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RESUMO 
 
A maior dificuldade para implementação do religamento monofásico está em se caracterizar adequadamente a 
extinção do arco secundário. Os modelos e métodos de análise normalmente adotados são imprecisos, com 
elevada margem de erro, acarretando, no mínimo, soluções não-otimizadas. 
 
O presente artigo sintetiza informações de projeto de pesquisa e desenvolvimento, envolvendo FURNAS, CEPEL, 
UFRJ/UNICAMP, focado no estudo e modelagem do comportamento do arco secundário e os principais aspectos 
que afetam diretamente sua extinção, incluindo a interação arco-rede, relatando alguns aspectos de concepção do 
projeto, da execução dos ensaios, do ajuste e validação do modelo adotado, bem como alguns resultados obtidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Arco Secundário, Religamento Monofásico, Linha de Transmissão, Religamento Monopolar 
 

1.0 - INTRODUÇÃO  

A grande maioria de defeitos em linhas de transmissão corresponde a curto-circuitos fase-terra, que em algumas 
gamas de condições, no caso de redes de neutro isolado ou ligadas à terra por bobina de Peterson, ocorre a 
extinção natural do arco, sem a necessidade de qualquer manobra ou dispositivo especial. 
 
No caso de redes de neutro “efetivamente aterrado”, na maioria das condições, o arco elétrico não se extingue 
naturalmente, havendo necessidade de efetuar manobras para eliminar o curto-circuito e repor a operação normal 
da linha. São viáveis, consoante as condições específicas, diversos tipos de soluções. 
 
Em algumas condições, há uma probabilidade elevada de extinção do curto-circuito com a abertura apenas da 
fase afetada, nas duas extremidades da linha, originando a redução da corrente no arco a um valor razoavelmente 
moderado (arco secundário), assegurando elevada probabilidade de extinção num tempo curto, após o qual as 
duas extremidades dessa fase são religadas. O sucesso deste procedimento, exceto para linhas muito curtas, 
exige normalmente precauções específicas, nomeadamente no sentido de reduzir a corrente de arco secundário e 
de evitar o reacendimento ou reignição do arco após a respectiva extinção. Há diversos tipos de procedimentos 
para conseguir o objetivo em causa, com domínios de aplicação específicos, sendo o mais comum o uso de 
reatores de neutro, no caso de linhas com compensação em derivação. 
 
A vantagem básica deste procedimento, conhecido como religamento monofásico (ou monopolar) é manter em 
operação duas das fases da linha, durante a abertura da fase afetada, limitando as perturbações na rede.  
 
Outro tipo de procedimento, no sentido de extinguir o defeito, é a abertura das três fases da linha, mantendo a 
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abertura durante um tempo relativamente curto, associado à extinção do regime transitório, subseqüente à 
abertura. Em alguns casos, tal tempo deve ser aumentado, evitando probabilidade significativa do religamento da 
linha originar um novo curto-circuito ou danificação de equipamento. 
 
Com este procedimento, durante a abertura, a linha é interrompida, com uma perturbação da rede eventualmente 
bastante mais severa que a causada pela abertura e religamento monofásico, o que, eventualmente, pode impedir 
o religamento trifásico rápido, por exemplo, em virtude da abertura trifásica originar defasagem excessiva entre as 
tensões nos barramentos interligados pela linha. 
 
As características predominantes da rede de transmissão elétrica brasileira, pouco malhada, com sub-sistemas 
radiais e, em parte, interligados por linhas longas de alta ou extra-alta tensão, tornam natural a adoção do 
religamento monofásico. Desde o ano 2000, a ANEEL impõe que os novos projetos de linhas de transmissão 
incluam o religamento monofásico como manobra padrão para eliminação de defeitos monofásicos. 
 
As maiores dificuldades nos estudos para implementação do religamento monofásico se situam na questão de se 
caracterizar adequadamente a extinção do arco secundário. 
 
Quanto melhor modelado o fenômeno em causa, tanto melhor será a otimização, não só da solução empregada, 
mas até do empreendimento e do planejamento da rede. Metodologias de análise conservativas ou simplificadas 
demais, além de não apontarem soluções verdadeiramente otimizadas, têm o risco inerente de gerar soluções 
equivocadas.  
 
