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RESUMO

A integração do terceiro circuito do tronco de 765 kV
de Itaipu, prevista para início do ano 2000, motivou
uma nova avaliação para a averiguação da
susceptibilidade dos pára-raios do tronco em função
dos requisitos impostos aos mesmos em manobras de
rejeição de carga , principalmente pela possibilidade
de não aquisição de todos os reatores de barra que
foram inicialmente previstos para compor o tronco.
Esta averiguação foi feita através de um estudo digital
utilizando o programa de transitórios eletromagnéticos
ATP (Alternative Transient Program).
O sistema sudeste, receptor da energia vinda pelo
tronco, foi representado de forma detalhada através
de um equivalente, incluindo-se a modelagem do ELO
CCAT (Corrente Contínua em Alta Tensão) de Itaipu.
O trabalho procura mostrar a metodologia adotada no
estudo, os principais resultados encontrados e as
recomendações para que a integridade do sistema
fosse mantida.

PALAVRAS-CHAVE

Tronco de 765 kV de Itaipu, Rejeição de carga, ELO
CCAT de Itaipu, pára-raios de ZnO.

1.0 – INTRODUÇÃO

Os estudos do sistema de transmissão Sul-Sudeste,
considerando a implantação do programa de geração
previsto na Região Sul, bem como a  importação de
energia  da  Argentina, apontaram  a  necessidade  da
antecipação da complementação do tronco de 765 kV
de Itaipu, a fim de viabilizar a transferência de energia

prevista para a Região Sudeste. As premissas
utilizadas nos estudos que definiram a configuração
do tronco mudaram pois, devido ao atraso de sua
completa implantação, o sistema ao qual o tronco se
integra é mais forte que aquele considerado, as
ferramentas e modelos disponíveis atualmente
oferecem mais recursos para a análise.
Baseando-se nos estudos de sistema, na experiência
operativa do tronco ao longo de todos esses anos e,
ainda, por razões econômicas, vislumbrou-se a
possibilidade da operação do tronco sem dois dos três
reatores de barra (2 em Ivaiporã e 1 em Itaberá).
A  rejeição total de carga em Tijuco Preto (chamada
de rejeição direta) ou em Foz do Iguaçu (chamada de
rejeição inversa) precisavam ser analisadas pois em
ambos os casos, três linhas de 765 kV, com um total
de aproximadamente 900 km cada, ficam ligadas
numa configuração radial aos extremos do tronco ( já
que um critério usado foi a perda do sistema Sul
concomitantemente com a rejeição total). Neste tipo
de ocorrência, a presença dos reatores é de
fundamental importância para o controle das
sobretensões de manobra. A Figura 1 mostra o
diagrama unifilar  geral do sistema analisado.

2.0 – CONFIGURAÇÃO ANALISADA :

O sistema equivalente do Sudeste que recebe a
energia vinda pelo tronco de 765 kV, através dos
transformadores, pelo 500 e pelo 345 kV de Tijuco
Preto, foi representado de forma detalhada.  Para a
rejeição inversa, a fidelidade nesta representação é de
fundamental importância para o comportamento das
sobretensões no tronco.

(*)   Rua Real Grandeza, 219 - sala 1607 Bloco C - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22283-900 - Brasil
Tel: (55 21) 528-4722 - Fax: (55 21) 528-4857 – Email : randre@furnas.com.br



2

       FIGURA 1 – DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

Por esta razão, procurou-se compatibilizar este
equivalente com o sistema completo em termos de
potência de curto-circuito, resposta em frequência e,
principalmente, considerar a presença do ELO CCAT
de Itaipu pois o seu comportamento durante a rejeição
é um dos principais elementos que definem os níveis
de sobretensões no tronco de 765 kV. A Figura 2
mostra o diagrama unifilar do equivalente considerado
para o sistema Sudeste.

FIGURA 2 – EQUIVALENTE DO SISTEMA SUDESTE

O ELO foi representado por um modelo,  desenvolvido
com a sub-rotina TACS (Transient Analisys of Control
System) do ATP e validado através de comparação
com o Simulador de FURNAS. Como a rejeição de

carga afeta igualmente os dois bipolos, o modelo
considerou apenas um monopolo equivalente. As
cargas foram representadas tendo parte da potência
ativa como impedância constante e parte como
potência constante. Foi desenvolvido um modelo
específico para representar tal divisão das cargas.
Esta metodologia mostrou-se de importância relevante
no comportamento das  sobretensões pois definem
um maior ou menor amortecimento para as mesmas.
Para definição da porcentagem na divisão entre
impedância constante e potência constante e para se
avaliar a fidelidade da rede modelada, foi comparado
um resultado de rejeição inversa com programa de
estabilidade, para a condição de carga pesada.
Considerou-se 8 máquinas em Itaipu, despachando
potência nominal, tanto para o 60 Hz como para o 50
Hz.

