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Resumo 

O desenvolvimento tecnológico do sistema de proteção ao longo dos anos 

proporcionou grandes avanços em como é utilizada energia atualmente, sendo assim, 

menos frequentes as ocasiões em que a população enfrente a falta de energia elétrica. 

Para manter o sistema operando, tem-se os disjuntores como um dos principais 

equipamentos de manobra e proteção para eventuais falhas que ocorrem diariamente, 

pois sua utilização se faz necessária na geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, fechando o ciclo da geração de energia ao consumidor. 

Na aplicação de manobra no sistema elétrico, a utilização do disjuntor se faz 

necessária para desligar ou religar equipamentos como transformadores, linhas de 

transmissão, banco de capacitores, geradores, barramentos, entre outros. Assim, a 

característica de um disjuntor é determinada pela sua aplicação ao sistema elétrico, 

que se baseia no custo/benefício para melhor atender o funcionamento do sistema 

elétrico. 

Portanto, esse trabalho tem como objetivo exemplificar e expor o funcionamento dos 

disjuntores através de um modelo simulado e no futuro utilizar esse modelo para 

melhorar o sistema de proteção. 
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Abstract 

The technological development of the protection system over the years has resulted in 

major advances in how energy is used currently being thus less frequent occasions 

where the population faces the lack of electric power. 

To keep the system running, has circuit breakers as a major maneuver and protection 

equipment for any faults that occur daily because their use is necessary in the 

generation, transmission and distribution of the electric power, closing the power 

generation cycle to consumer. 

In maneuvering application in the electrical system, the use of the circuit breaker is 

necessary to shut down or restart equipment such as transformers, transmission lines, 

capacitor banks, generators, buses, among others. Thus, the characteristic of a circuit 

breaker is determined by its application to the electrical system, which is based on cost 

/ benefit to better serve the functioning of the electrical system. 

Therefore, this paper aims to illustrate and explain the operation of the breakers 

through a simulated model in the future and use this model to improve the protection 

system. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

 Relevância do tema  

Os sistemas elétricos de potência e distribuição, estão sujeitos a sofrer falhas, 

que podem dar origem a correntes elétricas de elevada intensidade as quais, por sua 

vez, podem danificar condutores de linhas elétricas, avariar e mesmo destruir 

máquinas e outros equipamentos da área afetada pela falha, caso ela não seja isolada 

a tempo. 

A proteção contra sobrecorrente de sistemas elétricos estão diretamente 

conectados aos equipamentos tais como transformador de corrente e de potência, relé 

de proteção, transformador de serviço auxiliar, retificador, disjuntor e banco de 

baterias, além dos condutores de interligação. Se um destes componentes falhar, o 

sistema de proteção torna-se inoperante. 

Vários estudos nessa área são realizados, mas a maioria das informações sobre 

o tema está contida em normas, catálogos e publicações, o que torna difícil o estudo 

do sistema de proteção em um nível mais aprofundado. 

Portanto, levando em conta o sistema de proteção, esse trabalho terá foco nos 

disjuntores, que é um equipamento de manobra e proteção amplamente usado no 

sistema elétrico do qual a sua operação em condições confiáveis é, portanto, da maior 

importância, pois a destruição de equipamentos de subestações e de usinas elétricas 

tem levado a elevados prejuízos, muitas vezes, por não terem sido observadas as 

recomendações de especificação, projeto, aplicação correta e manutenção. 

Assim, espera-se com este trabalho apresentar os diversos tipos de disjuntores 

disponíveis no mercado, suas características e um modelo capaz de simulá-lo em 

condições normais de operação. 
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 Objetivos do Trabalho 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a aplicação de disjuntores e a 

tecnologia de chaveamento no sistema elétrico de potência através de um modelo 

simulado no software ATP. Assim, será considerado os disjuntores com os meios de 

extinção de arco a óleo, a vácuo e a hexafluoreto de enxofre (SF6). 

 Primeiramente, um estudo analítico no qual explora as características de cada 

disjuntor permitirá um desenvolvimento mais real do modelo a ser criado. 

Posteriormente, o modelo deverá simular os distúrbios causados pelo chaveamento 

dos disjuntores. Para tal, um estudo teórico também será desenvolvido na segunda 

etapa do trabalho, no qual abordará os chaveamentos de pequenas cargas indutivas, 

cargas capacitivas, linhas aéreas e linhas a vazio. 

Com todas as informações e o modelo desenvolvido, será desenvolvido as 

simulações para cada situação descrita anteriormente junto com os seus resultados e 

análises obtidos pelas simulações. 

 Metodologia 

Inicialmente para o trabalho, foi feito uma pesquisa bibliográfica acerca dos 

disjuntores a óleo, a vácuo e a SF6, focando nos conceitos de funcionamento e 

construção de cada tipo de disjuntor.  

Essa pesquisa inicial é de extrema importância, pois ela garante uma base para 

o modelo proposto. Esse modelo será uma representação de um disjuntor real, por 

isso todos os conceitos e aspectos relevantes deve ser considerados. 

Com o referencial bibliográfico desenvolvido, a próxima etapa será modelar o 

disjuntor no software ATP (Alternative Transients Program). O Software ATP é o mais 

indicado para simulações de dispositivos de proteção, pois o seu código trabalha com 

os fenômenos transitórios, os quais são amplamente verificados no acionamento de 

disjuntores. Assim, sabe-se que qualquer equivalente elétrico, ou desenvolvimento 

teórico, baseado em características elétricas conhecidas, ou possíveis de serem 

determinadas por ensaios, pode ser representado por um conjunto de instruções e 

acoplado num programa digital para o cálculo de transitórios. 
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Portanto, após desenvolver o modelo, serão realizadas simulações dos 

distúrbios causados pelos transitórios dos disjuntores no sistema elétrico, como 

descrito na seção 1.2 desta introdução, para assim, no futuro, esse modelo consiga 

melhorar a aplicação dos disjuntores no sistema elétrico de potência. 

 Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado em seis capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 

No capítulo 2, após a presente introdução, apresenta-se uma descrição dos 

disjuntores, tais como seus aspectos construtivos, suas características e seu princípio 

de funcionamento. 

No capítulo 3 foi desenvolvido os distúrbios no sistema causados pelo 

chaveamento e sua mitigação para os problemas causados pelo chaveamento.  

No capítulo 4 contém as simulações realizadas no programa ATP e suas 

soluções. 

No capítulo 5 tem-se a conclusão do trabalho. 

No capítulo 6 tem-se a referência bibliográfica. 
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Capítulo 2 – Disjuntores 

 

 Introdução 

O objetivo deste capítulo é apresentar de forma sucinta o que é um disjuntor, 

suas características, seu funcionamento e seus tipos e aplicações. Essas informações 

são a base que possibilitará no desenvolvimento do modelo proposto que irá simular 

as condições de operação transitória de cada tipo de disjuntor. 

 Definição 

Os disjuntores são equipamentos de manobra cujo principal objetivo é de 

estabelecer, conduzir, interromper e suportar correntes elétricas sob sua tensão 

máxima de rede nas condições normais de serviço e nas condições anormais 

especificadas, ou seja, eventos conhecidos que interferem no sistema, como 

descargas atmosféricas e curtos-circuitos. 

Primeiramente, o disjuntor deve ser capaz de interromper uma condição de falha 

no sistema. Nos disjuntores de baixa tensão, geralmente isto é realizado no interior 

da capa protetora do disjuntor. Já os disjuntores para grandes correntes e tensões 

são equipados com dispositivos sensíveis para detectar uma situação de falta e operar 

o mecanismo de abertura do equipamento. 

Os disjuntores para média e alta tensão devem ser em geral associados a 

dispositivos de proteção (relés) externos que são responsáveis pelo seu acionamento 

na ocorrência dos eventos mencionados anteriormente. Ao ser detectada a falha, os 

contatos devem ser abertos utilizando o dispositivo associado ao seu tipo, ou seja, 

cada disjuntor, construtivamente são bem parecidos, mas cada um pode possuir 

formas diferentes de abrir e fechar seus contatos.   
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 Aspectos Construtivos  

Segundo (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995), “As características 

técnicas do disjuntor devem ser escolhidas segundo o tipo de aplicação, ou seja, cada 

tipo específico de aplicação gera um determinado conjunto de características técnicas 

particulares. Essas características devem ser obtidas através de estudos na área”.  

Algumas características são consideradas como comuns aos disjuntores 

aplicados a um mesmo local, por exemplo, a tensão nominal, a frequência, o nível de 

isolamento, a altitude, a corrente nominal e a capacidade de suportar a corrente de 

curto-circuito independem do tipo de equipamento, desde de que sejam colocados em 

uma mesma posição no sistema. 

