 

VFTOs ocorreram em uma tensão abaixo da tensão suportável de impulso 

atmosférico, mas produziram um elevado número de centelhas, estresses anormais 

no isolamento elétrico de DJ-2 e redução na rigidez dielétrica do gás SF6 até a geração 

de arco elétrico de alta intensidade entre o anticorona e o invólucro. 

Com base nos resultados apresentados, para que não haja falhas em 

equipamentos devido as VFTOs, a ação preventiva recomendada é a implantação de 

instrução operacional para realização de manobras manuais em CS desenergizadas. 

Também se recomendam estudos específicos de alternativas para atenuação das 
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VFTOs, considerando principalmente os custos, complexidade e rapidez de 

implantação em equipamentos já em operação. 

É importante destacar que os projetos atuais de CSs das classes EAT e 

UAT, não preveem acionamento por mola, dessa forma, uma sugestão de melhoria 

deste estudo é a inserção de molas no mecanismo de movimentação das CSs, de 

forma semelhante à CAs rápida, para aumentar a velocidade do contato móvel no 

intervalo de distância em que as centelhas são geradas. Dessa forma, haveria a 

redução do número de centelhas, tanto para o movimento por motor elétrico quanto, 

principalmente, por movimento manual. 

6.1 TRABALHO FUTUROS 

Nesta tese de doutorado foi realizada uma análise de VFTO, utilizando 

modelo de múltiplas centelhas, para investigação de falha em DJ e CS. As simulações 

foram implementadas em EMTP-ATP, nas condições que ocorreram as falhas, para 

obtenção de tensões nos nós dos equipamentos danificados. No entanto, considera-

se pertinente um melhor entendimento de como ocorre a degradação do dielétrico nos 

equipamentos submetidos às VFTOs, que embora de baixa energia, pode gerar 

degradação por efeito acumulativo. 

Dessa forma, estudos de simulação computacional, utilizando MEF, para 

análise eletromagnética em equipamentos com regiões de campos elétricos não 

uniformes submetidos a repetidas VFTOs são incentivadas. 

Também são incentivadas análises de sensibilidade, para investigar a 

influência de diferentes modelos de componentes nos parâmetros das VFTOs. Assim, 

modelos completos de transformadores, modelos de componentes que dependem da 

frequência, como por exemplo, para-raios e linhas de transmissão e modelos 

dinâmicos de geradores elétricos, são alternativas iniciais para utilização em estudos 

futuros. 
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6.2 PRODUTOS DA PESQUISA 

Até o presente momento, a pesquisa realizada motivou a publicação de um 

artigo científico em periódico da área de engenharia elétrica, apresentado no Apêndice 

C e descrito a seguir: 

 Analysis of VFTO during the failure of a 550-kV gas-insulated 

substation (MOREIRA et al., 2020). Publicado na revista Electric 

Power Systems Research (ISSN: 0378-7796 / Qualis CAPES A1 / 

Fator de Impacto 3,414: JCR 2019). (MOREIRA, NUNES, et al., 2020) 

 

O modelo de simulação de múltiplas centelhas proporcionou um registro de 

programa de computador pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 

apresentado no Apêndice D. 
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APÊNDICE A – ALGORÍTIMO PARA MÚLTIPLAS CENTELHAS 

MODEL MultiSpark 

INPUT -- Declaração de variáveis de entrada 

 US 

 UL 

OUTPUT -- Nome da variável de saída 

 R 

DATA -- Nome da variável de dado 

 TAU 

CONST -- Nome e valores das constantes 

 K{VAL:16E6} 

 R1{VAL:0.5} 

 R2{VAL:1E9} 

VAR   -- Nome das variáveis locais. 

 R 

 USUP -- Envoltória superior 

 UINF -- Envoltória inferior 

 TS 

 FLAG -- Escolhe da equação 

      -- Equação de redução de resistência (0) 

      -- Equação de aumento de resistência (1) 

 FSUP -- Flag que indica que houve toque na envoltória superior 

 FINF -- Flag que indica que houve toque na envoltória inferior 

 U    -- Tensão 

INIT -- Bloco de inicialização. Executado apenas para o tempo t = 0 

 R:=1E9 

 TS:=0 

 FLAG:=1 -- Iniciar com a equação de extinção da centelha 

 FSUP:=0 

 FINF:=0 

ENDINIT -- Fim do bloco de inicialização 

EXEC -- Bloco de execução, executado uma vez para cada etapa do tempo 

 USUP:=K*(0.1-1.5*t) 

 UINF:=-K*(0.1-1.5*t) 