3.0 – MODELAGEM DO SISTEMA :

O ELO CCAT de Itaipu foi representado com um
modelo equivalente completo (2 Bipolos). Neste
modelo, foram representadas, a nível de controle
dentre outras, funções tais como, o CPG (Control
Pulse Generator), o VCO (Voltage Controlled
Oscillator), o CCA (Current Control Amplifier), o
VDCOL (Voltage Dependent Current Order Limiter) o
RAML  (Rectifier Alpha Minimum Limiter), etc. Para o
sistema de potência do ELO, foi considerado um
transformador conversor e uma linha de corrente
contínua equivalentes. Foram representados todos os
filtros CA e CC  conforme descrito na referência [1].
As máquinas de Itaipu 50 e 60 Hz e os síncronos de
Ibiuna e Tijuco Preto foram representados pelo o
modelo dinâmico completo  do ATP ( modelo 59) com
as respectivas curvas de saturação. A parte mecânica
para Itaipu 50 e 60 Hz  foi representada por duas
massas (turbina e gerador) conectadas entre si por
uma constante de mola. Para os síncronos,
considerou-se uma massa. Foram representados os
respectivos reguladores de tensão e desprezou-se a
ação dos reguladores de velocidade.
As outras máquinas foram representadas por uma
fonte atrás da reatância sub-transitória X"d.
Os equivalentes em Araraquara 500 kV, Poços de
Caldas 345 kV e Ivaiporã 500 kV foram representados
pela matriz de impedâncias de curto-circuito de
sequência positiva e zero, cujos valores foram obtidos
através de programa específico de curto-circuito
considerando o sistema completo mas, retirando-se as
partes do sistema que estariam modeladas no ATP.
As linhas de transmissão de 765 kV, que seguem na
mesma faixa de passagem,  foram representadas por
parâmetros distribuídos através de matrizes que
consideram todos os acoplamentos entre os
condutores. As transposições foram feitas
manualmente considerando quatro trechos (1/6, 1/3,
1/3 e 1/6 do comprimento total). As demais linhas de
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transmissão foram representadas por parâmetros
distribuídos e consideradas totalmente transpostas.
Os transformadores foram representados pelas
impedâncias de dispersão de seus enrolamentos e
pelas suas respectivas curvas de saturação, com a
maior parte deles  no TAP nominal.
Os reatores foram todos representados por suas
respectivas curvas de saturação. Os reatores dos
filtros do ELO CCAT e os capacitores, tanto para
corrente contínua quanto para corrente alternada,
foram representados por elementos concentrados .
Para os disjuntores de Tijuco Preto, foram
considerados os seus resistores de abertura de 800
ohms,  com 15 ms de tempo de pré-inserção.
As cargas (na realidade o fluxo de potência das barras
de 345 kV para os respectivos  transformadores
abaixadores  e  LT's não modeladas)  foram
consideradas separadas em dois grupos : cargas
representadas por impedância constante e cargas
representadas por parte sendo impedância constante
e parte sendo potência ativa constante. Para ambos
os grupos a parte reativa da carga foi representada
por impedância constante. Foi desenvolvido , através
da TACS, um modelo simplificado com o qual, por
meio de fontes controladas de tensão, pode-se regular
a potência ativa de uma determinada carga.
O modelo consiste em aquisitar a tensão no
barramento da carga e através desta calcular o valor
de uma fonte de tensão em série com a carga que
proporcione uma diferença de tensão sobre a mesma
que gere a corrente necessária para se obter a
potência que se deseja controlar. Neste modelo é
mantida a impedância constante (fonte nula) sempre
que a tensão média no barramento esteja situada
entre 0.95 e 1.1 pu.
A Figura 3 abaixo mostra o diagrama de blocos para o
controle da potência de uma determinada carga.