Ao levar essas informações em consideração, temos que os disjuntores de alta 

tensão são compostos basicamente de contatos permanentes, contato de arco, capa 

de proteção do contato de arco e invólucro, em geral, de porcelana. 

Os contatos fixos, em condições normais e em posição fechada, são 

responsáveis pela passagem da corrente. Já os contatos de arco ou principais, são 

móveis e constituídos de uma parte móvel chamada “tulipa” e uma outra fixa, chamada 

de “pino”. 

A peça móvel possui um formato cilíndrico e secionado em diversos dedos de 

contato, para fornecer uma pequena liberdade de movimento radial, o que permite que 

se abra quando pressionada contra o pino e se fixe de forma mais segura quando o 

disjuntor estiver fechado. Em alguns casos, como os disjuntores SF6, a óleo e a ar 

comprimido, essa abertura entre os dedos de contato constitui um canal de 

escapamento para reduzir a pressão interior da parte móvel durante a ocorrência do 

arco elétrico. Já a peça fixa possui uma haste metálica que contém uma depressão 

em sua ponta para melhor fixação com a parte móvel.  

Como se trata de contatos que devem ser operados durante o arco elétrico, 

deve-se tomar preocupações quanto ao nível de operação de cada disjuntor, ou seja, 

ambos os contatos devem ser projetados para operar e resistir a altas temperaturas e 

erosão. E para tal, a peça móvel é constituída de uma capa de proteção contra 

elevadas temperaturas e à erosão, sendo na maioria das vezes constituída a base de 

teflon e em alguns casos são acrescentadas cargas suplementares como fluoreto de 

cálcio (𝐶𝑎𝐹2) e sulfeto de molibdênio (𝑀𝑜𝑆2) para auxiliar na criação de uma 
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vaporização, que irá gerar uma elevação da pressão no interior do equipamento para 

auxiliar na extinção do arco elétrico, como ilustrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Câmara de Extinção de Arco Elétrico (Geocities, 2014) 

             Os disjuntores também possuem um invólucro, em geral, de porcelana, de 

formato ondulado para uma maior resistência dielétrica, do qual tem como principal 

objetivo, protege-lo de eventuais descargas superficiais que possam danificar o 

equipamento. 

 Princípio de Funcionamento  

  Em um sistema elétrico, ao ocorrer uma falta, tem-se um relé de proteção do 

circuito que irá detectar e emitir um sinal de comando a partir do circuito de controle 
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do disjuntor responsável pela abertura dos contatos, e assim proteger os 

componentes do sistema. O disjuntor também pode ser aberto sem condições de falta, 

por comandos manuais pelo operador, para manutenções programadas, por exemplo 

(W Service, 2006). 

Para entender o funcionamento desse equipamento, deve-se conhecer o 

processo de interrupção do arco elétrico. Assim, ao admitir que os contatos do 

disjuntor estão fechados, sob pressão e conduzindo corrente, tem-se uma situação 

nominal de operação. Ao começar o processo de abertura, a pressão diminui e a 

resistência aumenta. No instante da separação dos contatos a pressão é praticamente 

nula e a resistência é correspondentemente alta. Esse processo pode ser melhor 

visualizado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Processo de Interrupção de Corrente Alternada (W Service, 2006) 
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A corrente deve passar através das minúsculas superfícies de contato 

formadas pelas últimas irregularidades superficiais a se tocarem, concentrando como 

decorrência, enormes quantidades de calor, elevando assim, a temperatura dos 

contatos. 

Segundo (W Service, 2006) , “Estas altas temperaturas concentradas nas 

peças dos contatos, produzem uma termoemissão de elétrons a partir do contato 

negativo ou catodo, iniciando-se assim, o processo de ionização, pelo qual irá se 

formar o arco voltaico e consequentemente, passagem da corrente nos contatos agora 

separados. Os elétrons assim emitidos são influenciados pelo campo elétrico atuante 

na distância entre os contatos já separados, acelerando-se e ionizando por choques 

com moléculas ou átomos do gás. A corrente do arco voltaico é constituída assim, por 

elétrons que saem do catodo dirigindo-se para o anodo. No caso de corrente 

alternada, este processo muda evidentemente de sentido a cada meia onda. A 

descarga do arco é iniciada quando a tensão sobre a distância entre os contatos e o 

grau de ionização da mesma, forem suficientemente grandes. ” 

Para suprimir este arco elétrico, o disjuntor é construído com os contatos 

imersos em um meio isolante, como ar, vácuo, óleo e o gás SF6, por exemplo. Sendo 

assim, o objetivo é alongar o arco dentro de um espaço reduzido no interior da câmara 

de extinção a fim de incentivar seu resfriamento e consequentemente a sua extinção. 

 Características dos Disjuntores 

Cada disjuntor pode ser construído com técnicas de interrupção diferentes 

dependendo da aplicação em que for introduzido, utilizando diferentes tipos de 

isolantes para extinguir o arco elétrico formado na abertura dos contatos. Neste 

trabalho serão analisados os disjuntores com isolamento/extinção do arco a óleo, a 

gás SF6 e a vácuo. 

2.5.1. Disjuntores a Óleo 

Segundo (Sampaio, 2012), nos disjuntores a óleo, os contatos são imersos em 

óleo isolante e a extinção do arco se dá através da geração de gases, principalmente 
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hidrogênio, em virtude da decomposição das moléculas de óleo devida as altas 

temperaturas desenvolvidas na região do arco. O aumento da pressão interna nas 

câmaras de interrupção, cria um fluxo de óleo que irá desionizar o dielétrico, resfriar e 

alongar o arco. 

São utilizados dois tipos de extinção nos disjuntores a óleo: pelas câmaras de 

sopro transversal (cross Blast) e pelas câmaras de sopro axial (axial blast), como 

indicado nas figuras 3a e 3b, respectivamente. 

Nas câmaras de sopro transversal, os gases formados pelo arco aumentam a 

pressão em seu interior, sendo obrigados a passar através de aberturas, para alívio 

desta sobrepressão. O arco é forçado contra as paredes resfriadas da câmara de 

extinção, sofrendo um alongamento. O arco é extinto quando a corrente, ao passar 

por um “zero” em sua forma de onda, não libera mais energia. 

Nas câmaras de sopro axial, a pressão dos gases gerados com o arco provoca 

o fluxo múltiplo de óleo ao longo de toda a circunferência da câmara, removendo os 

gases ionizado da região entre os contatos através de aberturas. Neste tipo de 

câmara, o arco é mantido em uma posição axial na câmara até ser extinto. 

 

Figura 2.3 - 3a – Câmara de extinção de sopro transversal; 3b – Câmara de extinção de sopro axial 

(Sampaio, 2012) 

            Sabe-se que existem duas categorias de disjuntores a óleo: os disjuntores de 

grande volume de óleo e os disjuntores de pequeno volume de óleo. 
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2.5.1.1. Disjuntores GVO – Grande Volume de Óleo 

Segundo (Ferreira, 2006) esses disjuntores utilizam o óleo mineral isolante para 

a extinção do arco. O óleo permite uma alta capacidade de interrupção pelas suas 

propriedades de resfriamento. Para tal, esses disjuntores são compostos por um 

grande tanque metálico aterrado fisicamente com a terra, onde o óleo é armazenado 

junto com os contatos principais, a câmara de extinção e parte do mecanismo de 

acionamento dos contatos móveis. Por conter uma grande quantidade de isolante, 

esses disjuntores são mais utilizados na média e alta tensão (até 230kV), do qual, 

cada unidade é conectada por polo do sistema.  

Como os disjuntores GVO são projetados para alta tensão, a sua manutenção 

requer uma filtragem do óleo com uma razoável frequência devido a carbonização do 

óleo durante a interrupção de altas correntes. 

Na alta tensão, três unidades são conectadas mecanicamente pelo mecanismo 

de acionamento dos contatos móveis, responsável pelas operações de fechamento e 

abertura simultânea dos três polos. Cada polo é dotado de uma câmara com duas 

buchas condensivas de saída na sua parte superior e duas câmaras de interrupção 

suspensas presas na parte inferior de cada bucha de saída. Os contatos móveis são 

montados em um elemento igualmente móvel que faz a ligação entre as duas câmaras 

de interrupção. Caso seja necessário, pode-se instalar transformadores de corrente 

na parte inferior das buchas. 

Principais características: 

- Alta potência de interrupção: 20.000 MVA; 

- Utilização em nível de tensão de até 230 kV; 

- Razoável necessidade de manutenção; 

- Possibilidade de uso de transformadores de corrente de bucha; 

- Tempo de interrupção: 3 a 5 ciclos; 

- Volume: 2.000 litros; 

- Função do óleo: isolamento, extinção do arco e resfriamento. 

