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RESUMO 

 

Os para-raios de óxido de zinco (ZnO) tem a função de proteger instalações 
contra sobretensões de origem atmosférica ou de manobras. Porém é importante 
acompanhar as condições destes para-raios, visando certificar de que os mesmos 
estão aptos a operar de forma confiável. Uma avaliação errônea do para-raios pode 
conduzir a uma substituição prematura e/ou desnecessária, ou mesmo a 
permanência deste em operação sob uma condição de risco real de falha, ambas 
situações implicando em última análise em custos indesejáveis para as empresas. 
Neste intuito, as principais técnicas de manutenção preditiva aplicadas com o para-
raios energizado são a medição da componente de terceira harmônica da corrente 
resistiva de fuga e a medição de temperatura através de termografia infravermelha. 
Ambas as técnicas são bastante difundidas e muitas concessionárias de energia 
elétrica utilizam pelo menos uma delas para diagnóstico, a despeito das inúmeras 
variáveis envolvidas na coleta dos dados que podem implicar em incertezas, 
comprometendo a avaliação. O presente trabalho apresenta o emprego da lógica 
paraconsistente anotada de dois valores (LPA2v) para o diagnóstico de para-raios 
ZnO, analisando dados oriundos das medições da componente de terceira 
harmônica da corrente resistiva de fuga e de temperatura por termografia. 
Inicialmente foram realizadas duas campanhas de medição para cada técnica, 
abrangendo para-raios ZnO instalados em sistemas de 66, 69, 220 e 500 kV. Em 
seguida os dados foram lançados em uma ferramenta computacional e analisados 
estatisticamente para obtenção da média e desvio padrão para conjuntos 
segmentados por fabricante/modelo, gerando desta forma as variáveis de entrada da 
lógica paraconsistente anotada. O resultado para cada para-raios é apresentado 
através de um gráfico onde um ponto é plotado dentro de uma determinada zona, 
representando sua condição atual, a qual pode ser normal, crítica, intermediária, 
inconsistente ou paracompleta. Assim, o emprego da LPA2v no diagnóstico de para-
raios ZnO mostra-se capaz de auxiliar as concessionárias de geração e transmissão 
de energia elétrica na avaliação e tomada de decisão quanto ao melhor momento 
para substituir estes equipamentos e aumentar a confiabilidade e segurança das 
instalações. 

 

Palavras-chave: Para-raios. Termografia. Medição de corrente resistiva. Lógica 
paraconsistente anotada. Alta tensão. Óxido de zinco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Metal oxide surge arresters (ZnO) have the function of protecting installations against 
lightning or switching overvoltages. However, it is important to monitor the conditions 
of these arresters, in order to ensure that they are able to operate reliably. An 
erroneous evaluation of the arrester can lead to a premature and / or unnecessary 
replacement, or even to remain in operation under a condition of real risk of failure, 
both of which ultimately imply undesirable costs for companies. In this sense, the 
main predictive maintenance techniques applied with energized arresters are the 
measurement of the third harmonic component of the resistive leakage current and 
the temperature measurement through infrared thermography. Both techniques are 
quite widespread and many utilities use at least one of them for diagnosis, despite 
the innumerable variables involved in collecting the data that may imply uncertainties, 
compromising the evaluation. The present work presents the use of the annotated 
paraconsistent logic of two values (LPA2v) for the diagnosis of ZnO arresters, 
analyzing data from measurements of the third harmonic component of the leakage 
resistive current and temperature by thermography. Initially, two measurement 
campaigns were carried out for each technique, covering ZnO arresters installed in 
66, 69, 220 and 500 kV systems. Then the data were sent to a computational tool 
and statistically analyzed to obtain the mean and standard deviation for sets 
segmented by manufacturer / model, thus generating the input variables of annotated 
paraconsistent logic. The result for each arrester is presented through a graph where 
a point is plotted within a given zone, representing its current condition, which may be 
normal, critical, intermediate, inconsistent or paracomplete. Thus, the use of LPA2v 
in the diagnosis of ZnO arresters shows itself capable of assisting the utilities of 
generation and transmission of electric energy in the evaluation and decision making 
as to the best time to replace these equipments and to increase the reliability and 
safety of the installations. 
 