FIGURA 3 – DIAGRAMA DE BLOCOS - CONTROLE
DE CARGA

O modelo é pouco sensível, de forma instantânea, a
harmônicos que possam estar presentes na tensão do
barramento da carga pois foram adotadas constantes
de tempo na aquisição das tensões (filtro passa-baixa)
que impossibilitam a medição desses harmônicos,

principalmente os de elevada ordem. Contudo, não é
conhecido o verdadeiro comportamento das cargas e
o propósito aqui é tão somente o de possibilitar um
comportamento mais realista das sobretensões
resultantes das rejeições de carga.
Para comprovar a efetividade do modelo, foram
processados dois casos de rejeição de carga com falta
monofásica, com e sem o modelo desenvolvido. A
Figura 4 mostra os oscilogramas da tensão num
barramento de carga.

FIGURA 4 – COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES
MODELOS DE CARGA

As rejeições de carga foram simuladas pelas
aberturas dos disjuntores das linhas de transmissão
que partem de Foz ou chegam em Tijuco Preto 765 kV
e, simultaneamente, pela abertura dos disjuntores
dos  transformadores de 765/500/69  kV  em  Ivaiporã,
pelo lado de 765 kV. Para os casos em que a rejeição
é seguida de falta, a mesma é aplicada na fase cuja
sobretensão atingiu o valor máximo, exatamente no
momento em que ela o atinge (considerando os cinco
primeiros ciclos após a rejeição). Nesses casos, a
abertura do terminal remoto se dá 3 ciclos após a
aplicação do defeito.

4.0 – VALIDAÇÃO  DO SISTEMA EQUIVALENTE DO
SUDESTE :

Na rejeição inversa, para a obtenção de resultados
que guardem uma certa fidelidade em relação ao
sistema real , principalmente em relação à potência de
curto-circuito e à dinâmica do sistema, se faz
necessária uma modelagem mais extensiva do
equivalente do sistema.
Durante a rejeição de carga e o curto circuito, os
fenômenos evoluem desde a  alta frequência,
passando por média frequência, indo até a frequência
fundamental. Durante este processo ocorrem,
normalmente, oscilações de tensão e corrente em
frequências diferentes da fundamental, por injeção de
correntes harmônicas na rede.
Um programa de estabilidade, embora não contemple
frequências diferentes da fundamental e não considere
certas não-linearidades, tais como saturações e pára-
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raios,  pode nos dar uma idéia sobre a fidelidade de
um sistema equivalente no que diz respeito a evolução
dinâmica das sobretensões, principalmente se a rede
neste programa estiver representada de forma
completa.
Na modelagem do sistema sudeste considerou-se,
além dos equivalentes de curto-circuito em Araraquara
e Poços de Caldas, as máquinas de Angra e os
síncronos de Grajaú através de suas reatâncias sub-
transitórias de eixo direto. Modelou-se efetivamente
como máquinas os síncronos de Ibiuna e Tijuco Preto.
Embora não seja considerada a variação da
impedância com a frequência nos equivalentes, os
mesmos estão razoavelmente afastados da área em
estudo o que reduz a sua influência nas sobretensões
em análise, todavia,  para outras áreas foram
consideradas cargas representando o fluxo obtido do
programa de Fluxo de Potência para as redes de mais
baixa tensão. Portanto, tornou-se importante comparar
os resultados obtidos com o sistema modelado com
aqueles obtidos com o programa de estabilidade que
levasse em conta toda a rede presente naquele
cenário que se estava estudando. Esta comparação
permitiu uma avaliação aproximada da validade do
sistema modelado, principalmente pela presença do
ELO CCAT de Itaipu, cuja dinâmica durante e logo
após aos distúrbios é de fundamental importância
para os níveis de sobretensões que  surgem no
sistema.
A rejeição inversa foi simulada através de um
programa de estabilidade com o sistema completo,
exatamente como  simulada com o equivalente no
ATP. A comparação de resultados mostrou que,
mesmo para a frequência fundamental, as
sobretensões são menores e o impacto no ELO CCAT
é mais suave no sistema completo portanto, os
resultados obtidos com o ATP guardam um certo grau
de pessimismo em relação à realidade.
Os resultados para a rejeição direta mostrou, em
ambos os programas, a não recuperação do ELO
CCAT devido ao colapso de tensão, muito embora,
neste caso, não seja importante a modelagem do
sistema Sudeste na medida em que o tronco fica
isolado.
A resposta em frequência vista por T.Preto 345 kV,
calculada através de um programa específico de
impedância harmônica, com a exclusão do tronco de
765 kV e do sistema Sul, mostrou  comportamento
similar ao equivalente modelado no ATP, medido
através do “ frequency scan” .