 

Na Figura 2.4 abaixo, tem-se as principais partes constituintes dos disjuntores 

GVO: 
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Figura 2.4 - Disjuntor a Grande Volume de Óleo (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995) 

1- Porcas de borne  

2- Isolador passante 

3- Válvula de descarga de gás 

4- Fixação do tanque 

5- Parafuso de terra 

6- Relés de máxima corrente 

7- Borne condutor 

8- Haste isolante 

9- Tampa auxiliar 

10- Eixo de comando de relés 

11- Molas de impulso 

12- Alavanca de alimentação 

13- Tanque de aço pintado e reforçado 

14- Travessa de equipagem 

15- Amortecedores hidráulicos  

16- Bielas de movimentação 

17- Haste guia  

18- Revestimento isolante 

19- Manivela removível  

20- Desarme manual 

21- Ogiva da caixa de comando  

22- Mecanismo de movimentação 

23- Tampão de dreno  

24- Câmara de ruptura 

25- Caixa de comando 
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Mas, sabe-se que desde os anos 80, os disjuntores a grande volume 

de óleo não são mais fabricados devidos aos problemas com o meio 

ambiente, como vazamentos, riscos de incêndio e explosões. 

 
 
2.5.1.2. Disjuntores PVO – Pequeno Volume de Óleo 

Com o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos das câmaras de 

interrupção nos disjuntores GVO, tornou-se possível a construção de disjuntores com 

quantidades menores de óleo isolante. Pesquisas a partir do GVO trouxeram 

resultados de melhoramentos das características elétricas e desempenho destes 

novos disjuntores. 

O óleo agora é armazenado em volumes reduzidos e mantidos sob um nível de 

pressão, do qual por meio de injeção de ar ou nitrogênio, reduziu a proporção do 

volume de gases produzidos no processo de interrupção, aumentando a resistência 

dielétrica após a extinção do arco elétrico. 

Obviamente, o disjuntor PVO possui amplas vantagens em relação ao seu 

antecessor, devido a quantidade de óleo utilizada ser de 10% a 20% menor, mas além 

disso, tem-se uma outra grande vantagem, que no caso se baseia no fato de o 

isolamento para terra deste disjuntor não ser feito pelo óleo contido na câmara de 

interrupção e sim pelos isoladores de porcelana, que podem ou não estar cheios de 

óleo. 

Como já mencionado anteriormente, o disjuntor PVO possui uma câmara 

menor o que lhe atribui várias vantagens, mas também desvantagens, pois esse 

pequeno volume de óleo limita uma tensão máxima de 60 a 65 kV em operações de 

manobra de banco de capacitores e linhas a vazio, devido as correntes de curto-

circuito serem altas em tensões superiores. Assim, para resolver o problema pode-se 

empregar várias câmaras em série, a fim de aumentar a capacidade de interrupção. 

Como descrito nos disjuntores GVO, tem-se as principais características dos 

disjuntores PVO: 

  Principais Características: 

- Potência de interrupção: 22.000 MVA com 20.000 A em 120 kV; 

- Utilização em nível de tensão de até 420 kV; 
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- Necessidade de manutenção frequente; 

- Volume: de 40 a 200 litros; 

- Função do óleo: extinção do arco e resfriamento. 

            A Figura 2.5 abaixo tem-se as principais características do disjuntor PVO. 

 

Figura 2.5 - Disjuntor a Pequeno Volume de 
Óleo (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 
1995) 

 

 

 

 

5.            Isolador superior 

9.            Carcaça superior 

  9.5        Vedação 

11.          Válvula de expansão 

13.3        Visor de óleo 

    .5        Vareta indicadora 

    .9        Tubo de Boia 

     .11     Boia 

17.          Flange superior 

19.         Terminal superior 

23.         Anel roscado 

27.         Cabeçote SS 

31.         Contato fixo 

     .5      Suporte estrela 

     .13    Dedos de contato 

33.         Tubo distanciador 

35.         Compartimento superior da câmara 

37.         Tampa da câmara 

39.         Canal anelar 

41.         Base câmara 

43.         Tubo da câmara 

45.         Compartimento inferior da câmara 

49.         Contato móvel 

51.         Placa de inversão 

53.         Pino isolante 

57.         Placa de centragem 

61.         Rolete de contato 

63.         Colunas de guia 

67.         Flange inferior com terminal 

69.         Cruzeta 

73.         Carcaça inferior 

     .5      Vedação 

77.         Haste 

81.         Alavanca interna 

83.         Eixo estriado 

91.         Terminal interior (Apenas no Tipo A) 

95.         Amortecedor 

97.         Bujão de drenagem 

105.       Isolador inferior 
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Desde o final dos anos 90, os disjuntores a pequeno volume de óleo 

também não são mais fabricados devido a manutenção, vazamentos, riscos 

de incendo, explosões. 

 
 

2.5.2. Disjuntores a Vácuo  

Segundo (CAIRES, 2006), os disjuntores a vácuo possuem uma técnica de 

interrupção de corrente bastante eficiente, do qual se baseia na separação de um 

contato móvel e um contato fixo, dentro de um recipiente com vácuo da ordem de 

0,00001 Torr (0,00133 N/m²). Apesar da alta rigidez dielétrica do vácuo, a tensão que 

pode ser aplicada entre seus contatos é limitada, cerca de 2 a 145 kV, devido a rigidez 

dielétrica entre eles não crescer proporcionalmente com o aumento da distância. 

A natureza do arco elétrico em disjuntores a vácuo é dada por meio de um 

plasma de vapor metálico que serve como meio de propagação do arco elétrico, já 

que o arco não se propaga no vácuo, portanto a técnica de interrupção deste disjuntor 

é projetada de forma que o próprio campo magnético gerado pelo arco provoque a 

sua extinção quando a corrente passar por “zero”, ou seja, em seu estado de 

amplitude nula em sua forma de onda. Assim, o arco será extinguido se a energia do 

sistema for menor que a dissipada no processo de desionização, e assim 

permanecerá se o restabelecimento da suportabilidade dielétrica entre os contatos for 

suficientemente rápido para suportar a tensão de restabelecimento transitória. 

Com a ausência de um meio extintor líquido ou gasoso, tem-se grandes 

vantagens desse disjuntor em relação aos demais, pois por não emitir chama e não 

necessitar de um suprimento de gases ou líquido, como nos disjuntores a óleo e SF6, 

o torna com características de longa vida útil e baixa manutenção, tornando-o um 

disjuntor de grande confiabilidade para o sistema. 

Uma das grandes vantagens que os disjuntores a vácuo apresentam são o 

curto tempo de formação do arco, a capacidade de executar rápidos religamentos e a 

possibilidade de associação de várias câmaras de interrupção em série, para a 

utilização em maiores classes de tensão. 
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Os disjuntores a vácuo, de um modo geral, são constituídos por um cilindro 

cerâmico ou de vidro que fornece resistência mecânica, fechada por placas de uma 

liga metálica (ferro, níquel e cobalto). Em uma das placas é fixado o contato fixo, 

enquanto na outra, dotada de um fole metálico, é soldado o contato móvel. Assim, 

duas blindagens metálicas completam a construção, uma envolvendo o fole e outra, o 

conjunto de contatos. O objetivo desta blindagem é capturar as partículas metálicas 

quando ocorrer a extinção do arco, para que não se depositem nas paredes do tubo 

cilíndrico ou do fole. A Figura 2.6 abaixo apresenta um disjuntor a vácuo, como 

mencionado nesse parágrafo. 

 

 

Figura 2.6 - Corte da câmara de interrupção do disjuntor a vácuo (CAIRES, 2006) 

2.5.3. Disjuntores a SF6 

Atualmente, os disjuntores a SF6 são a classe de disjuntores mais utilizadas 

em níveis de tensões mais elevados, podendo chegar a 800 kV, ou superiores, tendo 

auxílio de resistores de fechamento. O disjuntor a SF6 também é aplicado em 

 

- Isolador 

 

- Contato Fixo 

 

 

- Contato Móvel 

 

- Câmara de Interrupção 

- Fole Metálico 

 

- Guia 
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instalações de média tensão (13,8 kV e 34,5 kV), embora nessas aplicações os 

disjuntores a vácuo são mais comuns. 

Sabe-se que este disjuntor é uma derivação dos disjuntores que utilizam ar 

comprimido como meio de extinção, mas ele possui algumas diferenças devido ao tipo 

do gás utilizado. Neste caso, como o gás SF6 é prejudicial a camada de ozônio, ele 

não pode ser descartado para o meio ambiente, portanto, após a interrupção de uma 

corrente, o gás é armazenado no interior do equipamento para que se recombine, 

retornando ao seu estado inicial, para assim ser utilizado novamente em outra 

operação. 