A lacuna de informações tão necessárias motivou um projeto de pesquisa envolvendo FURNAS, UFRJ/UNICAMP 
e CEPEL, focado no estudo e modelagem do comportamento do arco secundário e tudo aquilo que afeta 
diretamente sua extinção. O objetivo principal dessa pesquisa é então o de gerar e validar um modelo robusto e 
confiável que retrate o comportamento do arco elétrico em linhas de transmissão até sua extinção, tendo 
explicitada inclusive a interação arco-rede. 
 
Foram construídas instalações especiais para esse fim, com vãos de LT de 500 kV, gerador de impulsos externo, 
dentre outras várias adaptações laboratoriais, incluindo sistemas de medição e equipamentos de alta tecnologia 
para medições de vento e filmagem. 
 
Os resultados obtidos até o presente momento validam a concepção básica de um modelo do tipo caixa-cinzenta. 

2.0 -  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE MODELAGEM DO ARCO E ESTUDOS RELACIONADOS AO 
RELIGAMENTO MONOFÁSICO 

A manobra do religamento monofásico se caracteriza pela abertura das extremidades da linha de transmissão 
somente da fase sob defeito, quando a corrente de falta, da ordem de 103 Amperes, dá lugar a uma corrente (arco 
secundário) significativamente menor, que varia de algumas dezenas a poucas centenas de Amperes, mantida 
pelo acoplamento eletromagnético entre fases.  Para que se garanta o sucesso do religamento, tal corrente de 
arco secundário deverá estar seguramente extinta ao final do chamado tempo morto – tempo em que a fase 
permanece aberta, determinado em estudos de sistema, e usualmente definido entre 0,5 e 2 segundos. Vale 
ressaltar que quanto mais longo o tempo morto, maior as chances de extinção do arco secundário e 
consequentemente de sucesso do religamento.  
 
Considerando que o emprego do religamento monofásico está condicionado à garantia de extinção do arco 
secundário dentro de um tempo morto pré-estabelecido, e que o arco secundário está estreitamente relacionado 
ao acoplamento entre fases da LT, pode-se afirmar que estamos diante de um fenômeno diretamente influenciado 
pelas características construtivas da LT. Dessa forma, ele pode, facilmente, ser incluído como um elemento 
condicionante adicional na determinação das características da LT ainda nas etapas de planejamento, 
especialmente no tocante à distribuição espacial dos feixes. A inclusão de uma análise simplificada do arco 
secundário, ainda na fase de concepção da LT, colabora sobremaneira para uma otimização mais refinada da LT 
em causa, uma vez que diminui, ou até elimina, custos de dispositivos adicionais para viabilização do religamento 
monofásico, trazendo ainda, como benefício indireto, um aumento da confiabilidade, já que a exclusão de 
dispositivos de manobra adicionais diminui também o risco de falhas. A introdução da questão do arco secundário 
como parâmetro para escolha do feixe de condutores, pode se limitar a uma análise paramétrica à freqüência 
industrial, com a inclusão de alguns critérios básicos relacionados ao arco, como seu valor máximo em regime 
permanente, sem a necesidade de uma modelagem mais detalhada nessa etapa. 
 
Estudos do comportamento do arco secundário pormenorizados devem ser desenvolvidos no âmbito dos estudos 
realizados após a determinação da configuração básica da LT, como os de transitórios eletromagnéticos de 
manobra de LT, onde pode se avaliar melhor o tempo de extinção do arco, ou ainda, sua extinção dentro do tempo 
morto pré-estabelecido em estudos de sistema. 
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Para o desenvolvimento de um estudo completo para implementação do religamento monofásico, é imprescindível 
ter disponíveis instrumentos e metodologias de análise que permitam prever com razoável segurança, levando em 
consideração as características específicas do empreendimento de transmissão sob estudo, a questão da 
extinção do arco secundário. Caso se observe uma baixa probabilidade de auto-extinção do arco são apontados 
medidas e equipamentos necessários para isso, onde ferramentas de análise mais confiáveis e precisas 
apontarão soluções mais confiáveis e com melhor relação custo/benefício. Ressalta-se que os critérios 
tradicionalmente utilizados para análise da extinção do arco secundário se referem a condições de extinção de 
arco em uma cadeia de isoladores, não levando em consideração, na maioria das vezes, a interação do arco 
secundário com a rede elétrica. Alguns destes critérios se baseiam apenas em condições de regime permanente, 
enquanto outros tentam introduzir alguma informação transitória.  
 