Keywords: Surge arresters. Thermography. Measurement of resistive current. 
Annotated paraconsistent logic. High voltage. Metal oxide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os para-raios são equipamentos indispensáveis nas instalações dos 

sistemas elétricos de potência, dada sua função de proteção contra sobretensões de 

origem atmosférica ou de manobras. 

Segundo Frontin et al. (2013), atualmente é predominante no mundo o 

emprego de para-raios de óxido de zinco (ZnO), por suas vantagens construtivas e 

de desempenho em relação ao para-raios de carboneto de silício (SiC). 

Vários fatores podem levar os para-raios a um processo de degradação que 

comprometa seu desempenho operacional. Dentre os principais fatores destacam-se 

a perda de estanqueidade (perda da atmosfera inerte no interior do para-raios), 

penetração de umidade, descargas internas e descargas de longa duração ou de 

alta intensidade e curta duração. (VIDEIRA, 2011). Além disso, muitos para-raios já 

estão operando há mais de 30 anos, sendo que a vida útil estimada pelos 

fabricantes é de 20 anos. (GOMES, 2013). 

A permanência em operação de um para-raios degradado oferece sérios 

riscos as instalações nos quais estão inseridos. Primeiramente, um para-raios 

degradado pode apresentar um valor de tensão residual mais elevado que aquele 

originalmente projetado, a tal ponto de este superar o nível básico de isolamento da 

instalação e dos equipamentos associados. Em casos mais graves, o para-raios 

pode apresentar uma dissipação de energia que excede seus limites, mesmo sob 

tensão normal de operação, iniciando um processo de avalanche térmica que 

culmina com sua falha, acompanhada muitas vezes de explosão e consequente 

projeção de fragmentos do invólucro. Estes fragmentos, quando de porcelana, 

costumam causar danos nos equipamentos adjacentes, além da possibilidade de 

ferir e até matar pessoas que estejam nas cercanias. Tudo isso impacta, em última 

análise, em custos adicionais de manutenção, perdas de receita por energia não 

transmitida, multas por descontinuidade nos serviços e principalmente perdas de 

vidas humanas.  

Segundo Soares Junior et al. (2005) e Videira (2011), diante dos riscos 

apresentados acima, é conveniente que os para-raios sejam acompanhados ao 

longo de sua vida operativa. Isso pode ser feito por meio de ensaios periódicos 
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durante desligamentos do sistema ou por meio de medições da componente de 

terceira harmônica da corrente resistiva de fuga e de medições de temperatura 

através de termografia infravermelha, ambas realizadas com o para-raios 

energizado. Estas medições de corrente resistiva e de temperatura são 

caracterizadas como técnicas de manutenção preditiva e amplamente utilizadas por 

muitas concessionárias de energia elétrica no Brasil e no mundo. 

No esforço de se aprimorar a capacidade de diagnóstico e avaliação, vários 

trabalhos técnico-científicos e tecnológicos foram produzidos. Neto, Costa e Maia 

(2009) aplicaram redes neurais artificiais (RNA) às imagens termográficas para este 

fim. Laurentys et al. (2009) também utiliza RNA para o diagnóstico, aplicando-a 

individualmente para três variáveis: corrente de fuga, termografia e 

radiointerferência. Já Huang e Hsieh (2014) utilizam um modelo de regressão linear 

múltiplo para correlacionar a corrente de fuga com o máximo diferencial de 

temperatura no corpo do para-raios. 

Dada as incertezas associadas as medições de termografia e corrente de 

fuga citadas por Videira (2011), é importante que um sistema de diagnóstico que se 

utilize de tais técnicas seja capaz de lidar com situações contraditórias, por exemplo, 

onde há evidência de degradação por uma técnica e ausência de evidência por 

outra. Neste sentido, a Lógica Paraconsistente Anotada de dois valores (LPA2v), 

aplicada pela primeira vez por Da Silva Filho (1999), consegue assumir variáveis de 

entrada que apresentem contradição entre si, sendo assim uma alternativa para 

aplicação no diagnóstico de para-raios em campo. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Na Itaipu Binacional (ITAIPU), empresa que opera e mantém a Usina 

Hidrelétrica de Itaipu existem 177 para-raios de alta tensão de uso externo em 

operação, sendo 153 destes do tipo ZnO com invólucro de porcelana. Conforme 

levantamento, a idade média destes para-raios é de aproximadamente 23 anos, 

alguns chegando até a 35 anos, o que supera a vida útil estimada citada por Gomes 

(2013). Este envelhecimento pode acarretar num súbito aumento da taxa de falhas, 
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implicando em indisponibilidade do sistema elétrico, custos não programados e 

mesmo riscos de danos as instalações e especialmente as pessoas. 