No entanto, o gás SF6 possui grandes qualidades que permitiu o seu uso dentre 

as especificações de segurança, entre elas está o fato de ser auto regenerável e de 

não formar depósitos de material condutor, segundo (D´Ajuz, Resende, Carvalho, & 

Nunes, 1985). O gás é incolor, inodoro e não combustível. Em condições normais é 

quimicamente estável e inerte, o que lhe confere uma estrutura simétrica, como visto 

na Figura 2.7. Uma de suas propriedades é a facilidade de absorção de energia, que 

resulta da natureza eletromagnética da molécula de SF6, da qual capta os elétrons 

livres e retarda o fenômeno de avalanche que inicia a disrupção. 

 

Figura 2.7 - Molécula de SF6 (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995) 

Essas características conferem ao gás ser um excelente meio isolante e possuir 

características favoráveis a interrupção da corrente elétrica. Comparando com o ar, 

sua rigidez dielétrica é cerca de duas vezes e meia maior, a 1 atm de pressão e sua 

eficiência para suprimir arcos cerca de 10 vezes maior em um tempo 100 vezes 

menor, em condições similares. 
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No entanto, o gás SF6 se liquefaz na temperatura ambiente quando 

comprimido, sendo assim necessário, a instalação, de resistores para o aquecimento 

do reservatório de alta pressão, filtros e dessecantes, para garantir o funcionamento 

do disjuntor. Contudo, esses problemas foram contornados, pois com o 

desenvolvimento de pesquisas, os disjuntores passaram a utilizar um pistão e um 

cilindro para comprimir o gás em seu interior durante o movimento de abertura e atingir 

a pressão necessária para realizar a extinção do arco em haver a necessidade de um 

compressor. 

Com essas modificações, o disjuntor a SF6 ficou mais confiável e foi 

largamente produzido e introduzido para proteção das linhas de alta tensão do sistema 

elétrico. Foram desenvolvidos dois tipos de disjuntores a SF6, sendo eles, os 

disjuntores de dupla pressão e os disjuntores de única pressão ou puffer type. 

2.5.3.1. Disjuntores de Dupla Pressão 

A principal característica dos disjuntores de dupla pressão é sua alta potência 

de ruptura e curto tempo de interrupção. São constituídos de um compressor de gás 

responsável pela manutenção do volume de SF6 a alta pressão, armazenado em um 

reservatório interno ao disjuntor, como pode ser observado na Figura 2.8.  

Quando ocorrer uma interrupção, no instante em que os contatos se separam 

e há a formação do arco, o gás SF6 contido no reservatório de alta pressão é 

direcionado, durante um intervalo de tempo, na região dos contatos, que se encontra 

a baixa pressão. Quando o fluxo de gás cessar, a alta pressão irá provocar o fluxo 

contrário de gás para o seu ponto de origem. Por possuir um projeto mais antigo, 

esses disjuntores são construídos com resistores de aquecimento em seus 

reservatórios de alta pressão, com o objetivo de reduzir o risco de liquefação do SF6 

em baixas temperaturas (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995).  
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2.5.3.2. Disjuntores de Única Pressão de SF6 

Diferente dos disjuntores de dupla pressão, os disjuntores de única pressão 

são mais recentes e dispensam o uso dos resistores de aquecimento e compressores 

de gás. A pressão requerida para fluxo do gás e consequentemente a extinção do 

arco, é produzida durante a abertura do disjuntor por meio de um pistão agregado a 

haste do contato móvel que, ao movimentar-se, comprime o gás dentro de uma 

câmara.  

Por possuir apenas uma pressão, não há necessidade de utilizar altas 

pressões, o que torna possível utilizar os disjuntores SF6 em temperaturas ambientes 

de até -20ºC, dispensando o sistema auxiliar para aquecimento do gás, como 

mencionado anteriormente.  

Essas modificações permitem que os disjuntores possuam alta capacidade de 

interrupção com mecanismo de operação de relativa baixa energia, um curto tempo 

de interrupção (2 ou 3 ciclos) e interrupção de correntes capacitivas sem 

reacendimento do arco, devido as propriedades de extinção do SF6. 

Os disjuntores SF6 de pressão única são constituídos de uma unidade de 

interrupção, um isolador pela interrupção para a terra e de um mecanismo de 

acionamento do contato móvel. 

Figura 2.8 - Corte da câmara de interrupção de um disjuntor a SF6 de dupla pressão 

(Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995) 
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Em sua unidade de interrupção, tem-se os contatos fixo e móvel, sendo o 

contato móvel operado por uma haste isolante agregada a um pistão ou cilindro 

soprador. Um bocal de sopro orienta o fluxo em direção aos contatos. Há também um 

isolador de porcelana revestindo o compartimento do gás SF6. 

Em seu acionamento, os contatos móveis são acionados por um mecanismo 

de mola ou hidráulico. Tem-se como acessórios, bobinas de operação, chaves de 

contatos auxiliares, indicador de posição, equipamentos para supervisão e controle 

do gás, dos quais são colocados em um cubículo junto ao mecanismo de 

acionamento. Essas características construtivas estão ilustradas na Figura 2.9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 - Corte da câmara de interrupção de um disjuntor a SF6 de única pressão  
(CAIRES, 2006) 
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              Neste capítulo foi desenvolvido uma descrição resumida sobre os aspectos 

mais relevantes em relação aos disjuntores a óleo, a vácuo e a SF6, possibilitando 

assim uma compreensão adequada para construção do modelo a ser simulado de 

cada disjuntor.  
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Capítulo 3 - Distúrbios no Sistema Causado pelo 
Chaveamento 

 

Este capítulo contém informações referentes aos distúrbios causados pelos 

disjuntores ao serem acionados devido a uma eventual falha no sistema elétrico. O 

modelo computacional poderá ser criado com o conhecimento de algumas das 

possíveis falhas que podem ocorrer no sistema e assim obter uma boa análise da 

operação dos disjuntores.  

 Chaveamento de Pequenas Correntes Indutivas 

Segundo (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995) a interrupção de 

pequenas correntes indutivas, tais como as que se verificam durante a alimentação 

de motores (na partida ou durante a operação sob carga), transformadores (em vazio 

ou com carga terciária indutiva) e reatores, é caracterizada por dois fenômenos:  

 

I. A interrupção prematura ou corte da corrente (chopping), causada pela 

ocorrência de instabilidade do arco elétrico durante a aproximação do 

zero de corrente. 

II. A formação de sobretensões de manobra, causadas pela 

transformação, em energia elétrica, da energia acumulada no circuito 

magnético do reator, transformador ou motor, e pela transferência dessa 

energia para as capacitâncias do circuito-carga. 

 

Assim, para amenizar o efeito da sobretensão de manobra, pode-se limitar o 

efeito instalando para-raios junto ao equipamento manobrado, o que também 

funcionará com os outros tipos de transitórios causados pela sobretensão. Contudo, 

mesmo com os para-raios instalados, pode haver a preocupação com os níveis das 
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sobretensões de manobra produzidas, devido a frequência das operações do 

equipamento, o que é comum na operação com motores e reatores. 

Essa preocupação é baseada na possibilidade de degradação dos para-raios 

ao longo do tempo, por mais que, esse tipo de dispositivo suporte normalmente um 

número elevado de operações nesse tipo de manobra. Entretanto, mesmo 

considerando uma ausência de qualquer degradação, os fenômenos transitórios 

causados pelo chaveamento implicam em uma elevada taxa de variação na 

sobretensão, principalmente em seguidas reignições do dispositivo, assim os pára-

raios podem não proteger adequadamente o equipamento. 

O cálculo das sobretensões de manobra verificas nas interrupções, 

considerando a ausência de reignições e reacendimento, pode ser feito com relativa 

facilidade, desde que se disponha de uma modelagem ou representação do circuito-

carga de forma satisfatória e correta e sejam conhecidos os valores da corrente 

cortada e da tensão aplica no instante da interrupção. 

Considere o circuito da Figura 3.1, suponha-se que este circuito seja linear para 

o espectro de frequências envolvido, o que nem sempre ocorre em situações reais. 

Admitindo-se também uma interrupção ideal, instantânea, da corrente através do 

disjuntor, pode-se obter uma relação direta do princípio de conservação de energia, 

descrita na equação (3.1). (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995) 

 

1

2
𝐿𝑡𝑖𝑐

2𝜂𝑚 +
1

2
𝐶𝑡𝑢𝑐

2 =
1

2
𝐶𝑡𝑢𝑚

2                                        (3.1) 

 

Sendo, 

 

          𝐿𝑡 – Indutância equivalente do circuito-carga, para a frequência natural de 

oscilação. 