No período transitório de formação do arco secundário, além das oscilações transitórias, observa-se ainda o 
amortecimento de uma componente unidirecional. A duração deste transitório está associada às características da 
rede, do arco, além do instante de aplicação do defeito e abertura da fase sob falta, daí a necessidade de que 
sejam considerados todos esses elementos básicos e suas interações. 
 
Nos estudos de regime transitório são definidos ainda as características e os requisitos elétricos de equipamentos, 
dispositivos ou métodos facilitadores da extinção do arco secundário que eventualmente se façam necessários. 
Ainda que os estudos de regime transitório sejam a principal ferramenta de análise da extinção do arco 
secundário, é indicado o desenvolvimento de alguns cálculos prévios em regime permanente para nortear as 
contigências a serem efetivamente avaliadas sob a ótica do regime transitório, agilizando assim a evolução do 
estudo como um todo.  
 
O emprego de um modelo mais robusto e confiável do arco elétrico preencheria a lacuna atualmente existente nos 
estudos relacionados ao religamento monofásico, principalmente no que tange os estudos de regime transitório, 
onde se avalia, prioritariamente, a extinção do arco secundário. 
 
A dificuldade de estabelecer uma metodologia genérica e simples para análise do arco secundário resulta, 
fundamentalmente, do número de fenômenos envolvidos de importância “similar” bastante elevado, e vários dos 
fenômenos em jogo têm constantes de tempo da mesma ordem de grandeza. 
 
Por exemplo, tem-se verificado, até para curto-circuitos no ar, num mesmo ponto de uma rede, com abertura e 
religamento monofásico, que, por vezes, o arco é “basicamente” estável, ocorrendo a extinção em virtude do 
alongamento gradual do seu comprimento, e, outras vezes, mesmo antes de alongamento significativo, o arco é 
“basicamente” instável, ocorrendo extinções na vizinhança de passagens naturais da corrente por zero, mas 
sucedendo-se, em alguns casos, reignições de tipo dielétrico. Dessa forma, um modelo razoável tem que 
considerar as condições de “instabilidade - estabilidade” intrínsecas, a reignição dielétrica e o alongamento do 
arco. Para os dois primeiros aspectos, é essencial levar em conta o comportamento “transitório” da rede, vista aos 
terminais do arco, sendo totalmente inadequada a caracterização da rede apenas pelos seus parâmetros a 
freqüência industrial. Ressalta-se que a própria LT faz parte dessa rede equivalente vista do ponto de defeito. 
 
O desenvolvimento de modelos de arco elétrico é, na grande maioria da literatura disponível, associado à 
ocorrência do fenômeno em disjuntores. A ref.[1] apresenta uma revisão sobre os principais modelos de arco 
elétrico, agrupando-os em três famílias e discutindo as suas formas de aplicação, a saber: Modelos caixa-preta 
(uso de funções de transferências simples entre tensão e corrente); Modelos físicos (modelos complexos 
baseados nas leis de conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia, e as propriedades dos 
gases e plasmas com relativo detalhe); Modelos Empíricos, com diagramas e fórmulas que indicam a dependência 
dos parâmetros e as leis de crescimento com os parâmetros e variáveis independentes.  
 
Para determinação do modelo de arco a ser adotado deve-se considerar critérios com consistência física, 
nomeadamente parâmetros do arco independentes da amplitude e da forma de pequenos distúrbios, e modelo 
dinâmico que satisfaça à característica estática.  
 
Deve ser enfatizado que, para um ponto de operação em particular, muitos dos modelos largamente utilizados 
são, de fato, equivalentes, a partir de um ajuste das respectivas constantes envolvidas, e é inútil tentar escolher 
um modelo caracterizado como do tipo “caixa-preta”, dentro das limitações dos dados experimentais. A melhor 
atitude é adotar uma abordagem de um modelo tipo “caixa-cinzenta”, procurando modelos consistentes com os 
fenômenos físicos dominantes, com um mínimo de parâmetros independentes, evitando parâmetros com forte 
dependência do ponto de operação, e com o uso de resultados experimentais cobrindo uma grande faixa de 
distúrbios.  
 