5.0 – PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS

Foram simulados apenas casos de rejeição total de
carga tanto em Foz do Iguaçu quanto em Tijuco Preto,

procurando dessa forma, maximizar a energia drenada
pelos pára-raios das LT’s nesses terminais do tronco.
Como critério conservativo, em ambos os casos a
rejeição ocorre simultaneamente com a abertura dos
disjuntores dos transformadores em Ivaiporã que
interligam o sistema Sul.
Os resultados apresentados a seguir são relativos a
condição de carga pesada pois neste caso, todos os
reatores de barra estão desconectados o que contribui
para o agravamento das sobretensões. Os resultados
com carga leve se mostraram satisfatórios.

5.1– REJEIÇÃO INVERSA

A  rejeição inversa não causou maiores problemas em
termos de energia nos pára-raios. A energia máxima
encontrada foi por volta de 8 MJ, que se divide entre
os pára-raios de linha e do reator ou seja, 4 MJ por
pára-raios. Durante a lenta recuperação do ELO
CCAT, ocorre uma grande absorção de reativos que
atenua as sobretensões mas, após esta recuperação,
as sobretensões se elevam rapidamente o que faz as
energias dos pára-raios em Foz do Iguaçu cresçam
podendo atingir inclusive a capacidade máxima de
energia desses pára-raios. Considera-se porém que o
tempo envolvido na simulação irá permitir que outras
funções de proteção venham atuar e abrir os terminais
das LT's envolvidas. A Figura 5 mostra as principais
curvas para este caso. Deve-se notar que a energia do
pára-raios em (pu) significa que, em escala, 1 pu é a
máxima capacidade de absorção de energia deste
pára-raios (8.4 MJ).

FIGURA 5 – REJEIÇÃO INVERSA

5.2 – REJEIÇÃO INVERSA  SEGUIDA DE FALTA
MONOFÁSICA  EM FOZ, NUMA DAS LT’S PARA
IVAIPORÃ
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A rejeição inversa seguida de falta monofásica em Foz
do Iguaçu na LT #1 que segue para Ivaiporã, gerou
nos pára-raios deste terminal um valor máximo de 5
MJ. A Figura 6 mostra as principais curvas deste
caso. Pode-se notar que, apesar da falta ser aplicada
e o trecho em falta ser retirado de serviço, não foi
suficiente para impedir a recuperação do ELO. Num
estudo de estabilidade em que o sistema estivesse
representado de forma mais completa, com a
dinâmica de todas as máquinas, seus reguladores de
velocidade e de tensão e, com  o tempo envolvido na
simulação mais longo, da ordem de segundos, o ELO
provavelmente não conseguiria permanentemente se
sustentar pois o sistema degradado apresentaria
subfrequência e colapso de tensão.

FIGURA 6 – REJEIÇÃO INVERSA SEGUIDA DE
FALTA MONOFÁSICA EM FOZ DO IGUAÇU NUMA
DAS LT’S PARA IVAIPORÃ

5.3 – REJEIÇÃO DIRETA

A  rejeição direta não foi suficiente para causar
maiores problemas em termos de energia nos pára-
raios. A energia máxima encontrada foi por volta de 4
MJ. Este valor se encontra bem abaixo do valor
máximo de energia permitida para este tipo de pára-
raios ( 588 kV rating) que é 8.4 MJ.
Nota-se que no final da simulação a energia continua
crescendo podendo atingir inclusive a capacidade
máxima de energia desses pára-raios. Considera-se
porém que o tempo envolvido na simulação irá
permitir que outras funções de proteção venham atuar
e abrir os terminais das LT's envolvidas.
Embora não seja importante para este caso, o ELO
CCAT tenta se recuperar mas não consegue se
sustentar devido ao colapso de tensão. Este
comportamento também foi notado na simulação com
o programa de estabilidade.

A Figura 7 mostra as principais curvas para esta
simulação.

FIGURA 7 – REJEIÇÃO DIRETA

5.4 – REJEIÇÃO DIRETA SEGUIDA DE FALTA
MONOFÁSICA  EM TIJUCO PRETO, NUMA DAS
LT’S PARA ITABERÁ.

A rejeição direta seguida de falta monofásica em
Tijuco Preto na LT #1 que segue na mesma faixa de
passagem da LT #2, ambas vindas de Itaberá gera
uma energia para os pára-raios da LT no terminal em
falta, bem acima da capacidade desses pára-raios. A
energia máxima encontrada para este tipo de
simulação foi de 13 MJ, como mostra a Figura 8.