 

         𝐶𝑡 – Capacitância equivalente do circuito-carga, para a frequencia natural de 

oscilação. 

 

        𝑖𝑐 –  Valor da corrente i no instante do corte. 
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      𝑢𝑐 –  Valor da tensão u aplicada ao reator no instante do corte de corrente.  

 

      𝑢𝑚 – Valor máximo alcançado pela tensão no reator em seguida ao corte de 

corrente. 

 

        𝜂𝑚 – eficiência energética do reator. 

 

Figura 3.1 - Corte de corrente na abertura de um reator e sobretensão associada. (Carvalho, Puentes, 
FUCHS, & Portela, 1995) 

A Figura 3.1 demonstra que após atingir o primeiro máximo 𝑢𝑚 a tensão no 

reator oscilará à frequência natural do circuito do lado da carga, o que normalmente, 

oscila entre 0,5 e 10 kHz. 

Ao analisar a equação (3.1), percebe-se que se a corrente for muito pequena, 

e que possa ocorrer um corte na corrente fora do zero, a energia magnética 

armazenada em 𝐿𝑡 é não nula e há uma oscilação entre 𝐿𝑡 e 𝐶𝑡, o que faz com que a 

energia magnética seja transferida ao capacitor 𝐶𝑡. Se o corte da corrente ocorrer, 

quando os contatos ainda estiverem muito próximos, a tensão 𝑈𝑚 pode exeder a 

tensão suportável entre os contatos e provocar uma descarga entre eles, ou seja, o 

arco elétrico. 

Sabe-se que a tensão do arco é aproximadamente constante para grandes 

correntes, pois a sua energia é removível somente por convecção. Contudo, para 

pequenas correntes, acontece o inverso, pois há uma troca do mecanismo de 

aquecimento da câmara do disjuntor de convecção para turbulência. No período em 
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que a corrente do arco se aproxima de zero, ele fica instável, devido a sua interação 

com o sistema. Suas capacitâncias se descarregam mutualmente por meio da seção 

de linha de indutância L e, dificilmente, qualquer corrente fluirá entre as indutâncias 

durante o processo, de modo que a oscilação de frequência fa é produzida, como 

evidenciado pela equação (3.2). (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995) 

 

                             𝑓𝑎 =
1

2∗𝜋√𝐿∗
𝐶1𝐶2

𝐶1+𝐶2

                                                (3.2) 

 

Em alta frequência, a corrente pode passar pelo zero e ser interrompida pelo 

disjuntor. A extinção da corrente antes de atingir o zero natural é chamada de corrente 

de corte, sendo influenciada pelas propriedades do disjuntor, como também pelos 

parâmetros do sistema. 

 Interrupções em linhas aéreas 

Inicialmente, os estudos em linhas possuíam pouca relevância devido à 

dificuldade de controlar faltas de ocorrências aleatória, mas atualmente, a 

coordenação de isolamento dos sistemas possui estudos abrangentes em relação ao 

nível mínimo de sobretensão utilizados no controle de surto de manobra. (Barbosa, 

1989) 

Esses estudos se restringiam-se a encontrar a máxima sobretensão resultante 

do surto de manobra com um disjuntor específico e sob uma certa condição do 

sistema. Entretanto, este tipo de abordagem não possui grande eficácia, pois o 

disjuntor pode ser acionador a qualquer momento, tornando impossível predizer a 

intensidade do surto associado. Portanto, após várias simulações Figura 3.2 e 

estudos, uma função probabilística demonstrou dados estatísticos de interesse (Vmin, 

Vmax, 𝑉𝛿 e 𝛿) que poderiam ser utilizados na determinação de um nível de tensão 

adequado para assim diminuir o nível de isolamento do sistema, mantendo a 

integridade de todo o sistema. 
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As sobretensões, devido a iniciação de faltas, são maximizadas pelo tipo de 

falta, localização, configuração da fonte, comprimento da linha, número de linhas em 

paralelo e o valor da onda de tensão quando ocorre a falta. (Barbosa, 1989) 

 

Figura 3.2 - Probabilidade de ocorrência de sobretensão de manobra. (Carvalho, Puentes, FUCHS, & 
Portela, 1995) 

3.2.1. Comprimento da Linha 

Como dito anteriormente, o comprimento da linha afeta no surto de manobra, 

devido a energização e reenergização com a ação do disjuntor. A intensidade do surto 

aumenta rapidamente com o comprimento da linha, particularmente para as linhas que 

não são compensadas. Esse efeito pode ser melhor visualizado na Figura 3.3. 

(Barbosa, 1989) 
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Figura 3.3 - Sobretensão x Comprimento de linha. (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995) 

3.2.2. Interrupção de linha a vazio 

 Em uma linha operando a vazio, caso haja uma interrupção por um disjuntor, 

deve-se atentar para algumas considerações sofridas pelo sistema elétrico. Parte-se 

do princípio que o transitório de uma abertura em uma linha não compensada 

reativamente é bem diferente para uma compensada, pela decorrência de uma 

oscilação de energia entre a capacitância da linha e o reator de compensação. 

(Barbosa, 1989) 

Caso haja uma interrupção de uma linha a vazio, transposta e compensada, o 

sistema estará exposto a duas frequências de oscilação na tensão fase neutro, sendo 

uma, devido a interação de energia entre a capacitância de sequência positiva e a 

indutância do reator e a outra, pela capacitância de sequência zero e a indutância do 

reator.  

 Interrupção de cargas capacitivas 

Segundo (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995), a manobra de cargas 

capacitivas é um tipo de operação frequente no sistema elétrico, devido a presença 

de bancos de capacitores em derivação e linhas e cabos em vazio. Esse tipo de 
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interrupção causa problemas com elevadas sobretensões e sobrecorrentes ao 

sistema, sendo assim, a necessidade de um estudo abrangente na fase de 

dimensionamento, principalmente em rede de alta e extra alta tensão são essenciais. 

Para entender o efeito da sobretensão pela interrupção de cargas capacitivas, 

tem-se como exemplo a Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Circuito simplificado para estudo do chaveamento de correntes capacitivas por um 
disjuntor. (Carvalho, Puentes, FUCHS, & Portela, 1995) 

O circuito da Figura 3.4 apresenta uma fonte de tensão equivalente, com uma 

capacitância 𝐶1 e uma Indutância 𝐿1, suprindo um banco de capacitores 𝐶2. O 

disjuntor, estando, fechado, tem-se uma tensão no capacitor 𝐶2, em regime 

permanente, igual a tensão no capacitor 𝐶1.  

Portanto, 

 

𝑈𝑐 =
𝑍𝐶𝑈

𝑍𝑙+𝑍𝐶

                                            (3.1) 

 

Onde, 

U – Tensão da rede 

 

𝑍𝑙 = 𝑗𝜔𝐿                                                                                                        (3.2) 

 

𝑍𝐶 =  
−𝑗

𝜔(𝐶1 + 𝐶2)
=

−𝑗

𝜔𝐶
 

 

Assim, a equação (3.1) torna-se: 
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                                      𝑈𝐶 =
−𝑈

𝜔𝐶(𝜔𝐿−
1

𝜔𝐶
)

=  
𝑈

1−
𝜔²

𝜔𝐶
2

                                   (3.3) 

 

Onde, 

 

                                    𝜔𝐶
2 =

1

𝐿𝐶
                                                     (3.4) 

 

Tem-se que a frequência de oscilação 𝜔𝐶 do circuito com o disjuntor fechado 

possui um valor mais elevado que a frequência da rede, sendo assim, 

 

                                      
𝜔²

𝜔𝐶
2 < 1                                                     (3.5) 

 

Com isso, a tensão do capacitor 𝑈𝐶 será maior que a rede. Segundo (Carvalho, 

Puentes, FUCHS, & Portela, 1995) quando a corrente capacitiva for interrompida por 

um disjuntor, a tensão do lado de carga permanecerá com o valor do instante da 

interrupção, enquanto a tensão do lado da fonte, após o transitório, tenderá a 

acompanhar a tensão da rede. Assim, a tensão do lado da fonte irá variar no tempo 

com amplitude de 1 pu. Desta forma, a tensão aos terminais do disjuntor ou tensão de 

restabelecimento, também irá variar no tempo. Esse fenômeno pode ser melhor 

representado pela Figura 3.5. 
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Figura 3.5 - Corrente e tensão na interrupção de corrente capacitiva. (Carvalho, Puentes, FUCHS, & 
Portela, 1995) 

Esse transitório de pequena amplitude é resultado da diferença do valor da 

tensão no lado da fonte antes e após a interrupção. Essa diferença ou “voltage jump” 

existe porque a tensão no lado da fonte, com o disjuntor fechado, é maior que a tensão 

após a interrupção ou tensão da rede. 