Na vizinhança de um ponto de operação, a restrição básica na adoção de um dos modelos caixa-preta está 
associada ao fato de considerarem apenas uma constante de tempo para o comportamento dinâmico. Um modelo 
apresentado nas referências [2] e [3] e descrito a seguir, representa uma tentativa de, a partir da associação de 
dois “sub-arcos” com constantes de tempo distintas, representar um arco “equivalente” com duas constantes de 
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tempo. Fisicamente, a representação de dois sub-arcos ligados em série ou paralelo, e interagindo entre si 
(Fig. 7), visa descrever basicamente os seguintes comportamentos : 
 
� As regiões anódicas e catódicas são afetadas por diversos fenômenos que diferem bastante do 

comportamento dominante observado na região central do canal do arco.  
 
� O canal do arco pode ser dividido em duas regiões bastante distintas, uma central, com temperatura elevada 

e pequena inércia térmica, e uma externa, com temperaturas mais baixas e inércia térmica mais elevada.  
 
A referência [2] pondera a validação do modelo com duas constantes de tempo, e justifica sua adoção, fazendo 
alusão às aplicações em disjuntores.  A associação dos sub-arcos pode ser série ou paralela, sendo equivalentes, 
conforme o ajuste das variáveis envolvidas.  

3.0 - DESENVOLVIMENTO DO P&D SOBRE MODELAGEM DO ARCO ELÉTRICO 
 
Em 2003 deu-se início a um projeto de pesquisa e desenvolvimento intitulado “Modelagem de Arco Elétrico para 
Estudos de Religamento Monofásico”, detalhado a seguir, que tem como parceiros tecnológicos FURNAS 
CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., da qual a pesquisa integra a carteira de P&D no segmento geração, COPPE/UFRJ 
e UNICAMP – atuante no desenvolvimento teórico e suporte técnico, e o CEPEL, responsável pela execução da 
parte experimental, que vem sendo realizada em instalações especialmente construídas para essa pesquisa na 
unidade de Adrianópolis (Fig. 1) . 
 
O objetivo principal da pesquisa é definir um modelo do comportamento dinâmico do arco no ar, adequado para 
representar inclusive a interação com a rede e determinar a ocorrência, ou não, de extinção do arco secundário. 
Dessa forma, pretende-se identificar e caracterizar quantitativamente os parâmetros significativos do arco, na 
gama de condições a considerar, e validar o modelo proposto, a partir do processamento dos dados 
experimentais. A utilização de dados experimentais é ferramenta essencial não só para ajuste como para 
validação de qualquer modelo que pretenda ser considerado fisicamente robusto e confiável.  
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FIGURA 1 – Representação Simplificada dos Vãos Experimentais de 500 kV 
 

3.1. Desenvolvimento das Atividades Experimentais 
 

Em linhas gerais, podemos dividir o projeto em duas fases, associadas aos tipos de fenômenos a serem 
reproduzidos nos ensaios de acordo com a análise pretendida. 
 
- 1ª Fase de Ensaios : O objetivo principal na execução desses ensaios é reproduzir um número significativo de 
arcos elétricos, envolvendo uma grande gama de correntes sustentadas e de impulsos de corrente de polaridade e 
amplitude distintas, dentre outras variáveis, para estudo e desenvolvimento de um modelo de arco elétrico no ar 
que retrate diversas condições relacionadas a LT´s de 500 kV, mas cobrindo também, de forma robusta, os 
aspectos físicos gerais de linhas de transmissão, o que permite a utilização dos resultados para outros níveis de 
tensão e para concepções não convencionais de linhas de transmissão, incluindo soluções provavelmente 
adequadas para a evolução futura da rede elétrica brasileira. Espera-se constituir um modelo de arco elétrico 
robusto e confiável a ser validado não só pelas informações obtidas nessa fase, mas também pelas da fase 
seguintes. Para esta fase faz-se necessária utilização de fonte de tensão de 60 Hz mais gerador de impulsos de 
corrente, e nela concentra-se a grande maioria dos ensaios. A Fig. 2 ilustra os quatro pontos para estabelecimento 
de arco considerados. 
 