Atualmente são utilizadas duas técnicas de manutenção preventiva para 

estes para-raios, a saber, a medição da componente de terceira harmônica da 

corrente resistiva de fuga e a inspeção termográfica de caráter qualitativo. A 

primeira, em especial, gera uma quantidade significativa de dados a serem 

analisados pela Engenharia de Manutenção, num processo totalmente manual, onde 

avalia-se o crescimento da corrente entre a medição atual e a anterior. Já na 

termografia qualitativa apenas procura-se identificar alguma anormalidade térmica 

detectável no para-raios, sem contudo registrar-se valores de temperatura, o que 

inviabiliza sua utilização em conjunto com a corrente de fuga para obter-se um 

diagnóstico integrado. 

Dado o exposto, fica evidente a necessidade de migração da inspeção 

termográfica qualitativa para quantitativa, associada a proposição de um método 

capaz de integrar as duas técnicas preditivas citadas, viabilizando um diagnóstico 

integrado, que subsidie a Engenharia de Manutenção nas tomadas de decisão 

quanto a manter ou não um para-raios em operação. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem por objetivo propor um método de diagnóstico de para-

raios ZnO de alta tensão através do emprego da Lógica Paraconsistente Anotada de 

dois valores (LPA2v), tendo como entradas informações oriundas de medições de 

temperatura por termografia infravermelha e da corrente resistiva de fuga. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho os seguintes objetivos 

específicos devem ser realizados: 
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 Estudar o modelo básico do para-raios ZnO, seus mecanismos de 

degradação, as técnicas de medição de temperatura por termografia 

infravermelha e de corrente resistiva de fuga, e a teoria da Lógica 

Paraconsistente Anotada de dois valores. 

 Avaliar trabalhos correlatos em técnicas de inteligência artificial 

aplicadas para diagnósticos de para-raios, em especial aquelas 

capazes de lidar com evidências contraditórias e situações de 

inconsistência e/ou indeterminação. 

 Estabelecer procedimentos padronizados para as inspeções 

termográficas quantitativas, conduzir campanhas de coleta de dados 

e propor um método utilizando a Lógica Paraconsistente Anotada de 

Dois Valores para emissão de diagnósticos de para-raios Zno de alta 

tensão. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho lançou-se mão de uma 

pesquisa experimental, com suporte de pesquisa bibliográfica. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na fase de 

fundamentação teórica e trabalhos correlatos, com o intuito de adquirir-se os 

seguintes conhecimentos: 

 

 Princípio construtivo, funcionamento e modos de falha/degradação de 

para-raios tipo ZnO. 

 Técnicas de medição de corrente de fuga e de inspeção termográfica. 

 Modelos de distribuição de probabilidades aplicados a medições em 

para-raios. 

 Fundamentos da Lógica Paraconsistente Anotada. 

 Metodologias aplicadas na avaliação de para-raios tipo ZnO, assim 

como trabalhos de referência em Lógica Paraconsistente Anotada. 
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Já a pesquisa experimental consistiu na realização de campanhas de 

medição de corrente resistiva de fuga e de temperatura por inspeção termográfica 

em 156 para-raios ZnO de ITAIPU, sendo os dados obtidos analisados para verificar-

se a aderência a um determinado modelo de distribuição de probabilidades. Para 

produzir-se o diagnóstico dos para-raios foi desenvolvido um método baseado em 

LPA2v, o qual foi implementado computacionalmente através de um aplicativo web 

chamado Sistema de Diagnóstico de Para-Raios (SDPR) no âmbito de um projeto de 

pesquisa e desenvolvimento entre ITAIPU e FPTI (Fundação Parque Tecnológico de 

Itaipu).   

Os para-raios diagnosticados como críticos passaram por novas medições 

para confirmação dos valores e tomada de decisão quanto as ações a serem 

adotadas pela Engenharia de Manutenção de ITAIPU. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em sete capítulos, cujo os escopos 

passam a ser apresentados. 