 Métodos para restringir o surto de manobra 

Com a introdução das linhas de transmissão de 500 kV, houve a necessidade 

de estudos para as sobretensões de manobras, dos quais, impõem um grande 

“esforço” ao isolamento do sistema elétrico de potência. 

Sabe-se que os problemas mais comuns é a duplicação da tensão em seu final, 

onde uma tensão residual também pode ser sobreposta, em casos que a linha já está 

carregada. Essas tensões podem ter valores de pico de até 4.0, teoricamente. Tem-

se como mais comum, surtos de manobra com 1.7 e 1.5 pu, em sistemas de 765 kV 

e 1100 kV, respectivamente. (Barbosa, 1989) 

Existem vários métodos para controlar o surto de manobra, entre os mais 

usuais, e também que será utilizado nesse trabalho, são: 

 

I. Centelhador: É muito útil para algumas aplicações, onde sua 

característica tensão por tempo pode ser aplicada. Entretanto para 
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valores inferiores a duas vezes a tensão fase terra do sistema, sua 

confiabilidade é não é satisfatória. 

II. Fechamento sincronizado dos contatos do disjuntor: Como o próprio 

nome demonstra, se os disjuntores conseguirem manter uma precisão 

de 1 ms durante toda a sua vida útil, pode-se amenizar as sobretensões 

causadas no sistema, mas infelizmente esse método nem sempre é 

possível. 

III. Resistor de pré-inserção: É identificado como uma das formas mais 

eficientes de amortecimento dos surtos de manobras. 

IV. Pára-raios: Em suma, é também um dos meios de mitigação mais 

usados nos sistemas de distribuição e transmissão, pois é capaz de 

estabilizar a tensão em um nível desejado, permitindo o “escoamento” 

para a terra. 

 

Dentre esses métodos, a mitigação em que será baseado as simulações será 

nos para-raios, a princípio, por isso será feito um pequeno estudo na próxima seção 

sobre seu funcionamento de estabilização de sobretensões provocadas por 

disjuntores. 

3.4.1. Pára-raios 

Os sistemas elétricos estão sujeitos a sobretensões tanto de origem interna 

(sobretensões de manobra), quanto externa (descargas atmosféricas). Nesse caso 

será abordado as sobretensões de origem interna, ou seja, as sobretensões causadas 

pelo acionamento dos disjuntores. A quantidade, o posicionamento e o tipo dos para-

raios instalados irá depender do comprimento da linha e da capacidade do sistema a 

que se quer proteger. (Merícia, 2008) 

As sobretensões de manobra, causadas pelos disjuntores, são caracterizadas 

por fenômenos eletromagnéticos e podem sobrepor-se à tensão de frequência 

nominal. Esse fenômeno pode surgir em uma situação quando a interrupção pelo 

disjuntor em um circuito com correntes muito elevadas, como um surto, a interrupção 

de correntes capacitivas, tais como as de linhas de transmissão e de distribuição 
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operando a vazio, e por fim, a interrupção de pequenas corrente indutivas, como a de 

reatores e transformadores a vazio. (Caifa, 2009) 

Segundo (Caifa, 2009), para mitigar esse tipo de problema, pode-se utilizar de 

para-raios, pois basicamente, são compostos por um resistor não linear que muda sua 

resistência conforme o nível de tensão aplicado. Funcionam como uma chave fechada 

no período em que as tensões excedem o seu limite, o que fecha um curto entre a 

fase e a terra, permitindo a passagem da corrente de surto, até que o sistema se 

estabeleça nos níveis normais de operação. A Figura 3.6 mostra um corte longitudinal 

de um para-raios. 

 

Figura 3.6 - Corte Longitudinal de um pára-raios. (Caifa, 2009) 

Normalmente, seu acoplamento é no neutro, que é aterrado durante o percurso 

da linha e permite a dissuasão da potência induzida pelo surto através das hastes de 

aterramento.  

Nesse capitulo foi abordado a teoria sobre os problemas de sobretensão 

causados pelo chaveamento de manobra em disjuntores e suas características, onde 

também foi abordado alguns métodos para contornar esses problemas. 
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Capítulo 4 – Simulações e Resultados 

 

Neste capítulo será apresentado as simulações e resultados referente ao 

capítulo 3. Resumindo-se o que já foi apresentado, sabe-se que a interrupção 

realizada pelos disjuntores causa transitórios dos quais podem ser prejudiciais aos 

equipamentos do sistema elétrico. Assim, pode-se mitigar esses efeitos, adicionando 

para-raios ao sistema, no qual atenuará as tensões transitórias causadas pela 

abertura do disjuntor. 

 Estudo de casos em ambiente ATP 

Tem-se como objetivo, simular, no software ATP, situações no sistema elétrico 

em que as tensões transitórias são mais comuns. Portanto, foi escolhido três situações 

para as simulações, sendo eles:  

 

 Manobra em Linha de Transmissão a Vazio. 

 Manobra em Transformador a Vazio. 

 Manobra em Motor. 

 

Para tais simulações, será levado em consideração a distância, como já 

demonstrado no capítulo 3.2.1, devido a sua influência nos transitórios e também para 

apresentar um modelo mais próximo do real. 

Para representar os parâmetros e a distância das Linhas de transmissão em 

ambiente ATP, foi necessário utilizar um recurso de modelagem robusto, disponível 

no próprio programa, chamado de LCC.  

O LCC é uma rotina para cálculos dos parâmetros de linhas de transmissão, 

própria para realizar estudos de transitórios ou de regime permanente.  
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4.1.1. Manobra em Linha de Transmissão a Vazio 

Para o primeiro caso, foi simulado uma linha de transmissão a vazio em 

ambiente ATP, como mostrado pela Figura 4.1.  

 

Figura 4.1 – Modelo da linha de transmissão a vazio. 

A Figura 4.1 demonstra os modelos utilizados na simulação. Exemplificando-

os, tem-se a fonte trifásica AC com uma tensão fase-terra de 79.674 kV e sua 

resistência interna trifásica da fonte em 50 Ohms. Para modelar o disjuntor, foi 

utilizado uma chave programável trifásica, onde irá interromper a corrente no tempo 

selecionado. Foi utilizado também um TC e um Voltímetro trifásico para medição da 

interrupção da corrente e do transitório, respectivamente. 

Finalmente, a linha de transmissão foi modelada pelo LCC. Tem-se na Figura 

4.2 a representação da torre a ser modelada pelo programa. O LCC utiliza de uma 

interface de fácil entendimento, no qual foi adicionado os parâmetros do modelo da 

linha de transmissão como mostrado pela Figura 4.3. Dentre os modelos, tem-se o 

modelo “Overhead Line”, que foi utilizado para linhas de transmissão aéreas e o 

modelo “Single Core Cable”, que foi utilizado para modelar os cabos trifásico do motor. 

Como pode-se perceber pela Figura 4.3, foi selecionado o tipo de solução PI. 

(Martinez-Velasco, 2010) 

A Figura 4.4 apresenta os parâmetros dos cabos trifásicos da linha de 

transmissão, como raio interno e externo, sua localização na torre modelada e sua 

condutância. Para esse caso foi utilizado um cabo por fase CAA código LINNET para 

as três fases e um cabo pára-raios 3/8'' EHS.     
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Figura 4.2 – Representação da linha de transmissão de 138 kV. 

 

Figura 4.3 - Parâmetros do modelo da linha de transmissão. 
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Figura 4.4 – Parâmetros da linha de transmissão. 

Com os parâmetros configurados, foi simulado o primeiro caso de uma linha de 

transmissão de 100 km. Como já apresentado nos capítulos anteriores, tem-se como 

ponto ótimo de interrupção da corrente o momento no qual ela passa por zero, 

portanto foi simulado essa situação, como mostra a Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 - Corrente interrompida em zero para LT de 100 km. 
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Percebe-se que foi simulado apenas o primeiro ciclo, onde a fase A foi 

interrompida em 16.9 ms. Foi simulado também as outras fases, mas como as três 

fases apresentam o mesmo resultado, não será necessário demonstra-las. 

Na Figura 4.6 tem-se o transitório obtido da simulação. 

 

 

Figura 4.6 - Transitório para uma LT de 100 km. 

Como pode-se perceber, teve-se o transitório, fase-terra, após a abertura do 

disjuntor em 16.9 ms, do qual ocasionou uma sobretensão de aproximadamente 168 

kV, ou seja, aproximadamente 2.1 pu da tensão nominal de operação, como esperado. 