- 2ª Fase de Ensaios : Pretende-se, a partir dos dados obtidos nesta fase, não só aferir o modelo desenvolvido a 
partir das informações da fase anterior, como comprovar seu comportamento diante das condições impostas pela 
rede durante uma manobra monofásica completa. A interação arco-rede é um fator importante para a extinção do 
arco secundário, sendo muitas vezes negligenciada. Os ensaios previstos para essa fase representam o 
comportamento dinâmico do arco, com variação, no tempo, da “componente forçada” da corrente, e tendo o 
circuito em paralelo com o arco uma impedância, em função da freqüência, com características representativas da 
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impedância da rede vista dos terminais do arco, em condições reais de operação de uma linha de transmissão nas 
diversas etapas associadas a manobra de abertura e religamento monofásico. 
 

 
FIGURA 2 – Identificação dos pontos de aplicação do arco : cadeia de suspensão em “I”, cadeia em “V”, cadeia de 

ancoragem e entre cabo pára-raios e cabo-fase 
 
3.2. Pré-Processamento dos Dados Experimentais  
 
Os dados experimentais se traduzem na medição das seguintes grandezas : 
 

� Tensões e Correntes : medição das tensões aos terminais do arco (Varc), corrente de arco a freqüência 
industrial (I60Hz) e corrente de impulso (Iimp) (taxa de amostragem ≤ 100 ns e janela de tempo de 1s); 

� Vento: medições de velocidade de vento e direção nas proximidades da região do arco; 
� Imagens : filmagens do arco, considerando dois ângulos distintos;  
� Condições Ambientais: Pressão atmosférica, umidade relativa e temperatura. 
� Parâmetros do Circuito: Impedância do circuito de teste no domínio da freqüência para até 10 MHz. 

 
Os dados experimentais refletem não apenas o fenômeno em estudo, mas também outros efeitos, incluindo a 
influência dos próprios equipamentos de medição. Para identificar ruídos ou outros efeitos indesejados, e para 
distinguir dentre as informações disponíveis os dados a serem realmente considerados (de acordo com o tipo de 
análise em curso), é necessário ter em mente não apenas a base teórica do que se espera mas também a 
perspectiva de se deparar com algumas condições não previstas, perturbadoras da análise. Isso posto, o número 
de ensaios deve ser tal que, estatisticamente, amparado por critérios validados de análise, leve a conclusões 
consistentes. Além disso, para produzir um modelo robusto, confiável e geral, por si só se faz necessário uma 
grande massa crítica de dados. 
 
É necessário implementar alguns pré-processamentos, a fim de identificar a qualidade das medidas, a filtragem a 
ser adotada, e identificar a informação desejada. Por exemplo, para análise da característica quasi-estacionária do 
arco, a região dos impulsos e seus efeitos não são significativos, e a filtragem dos dados pode ser mais 
confortavelmente aplicada do que na análise da resposta dinâmica do arco, onde se tem constantes de tempo da 
ordem de microssegundos. 
 
Basicamente, o pré-processamento dos dados envolve verificar se os registros de todas as grandezas estão 
completos e devidamente sincronizados (tensão no topo da cadeia, tensão na torre, corrente de impulso, corrente 
total (I60Hz + Iimp) , vento e filmagens (duas câmeras); identificar, para cada ensaio, de acordo com a qualidade das 
medições disponíveis, se é apropriada ou não sua utilização para análises de caráter estacionário e/ou dinâmico ; 
e estabelecer como proceder na filtragem de dados, de acordo com o tipo de domínio sob análise (regime 
permanente ou transitório). 
 
Após os pré-processamentos apontados acima, os dados são manipulados e os cálculos são desenvolvidos, com 
a devida identificação dos parâmetros e ajustes necessários conforme a concepção do modelo adotado. 
 

3.3. Resultados Parciais da Pesquisa  

3.3.1. Alongamento do Arco 

A variação do comprimento do arco, fenômeno relativamente lento e passível de visualização, tem seu 
comportamento intrinsecamente relacionado ao processo de extinção do arco, uma vez que reflete a influência de 
diversos fatores ambientais macroscópicos como vento, umidade do ar, pressão e etc, nos processos de ionização 
e recombinação das moléculas do plasma que compõe o arco, sendo por isso uma forma, ainda que indireta e 
aproximada, de se registrar tais influências na dinâmica do comportamento do arco. 
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Ter a informação da variação do comprimento do arco ao longo do tempo (Fig. 3) é de extrema valia tanto nos 
processos de análise da resposta dinâmica como transitória do arco, uma vez que nos permite trabalhar com 
determinadas simplificações, ou aproximações, coerentes com o modelo adotado em cálculos com variação 
incremental, seja da condutância do arco, seja da corrente e tensão, ou ainda, campo elétrico [1] .  