 U:=US-UL 

 if (FLAG=1) then 

  R:=R1+R2*(1-EXP(-(t-TS)/TAU)) -- Equação de extinção da centelha 

 else 

  R:=R1+R2*EXP(-(t-TS)/TAU) -- Equação de ignição da centelha 

 endif 
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 if (FLAG = 1) then -- Subindo e acima de zero 

  if (U >= USUP) then -- Passou do limite superior 

   U:=USUP 

   TS:=TAU*ln((R-R1)/R2)+t -- TS para equação de redução de resistência 

   FLAG:=0 

   FSUP:=1 

  elsif (U <= UINF) then 

   U:=UINF 

   TS:=TAU*ln((R-R1)/R2)+t -- TS para equação de redução de resistência 

   FLAG:=0 

   FINF:=1 

  endif 

 elsif (FLAG = 0 and FSUP = 1) then -- Descendo e abaixo de zero 

  if (U >= USUP) then 

   U:=USUP 

  elsif (U <= 0) then 

   U:=0 

   FSUP:=0 

   TS:=TAU*ln(-(R-R1-R2)/R2)+t -- TS para equação de aumento de resistência 

   FLAG:=1 

  endif 

 elsif (FLAG = 0 and FINF = 1) then -- Descendo e acima de zero 

  if (U <= UINF) then 

   U:=UINF 

  elsif (U >= 0) then 

   U:=0 

   FINF:=0 

   TS:=TAU*ln(-(R-R1-R2)/R2)+t -- TS para equação de aumento de resistência 

   FLAG:=1 

  endif 

 endif 

ENDEXEC -- Fim do bloco de execução 

ENDMODEL 
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APÊNDICE B – ENTRADA DE PARÂMETROS DA LINHA AÉREA 

O modelo da linha aérea JMartí (MARTÍ, 1982) foi utilizado nas simulações 

em ATPDraw e a entrada de dados na rotina ATP Line/Cable Constant são 

apresentados na Figura 49 e Figura 50. 

A primeira aba disponível é a aba “Model” com os seguintes parâmetros de 

entrada: 

 Name: Neste espaço deverá ser informado o nome do segmento que 

está sendo modelado. 

 Type line: Nesse espaço é possível escolher entre as opções de 

linhas aéreas “Overhead Line”, linhas subterrâneas “Single Core 

Cable” ou dutos “Enclosing Pipe”. Para cada um desses tipo haverá 

necessidade de entrada de dados específicos. Neste estudo foi 

utilizado o modelo para linha aérea. 

 Phase: Este espaço solicita o número de fases a ser adotada no 

modelo. Neste estudo foi realizado a modelagem monofásica da 

linha aérea. 

 Units: Neste campo é escolhido o sistema métrico a ser adotado no 

modelo. 

 Transposed: Essa caixa deverá ser selecionada quando há 

necessidade de considerar a transposição de fases no modelo. 

 Auto bundling: Quando esse item é selecionado, o ATP permite a 

inclusão de mais de um condutor por fase. 

 Skin effect: Este item é selecionado quando é necessário considerar 

o efeito pelicular da corrente alternada. 

 Segmented ground: Este parâmetro, quando não selecionado, 

considera que os condutores de aterramento estão continuamente 

aterrados. 

 Real transf. matrix. Para estudos em regime permanente é 

recomendável que este parâmetro esteja selecionado, pois assim a 

matriz de transformação é considerada real e com sua parcela 

imaginária desprezível. 
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 Rho [ohm*m]: Entrada do parâmetro de resistividade do solo 

considerando solo homogêneo 

 Freq. ini [Hz]: Entrada do parâmetro frequência inicial do fenômeno 

transitório 

 Length [km]: Entrada do parâmetro comprimento da linha de 

transmissão. 

Os modelos de linha de transmissão disponíveis na versão para Windows 

6.1p7 do ATPDraw 6.1, são Bergeron, PI, JMarti, Semlyen e Noda. 

Figura 49 – Dados de entrada do modelo de linha JMartí. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 

As informações de características geométricas e dos condutores são 

incluídas na aba Data da rotina ATP Line/Cable Constant, os parâmetros de entrada 

são apresentados a seguir: 

 Ph.no: Esta coluna contém o número que identifica a fase 

determinada pelo item Phase da aba Model. 

 Rin: Nesta coluna é informado pelo usuário o raio interno do 

condutor. Para condutores encordoado concêntrico, com alma de 

aço, esse raio é o raio da alma de aço. 

 Rout: Nesta coluna é informado o raio externo do condutor. 
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 Horiz: Esta coluna contém a distância lateral do condutor em relação 

à uma referência qualquer. 

 Vtower: Nesta coluna é informado à altura do condutor em relação 

ao solo. 

 Vmid: A última coluna contém a altura do condutor no meio do vão. 

Figura 50 – Dados de entrada do condutor. 

 
Fonte: Próprio autor, 2021. 
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APÊNDICE C – ARTIGO PUBLICADO 
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APÊNDICE D – REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR 
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APÊNDICE E – CARTÃO DE DADOS ATP 
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ANEXO A – ARRANJO GERAL DA SIG EM ESTUDO 
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