(Martinez-Velasco, 2010) 

A mesma simulação foi realizada para uma linha de transmissão de 200 km e 

de 300 km, como pode ser observado pelas Figuras 4.7 e 4.8, respectivamente. O 

transitório obtido pela linha de transmissão de 200 km foi de aproximadamente 170 

kV e para a linha de transmissão de 300 km foi de aproximadamente 182 kV. 

Esse aumento da sobretensão em decorrência do aumento da linha de 

transmissão é ocasionado pela capacitância da linha, ou seja, linhas maiores possuem 

capacitâncias maiores com a terra, do qual influenciará proporcionalmente no 

transitório obtido com a interrupção do disjuntor. (Barbosa, 1989) 
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Figura 4.7 - Transitório para uma LT de 200 km. 

 

 

Figura 4.8 - Transitório para uma LT de 300 km. 
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4.1.1.1. Mitigação para Linha de Transmissão a Vazio 

Para solucionar o problema da sobretensão em linhas de transmissão a vazio 

como observado nas simulações, pode-se adicionar ao sistema elétrico para-raios, do 

qual tem como objetivo fornecer uma saída para a corrente de surto e diminuir os 

níveis de sobretensão até sua operação nominal, como explicado na seção 3.4.1. 

O ATP já possui um modelo de para-raios chamado MOV (Metal Oxide 

Varistor), do qual, é possível reproduzi-lo em ambiente simulado. Assim, foi 

necessário buscar um para-raios adequado para mitigar a Linha de Transmissão a 

Vazio de acordo com os níveis de sobretensão obtido com a simulação.  

Portanto, foi utilizado o para-raios “3EL5 Surge arrester with silicone rubber 

housing and Cage Design” retirado do catálogo Siemens, devido a sua utilização usual 

em linhas de transmissão e sua proteção de sobretensão atingir aos níveis em 

questão. (Siemens, 2014) 

O catálogo foi utilizado para extrair as informações da curva característica do 

para-raios que o MOV necessita em sua modelagem. Os dados da curva característica 

estão apresentados na Tabela 1. Esses dados foram retirados tomando por base a 

tensão nominal do sistema e sua linha de classe de descarga, do qual é utilizada para 

especificar a capacidade do para-raios de suportar a energia transportada pela linha 

de transmissão. 

Tabela 1 – Dados da curva característica do para-raios para LT. 

 
Máximos Valores de Tensão Residual em descargas de correntes pelos seguintes impulsos 

30/60 µs 30/60 µs 30/60 µs 8/20 µs 8/20 µs 8/20 µs 8/20 µs 

Corrente 

(kA) 
0.5 1 2 5 10 20 40 

Tensão 

(kV) 
106 110 116 128 138 154 176 

 

A curva modelada pelo MOV foi gerada e assim pode-se visualizar a não 

linearidade que o para-raios irá seguir, como pode ser melhor visualizado pela  
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Figura 4.9 - Curva característica do para-raios. 

 Portanto, com o para-raios modelado, foi possível adiciona-lo ao modelo da 

linha de transmissão. Tem-se então o novo modelo de linha de transmissão, 

demonstrado pela Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 - Modelo da linha de transmissão com para-raios. 

 
Realizando a mesma simulação com o para-raios para a linha de transmissão 

a vazio de 100 km, foi obtido uma redução da sobretensão atingida anteriormente de 

aproximadamente 16 kV. O resultado está demonstrado pela Figura 4.11. 
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Figura 4.11 – Transitório para uma LT de 100 km mitigada. 

Como pode-se perceber, o transitório produzido pela interrupção da corrente 

na linha de transmissão a vazio foi reduzido, o que assim, diminui os riscos da 

sobretensão na linha de transmissão. Porém, não se sabe se esse é o melhor para-

raios para esse tipo de situação, pois esse não é o objetivo desse trabalho, já que, 

fatores como tipo de extinção de arco, como disjuntor a vácuo, a SF6 entre outros, 

não foi abordado na simulação, do qual tem grande interferência com a mitigação do 

para-raios. 

Para as linhas de transmissão de 200 e 300 km obteve-se o mesmo efeito 

esperado do para-raios, pois sobretensões maiores produziram mitigações um pouco 

maiores, sendo aproximadamente entre 16 e 18 kV. 

Por fim, foi feito uma simulação da manobra do disjuntor até o tempo necessário 

para que o sistema voltasse as suas condições nominais de operação, para visualizar 

assim a ação do para-raios na proteção do sistema ao longo do tempo do transitório. 

Portanto tem-se as Figuras 4.12 e 4.13, demonstrando, respectivamente, a 

ação do para-raios ao longo do transitório, onde pode-se perceber que em 5 

segundos, não há mais ação da sobretensão no sistema. 

 

 

 



 
 

53 
 

 

Figura 4.12 - Início do Transitório em uma LT de 100 km. 

 

 

Figura 4.13 - Sistema retornando à operação nominal. 
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4.1.2. Manobra em Transformador a Vazio 

Para o segundo caso foi estudado a manobra em um transformador de 40 MVA 

a vazio utilizando o mesmo modelo de linha de transmissão utilizado no estudo de 

caso da linha de transmissão a vazio, ou seja, foi adicionado no final da linha de 

transmissão de 138 kV um transformador operando a vazio com relação de 

transformação de 138 – 13.8 kV. 

O modelo utilizado pode ser visualizado na Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 - Modelo de manobra do transformador a vazio. 

Foi utilizado um modelo de transformador já existente na biblioteca do ATP, 

conhecido como BCTRAN, já que esse modelo é capaz de converter os dados do 

transformador em matrizes de impedância ou admitância das quais são utilizadas 

pelas rotinas do ATP. (Chiesa, 2005) 

O BCTRAN funciona com vários tipos de enrolamentos e fases dos quais utiliza 

uma aproximação de dados para produzir as matrizes [R] e [𝐿]−1 dos ramos 

acoplados. O BCTRAN também possui uma opção de matrizes [L] para casos de 

correntes não nulas. (Chiesa, 2005) 

O modelo BCTRAN possui uma interface, onde é possível entrar com os dados 

do transformador desejado. A interface está demonstrada na Figura 4.15. 
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Figura 4.15 - Interface do modelo BCTRAN. 

A Figura 4.15 representa a interface de entrada de dados do modelo de 

transformador BCTRAN, onde possui uma parte responsável pela estrutura do 

transformador, especificada por: números de fases, números dos enrolamentos e 

frequência e tipo de núcleo. Para as especificações elétricas tem-se as tensões fase-

fase a potência, o tipo de relação de transformação, o tipo de conexão.  

Por fim, tem-se os testes de curto-circuito e circuito aberto dos quais são 

responsáveis pela especificação da curva magnética do transformador e assim seu 

modelamento de seu núcleo. 

Para este estudo de caso foi utilizado um transformador trifásico, conexão Y-Y 

(ambos os pontos centro-estrela aterrados), 40 MVA, 138/13,8 kV. Com os seguintes 

dados de testes: perdas a vazio de 19 kW, corrente de excitação de 3 A, tensão de 

excitação de 13,2 kV, perdas de curto-circuito de 195 kW, corrente de curto-circuito 

de 160 A e tensão de curto-circuito de 36 kV (Os testes a vazio foram realizados no 

lado de baixa e os testes de curto-circuito no lado de alta). 

Após a entrada dos dados no modelo BCTRAN, o modelo foi simulado por 1.2 

segundos a linha de transmissão com 100 km de comprimento com o transformador 

operando a vazio. Foi obtido uma oscilação devido as pequenas corrente indutivas e 
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uma sobretensão de aproximadamente 150 kV do sistema como pode ser visualizado 

pela Figura 4.16. 

 

 

Figura 4.16 - Transitório do transformador a vazio em uma LT de 100 km. 

Como já explicado na seção 3.1 desse trabalho, as pequenas correntes 

indutivas, que são responsáveis pela magnetização do núcleo de ferro do 

transformador, influenciam sobretensão e oscilação devido a uma interrupção da 

corrente, ou seja, ao interromper a corrente antes de passar por zero (chopping), parte 

da energia é armazenada na indutância do núcleo de ferro do transformador e 

transmitida para o circuito, causando grandes valores de sobretensão. Nesse caso, 

tentou-se amenizar esse efeito interrompendo a corrente quando ela passou por zero, 

eliminando grande sobretensões e obtendo apenas oscilações na tensão do sistema. 

Para tentar solucionar esse tipo de problema, pode-se fazer uso dos para-raios, 

do qual deve ser capaz de limitar a oscilação causada pelo disjuntor e assim conservar 

o desgaste causado pelas manobras dos disjuntores. 

Posteriormente, a mesma simulação foi realizada para linhas de transmissão 

de 200 e 300 km e foram obtidos sobretensões maiores de aproximadamente 155 kV 

e 158 kV, respectivamente. Esses resultados estão representados pelas Figuras 4.17 

e 4.18, respectivamente.   
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Figura 4.17 - Transitórios do transformador a vazio em uma LT de 200 km. 