 
A partir das medições de tensão e corrente de arco, pode se estimar uma função ao longo do tempo do 
alongamento do arco (l(t)). Outros dados importantes para assessorar tal análise encontram-se nas filmagens e 
medições de vento. 
 

   
FIGURA 3 –  Ilustração da Variação do Comprimento do Arco, para uma corrente de 150 A 

 

3.3.2.  Efeitos do Vento e Turbulência do Ar no Alongamento do Arco 

O vento e outros aspectos do comportamento do ar exercem uma importante influência no comportamento de 
arcos no ar, tanto para o arco primário do curto-circuito quanto para o arco secundário, impactando inclusive na 
relação entre o tempo morto e a extinção do arco secundário. Tais efeitos devem ser considerados de forma 
apropriada, considerando suas características estatísticas, incluindo aspectos lentos e rápidos e turbulência. A 
título de ilustração, na Fig. 4 é apresentada a evolução especial do arco numa condição de vento moderado , e na 
Fig. 5, numa condição de vento extremamente baixo. 
 

 
FIGURA 4 – Alongamento do Arco Secundário numa condição de vento moderado. 

 
Para condições de ensaio semelhantes, com a mesma corrente sustentada, e variação do vento de extremamente 
baixo a moderado, em 1s, foram observados variações de comprimento da ordem de 1:4 a 1:10. 

 

                        
FIGURA 5 – Alongamento do Arco Secundário numa condição de vento extremamente baixo 

 
 

3.3.3. Característica Quasi-Estática do Arco 
 

A partir do estabelecimento da relação entre tensão e corrente de arco em termos estacionários, ou seja, da 
característica estática do arco, é possível fazer uma análise de sua estabilidade [1], em bases incrementais, ou 
ainda, iniciar o processo de avaliação do seu comportamento dinâmico, em bases transitórias. 
 
A título de ilustração, na Fig. 6 é apresentado o que seria a “característica estática” sem e com tratamento das 
grandezas medidas, para um ensaio com corrente de 150 A. 
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Ainda que esteja definida em seu contorno externo, a apresentação da “característica estática” determinada 
diretamente a partir das medições evidencia a necessidade de tratamento dos dados medidos, seja pela utilização 
de filtros, seja pela melhor caracterização das grandezas envolvidas. Pela melhor caracterização das grandezas 
envolvidas entenda-se a separação, dentre as medições, daquilo que efetivamente se relaciona com o tipo de 
fenômeno sob avaliação. 
 
No caso da corrente sustentada, além dos filtros para atenuação dos ruídos, deve se obter a corrente efetiva de 
condução, o que implica na subtração das parcelas da corrente referentes à componente unidirecional, corrente de 
deslocamento e residual. 

 

 
(a)Ua x I60Hz , sem filtragem/tratamento das medidas, 

para o intervalo completo de ensaio de 1s 

 
(b) Ua x I60Hz , após o tratamento das medidas, 
para um ciclo completo de frequência industrial  

 

FIGURA 6 – Característica Estacionária do Arco, para corrente de 150 A (ensaio 971) 
 

3.3.4. Comportamento Dinâmico do Arco Elétrico 

A análise do comportamento dinâmico do arco é o ponto principal dos estudos relacionados ao religamento 
monofásico, uma vez que é nessa fase que se verifica diretamente a questão do tempo de extinção do arco 
secundário.  
 
Determinação e Ajuste dos Parâmetros do Modelo do Arco Adotado 
 
A fim de se avaliar o comportamento dinâmico do arco, ou seja, sua resposta transitória, foram previstas injeções 
de impulsos de corrente de amplitude, polaridade e frente de onda variadas, de forma a permitir a determinação, 
ou ainda, a estimativa dos parâmetros do modelo do arco analisado, dentre eles as principais constantes de tempo 
que caracterizam sua resposta.  
 
O modelo estudado considera o arco representado por dois sub-arcos em paralelo, caracterizando assim a 
presença de duas constantes de tempo distintas (θ1 e θ2) , com um termo mútuo (Jr, ε) que traduz o balanço 
energético entre essas duas “regiões” principais do arco representadas. 
 