FIGURA 8 – REJEIÇÃO DIRETA SEGUIDA DE
FALTA MONOFÁSICA EM TIJUCO PRETO NUMA
DAS LT’S PARA ITABERÁ

6.0 – RECOMENDAÇÕES
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Baseando-se na Figura 8, cujos resultados  indicam a
possível vulnerabilidade dos pára-raios de Tijuco
Preto, tornou-se portanto de fundamental importância
que fosse dobrada a capacidade de absorção de
energia destes pára-raios, tanto para os de linha
quanto para os de reatores das linhas. Foi
reprocessado o  caso de rejeição direta seguida de
falta monofásica em Tijuco Preto (Vide Figura 9) , que
se configurou como sendo o caso mais crítico em
termos de energia nos pára-raios, dobrando a
capacidade dos pára-raios e, ainda, com intuito de
verificar outras condições de número de máquinas, foi
repetido este caso para 7 e 6 máquinas em Itaipu.

FIGURA 9 – REJEIÇÃO DIRETA SEGUIDA DE
FALTA MONOFÁSICA EM TIJUCO PRETO NUMA
DAS LT’S PARA ITABERÁ – COM O DOBRO DA
QUANTIDADE DE PÁRA-RAIOS NESTE TERMINAL

7.0 – CONCLUSÕES

Constatou-se , diferentemente dos estudos iniciais,
nos quais não se modelava o ELO CCAT de Itaipu,
que a rejeição inversa (rejeição de Itaipu e Sistema
Sul sobre o sistema Sudeste), mesmo que seguida de
falta monofásica em Foz do Iguaçu, não causa
maiores estresses para os pára-raios do tronco, nem
mesmo em Foz do Iguaçu. Por outro lado, esta
rejeição gera um transitório severo no ELO CCAT mas
este se recupera segundo as constantes de tempo dos
seus VDCOL's (para o intervalo de tempo considerado
na simulação). Durante este processo, devido ao alto
consumo de potência reativa pelas conversoras em
Ibiuna ( sendo que uma boa parte desses reativos
advém da linhas do tronco de 765 kV), as
sobretensões ficam limitadas. Após a recuperação, as
sobretensões crescem continuamente o que poderia
gerar problemas para os pára-raios do tronco. Todavia
os tempos envolvidos para que a energia nos pára-
raios venham atingir valores proibitivos é  elevado,

dando margem a que outros procedimentos de
proteção atuem, desconfigurando-se tal situação.
Para a rejeição direta, a duplicação da capacidade de
absorção de energia dos pára-raios de Tijuco Preto
solucionou satisfatoriamente a possível exposição dos
equipamentos deste terminal.
Não foram consideradas outras ações de proteção,
tais como, transferência de disparo, que pudessem
evitar as piores configurações pois o objetivo era
buscar uma solução robusta e confiável que,
independente do evento ocorrido , não expusesse  os
equipamentos do sistema a estresses superiores as
suas capacidades especificadas.
Todos os resultados encontrados, em termos de
energia nos pára-raios, guardam um certo grau de
pessimismo, na medida em que o sistema real possui
inerentemente amortecimentos que não são
considerados no modelo simulado. Contudo, pelos
piores resultados encontrados, mesmo considerando a
duplicação do número de pára-raios em Tijuco Preto,
verificou-se que eles guardaram uma margem
pequena em relação ao limite máximo permitido para
este tipo de pára-raios. Portanto, pode-se considerar a
recomendação proposta totalmente coerente com os
critérios de confiabilidade tradicionalmente utilizados.
Os novos pára-raios deverão ser  instalados não só no
3o circuito, a entrar em operação, mas, também,
deverá ser providenciada a troca de todos os pára-
raios atualmente em operação nos dois outros
circuitos que chegam a Tijuco Preto. Este
procedimento tem a finalidade de garantir que haja
uma distribuição homogênea de energia entre todos
os pára-raios. Os pára-raios atualmente em operação
neste terminal devem ser deslocados para o  3o

circuito nas subestações de Ivaiporã e Itaberá.
Para atender outros requisitos, inclusive de regime
permanente, foi decidido que o tronco contará com
dois reatores de barra (330 MVAr cada), um em
Ivaiporã e outro em Itaberá.
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