 

 

Figura 4.18 - Transitório do transformador a vazio em uma LT de 300 km. 

 

Para entender esses resultados, basta entender que o aumento do 

comprimento da linha de transmissão proporcionou um aumento da capacitância da 

mesma, teve-se um aumento na sobretensão obtida, mas não foi muito significativa, 

pois a oscilação nesse caso, é o maior problema a ser contornado. 
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4.1.2.1. Mitigação para manobra em transformador a vazio 

Para mitigar esse tipo de problema, foi utilizado o mesmo para-raios, pois trata-

se da mesma linha de transmissão, só que, tem-se apenas um transformador no final 

da linha operando a vazio, além de que, o para-raios utilizado na simulação de linha 

de transmissão a vazio, também é adequado para a proteção de motores e 

transformadores, segundo o catálogo Siemens. (Siemens, 2014) 

Portando o para-raios “3EL5 Surge arrester with silicone rubber housing and 

Cage Design” foi utilizado novamente, possuindo então a mesma curva característica 

de descarga de corrente demonstrada na seção 4.1.1.1. 

Foi adicionado o para-raios MOV ao modelo com o transformador a vazio, como 

visualizado pela Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 - Modelo transformador a vazio com para-raios. 

 

Fazendo uso dos mesmos parâmetros simulados anteriormente, ou seja, os 

parâmetros utilizados na simulação de uma linha de transmissão com comprimento 

de 100 km, foi feito a simulação com o MOV para tentar diminuir o problema da 

sobretensão e oscilação provocados pelas pequenas correntes indutivas. 

Pela Figura 4.20, pode-se inferir que o problema foi contornado, pois o para-

raios “cortou” os picos de sobretensão não permitindo a oscilação pelo mesmo. Ao 

observar atentamente, pode-se ver que a sobretensão de 150 kV foi mitigada para 

aproximadamente 60 kV, ou seja, próximo ao limite de operação nominal do sistema. 

O resultado obtido está dentro dos parâmetros desejados para esse tipo de simulação, 

tendo o para-raios funcionado de maneira adequada. 
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Figura 4.20 - Transitório para transformador a vazio com para-raios. 

 

4.1.3. Manobra em Motor 

Para o último estudo de caso, foi simulado uma manobra em um motor em 

ambiente ATP. Para tal, foi utilizado o modelo equivalente do motor de indução para 

ser simulado. Esse modelo foi fornecido pelo livro (Martinez-Velasco, 2010), exemplo 

7.1, como pode ser visualizado pela Figura 4.22. 

  

 

Figura 4.21 - Modelo do motor de indução. 
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O modelo fornecido pelo livro possui os seguintes parâmetros: 

 

Tabela 2 - Parâmetros do motor. 

Fonte Tensão Fase-Fase 5144 V 

Cabo 
Parâmetros em Série Rs = 8.26 Ω, Ls = 50 µH 

Parâmetros em Paralelo Cp = 15 nF, Rp = 0.33 Ω 

Motor 

Parâmetros do Estator 𝑅1 = 0.204 Ω, 𝐿1 = 10 𝑚𝐻 

Indutância Magnética Lm = 302 mH 

Parâmetros do Rotor 𝑅2 = 2.588 Ω, 𝐿2 = 8.2 𝑚𝐻 

 

 

Com os parâmetros e modelo a disposição, foi desenvolvido o modelo do motor 

de indução em ambiente ATP, como demonstra a Figura 4.22. 

 

 

Figura 4.22 - Modelo do motor. 

 

Pelo modelo, percebe-se que a fonte de 2969.88 kV Fase-Terra, foi conectada 

em série com o disjuntor, em paralelo com o transformador de potência e em série 

com o transformador de corrente para assim, ser conectada aos terminais do motor 

de indução. Percebe-se que o LCC, utilizado nos outros estudos de casos, não foi 

utilizado, pois a influencia exercida pelo cabo não seria significativa, portanto 

escolheu-se por não utiliza-lo. 

Usando o mesmo método utilizado nos outros casos, a corrente foi cortada 

quando a mesma passou pelo seu estado de menor energia, ou seja, quando a 
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corrente passar por zero, evitando o chopping e assim sobretensões maiores. A 

interrupção da corrente pode ser melhor visualizada pela Figura 4.23.  

 

 

Figura 4.23 - Interrupção da corrente do motor de indução. 

A Figura 4.24 demonstra o resultado obtido com a simulação, e percebe-se o 

transitório de sobretensão causado pela partida do motor de indução, sendo de 

aproximadamente 3765 kV, ou seja, a sobretensão foi cerca de 1.26 pu. 

 

 

Figura 4.24 - Transitório do motor de indução. 
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Do mesmo modo que os transformadores, os motores possuem as mesma 

caracteristicas quando se trata de transitórios devido ao seu núcleo de ferro, ou seja, 

a energia armazenada pelas pequenas correntes indutivas contribuem nos transitórios 

de sobretensão ao interromper o circuito antes da passagem da corrente por zero. 

Nesse caso não houve essa contribuição devido a corrente ter sido interrompida na 

sua passagem por zero, mas deve-se levar em consideração que, na partida do motor, 

as corrente geradas são sete vezes maior que a nominal, causando sobretensões 

maiores nesse intervalo de tempo. 

4.1.3.1. Mitigação para manobra em motor de indução 

Para mitigar o problema da manobra em motor, nesse caso, deve-se diminuir 

os níveis de sobretensão causados pela corrente de partida do motor de indução. 

Assim, foi utilizado o mesmo tipo de para-raios, mas com as seguintes especificações, 

como visto pela Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Dados da curva característica do para-raios para o motor. 

 Máximos Valores de Tensão Residual em descargas de correntes pelos seguintes impulsos 

30/60 µs 30/60 µs 30/60 µs 8/20 µs 8/20 µs 8/20 µs 8/20 µs 

Corrente 

(kA) 
0.5 1 2 5 10 20 40 

Tensão 

(kV) 
6.6 6.8 7.2 8 8.6 9.8 11.4 

 

O novo modelo, com o para-raios, está demonstrado pela Figura 4.25. 

 

 

Figura 4.25 - Modelo do motor de indução com para-raios. 
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A Figura 4.26 demonstra a curva característica do para-raios escolhido para 

esse tipo de simulação. 

 

Figura 4.26 - Curva característica do para-raios. 

Assim como nos outros estudos de casos já realizados, foi simulado a 

interrupção de corrente do motor de indução com o para-raios, demonstrado pela 

Figura 4.27. 

 

Figura 4.27 - Transitório do motor de indução com para-raios. 
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Como pode-se inferir, o para-raios diminui acentuadamente o nível de 

sobretensão obtido pela partida do motor, mas os novos níveis de sobretensão ainda 

estão altos, no qual deduz que este para-raios não é o mais adequado para este tipo 

de simulação, tendo em vista, que pelo catálogo (Siemens, 2014), foi utilizado um 

para-raios com nível de tensão nominal do sistema similar ao utilizado, devido à falta 

de um para-raios adequado. 

Nesse capítulo foram apresentados os modelos e a simulações desenvolvidos 

ao longe desse estudo, junto com seus respectivos resultados e análises, 

comprovando os estudos realizados na bibliografia de manobra em disjuntores. 
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Capítulo 5 – Conclusão 

 

É de conhecimento geral que para a manutenção do sistema elétrico atual, os 

equipamentos de proteção, como os disjuntores, devem atuar em eventuais falhas de 

maneira rápida e eficiente. Para tal, muito estudo foi desenvolvido nessa área para 

estabelecer um nível de confiança aceitável e proteger equipamentos vitais do 

sistema. 

Portanto, a principal preocupação com este trabalho foi o levantamento da 

bibliografia em torno dos disjuntores, pois após o cumprimento dessa etapa, foi 

possível desenvolver os modelos necessários e aplicá-los em um ambiente simulado, 

que demonstrou os transitórios de operação em manobras ou chaveamentos.  

Com esses resultados foi possível analisar os efeitos das sobretensões 

causados com as manobras de disjuntores no sistema e assim, desenvolver um 

método para contornar esses eventuais problemas e obter um sistema de proteção 

adequado para operação em diversas situações. 

Para futuros trabalhos, pode-se melhorar os resultados através de um 

modelamento do disjuntor em ambiente ATP, levando em consideração suas 

características, como os meios de extinção de arco elétrico por gás SF6 ou a Vácuo, 

que possuem respostas distintas em manobras. Outra possibilidade seria simulações 

de outras situações, utilizando o modelo desenvolvido, como o chopping, que é a 

interrupção de corrente prematuramente. 
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