No presente caso, por se tratar de um arco longo, em que a influência das regiões anódica/catódica não é tão 
significativa, o modelo com dois sub-arcos em paralelo valoriza mais o comportamento da coluna de plasma que 
forma o arco propriamente dito, ressaltando-se a interação entre a coluna central, mais quente, e a externa, mais 
fria. 
 
O arco é tratado como uma condutância que varia no tempo (g(t)) associada ao alongamento do arco (l(t)). A 

função g(t) x l(t) = gu(t), que é menos irregular que gu(t) devido ao efeito de l(t), está relacionada ao fato dos 
cálculos serem desenvolvidos na vizinhança de um ponto ou numa pequena fração do arco em função do campo 
elétrico (e(t)) :  g(t) = i(t)/u(t) = i(t) / (e(t) x l(t)) => g(t) x l(t) = i(t) / e(t) = gu(t). 

 

FIGURA 7 – Representação Ilustrativa do Modelo de Arco Adotado, com dois sub-arcos paralelos 
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O resultados processados até o presente momento confirmam valores para as duas constantes de tempo muito 
distintos, uma da ordem de 100 µs e outra de ordem entre 101 e 102 µs, o que justifica o fato da grande maioria dos 
modelos desenvolvidos não poderem ser generalizados, já que acabam por serem ajustados em condições 
específicas, tendendo para a gama de uma ou outra constante de tempo. 
 
3.3.5. Assinatura do Arco no Espectro de Frequência 
 
O trabalho [4] apresenta um esquema de religamento monopolar adaptativo para a otimização do tempo morto.  
 
Considerando os diferentes possíveis tempos de duração do arco secundário, a proteção adaptativa permite 
ajustar o instante do religamento da fase faltosa, ou seja, não existe um tempo morto fixo para o qual o 
religamento sempre obedecerá. Tal alternativa resulta numa maior eficiência quando comparada à tradicional 
técnica de abertura e religamento monopolar. Além disso, o método adaptativo contribui na redução da 
indisponibilidade de energia elétrica, minimizando a probabilidade de ocorrência de perturbações severas no 
sistema. 

4.0 - CONCLUSÕES 
 
O emprego de religamento monofásico se justifica na sua essência pela própria natureza do tipo de defeito que se 
pretende eliminar, e as vantagens diretas de sua utilização são percebidas principalmente como consequência da 
continuidade parcial do fornecimento, que implica ainda em efeitos positivos sob aspectos dinâmicos, de 
estabilidade eletromecânica e de tensão, confiabilidade e flexibilidade operacional. 
 
O fenômeno mais relevante nos estudos para implementação do religamento monofásico é a extinção do arco 
secundário. Quanto melhor modelado o fenômeno em causa, tanto melhor será a otimização, não só da solução 
empregada, mas até do empreendimento e do planejamento da rede. Metodologias de análise conservativas ou 
simplificadas demais, além de não apontarem soluções verdadeiramente otimizadas, têm o risco até de gerar 
soluções equivocadas. 
 
Análises paramétricas em regime permanente excusam de modelos mais precisos do arco, uma vez que são, em 
sua grande maioria, norteadoras do que deverá ser melhor analisado em regime transitório. Nesse sim, reside a 
necessidade de modelagens mais precisas por ser a fase mais relevante dos estudos.  
 
Uma outra questão é o momento ao longo dos estudos de planejamento em que usualmente se desenvolvem os 
estudos relacionados à implementação do religamento monofásico. Tradicionalmente, o que se observa é a 
realização dos estudos em etapas posteriores ao dimensionamento da LT. A inclusão de alguns parâmetros de 
análise ainda no dimensionamento dos feixes colaboraria para a especificação de LT´s mais favoráveis ao 
religamento monofásico, desonerando inclusive os custos do projeto com eventuais dispositivos adicionais para 
promoção da extinção do arco. 
 
O vento exerce importante influência no comportamento do arco, incluindo parcelas rápidas e lentas, com efeitos 
diferentes, a última associada à turbulência do ar. 
 
O modelo em desenvolvimento é do tipo “caixa-cinzenta”, em que o arco é representado por dois sub-arcos e a 
interação entre eles. Os resultados processados até o presente momento confirmam valores para as duas 
constantes de tempo dos sub-arcos muito distintos, o que justifica o fato da grande maioria dos modelos 
desenvolvidos não poderem ser generalizados, já que acabam por serem ajustados em condições específicas, 
tendendo para a gama de uma ou outra constante de tempo. 
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