O Capítulo 1 é a introdução, onde é apresentada uma contextualização 

sobre para-raios, sua importância nos sistemas elétricos de potência, principais 

técnicas de manutenção preditiva e trabalhos já desenvolvidos para aprimoramento 

de diagnóstico. Na sequência tem-se a justificativa, focada na necessidade de 

desenvolvimento de um método de diagnóstico para apoio na tomada de decisão por 

parte da Engenharia de Manutenção. Também são apresentados os objetivos geral 

e específicos, bem como metodologia seguida para alcançar-se os objetivos 

propostos. 

O Capítulo 2 corresponde a fundamentação teórica do trabalho, onde são 

apresentados os modelos elétrico e construtivo dos para-raios ZnO, seus principais 

modos de falha e degradação e as técnicas de medição de corrente de fuga e 

termografia aplicadas como manutenção preditiva pela maioria das concessionárias 

de transmissão de energia elétrica. São ainda apresentados o teste estatístico de 

Anderson-Darling para avaliação de modelos de distribuição de probabilidades e um 
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breve histórico, juntamente com os conceitos fundamentais, sobre Lógica Clássica e 

Lógica Paraconsistente Anotada. 

O Capítulo 3 aborda os trabalhos correlatos já desenvolvidos para 

aprimoramento do diagnóstico de para-raios ZnO, sendo também expostas 

aplicações voltadas ao sistema elétrico de potência e ao diagnóstico de 

componentes mecânicos que se utilizam de Lógica Paraconsistente Anotada. 

O Capítulo 4 explana os métodos e materiais utilizados, definindo como as 

medições de corrente de fuga e termografia foram conduzidas, os equipamentos e 

instrumentos utilizados, os valores resultantes após aplicação do teste de Anderson-

Darling aos modelos de distribuição de probabilidades, sendo na sequência 

esclarecidos os cálculos utilizados pelo método proposto para entregar o diagnóstico 

final de cada para-raios, mediante a LPA2v. 

O Capítulo 5 apresenta os diagnósticos obtidos a partir das medições 

realizadas. Por fim os resultados são discutidos, mostrando-se ainda os resultados 

da reamostragem conduzida nos para-raios que apresentaram inicialmente um 

diagnóstico crítico, bem como uma análise caso a caso daqueles que foram 

confirmados. 

As conclusões são apresentadas no Capítulo 6 e sugestões de trabalhos 

futuros são listadas no Capítulo 7. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 PARA-RAIOS 

 

Os para-raios são equipamentos utilizados no Sistema Elétricos de Potência 

(SEP) com a função de protegê-lo contra os efeitos nocivos das sobretensões, sejam 

elas de origem atmosférica ou causadas por ocorrências internas ao sistema, como 

por exemplo surtos de manobras. (FRONTIN et al., 2013). 

Idealmente um para-raios deve comportar-se com uma chave que interliga 

um ponto do sistema elétrico à terra, de forma que para níveis de tensão normais o 

mesmo apresente-se como uma chave aberta. Já para situações anormais de 

sobretensão, o mesmo passa a comportar-se como uma chave fechada. (ÁLVARES, 

2008). Na prática, no entanto, os para-raios são compostos por elementos que se 

comportam como resistores não-lineares. 

A primeira geração de para-raios introduzidos comercialmente eram 

compostos de resistores de carboneto de silício (SiC), os quais apresentavam 

comportamento fracamente não-linear, implicando na necessidade de uso de 

centelhadores (gaps) em série para limitar a corrente em condições normais de 

tensão do sistema. Já a segunda geração de para-raios passou a utilizar resistores 

de óxido de zinco (ZnO), que dado seu excelente comportamento não-linear, 

dispensou o emprego dos centellhadores. (HINRICHSEN, 2012). A FIGURA 1 ilustra 

a característica não linear entre a tensão e a corrente dos resistores SiC e ZnO. 

Além das diferenças de comportamento não-linear entre os resistores, a FIGURA 1 

também apresenta a relação diretamente proporcional entre a temperatura e a 

corrente dos resistores ZnO para uma mesma tensão aplicada, notadamente na 

porção de maior não-linearidade da curva. 
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Segundo Frontin et al. (2013), a simplicidade construtiva dos para-raios ZnO 

tornou-os a tendência atual para emprego nos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica, motivo pelo qual passa-se a estudar com mais 

detalhes este tipo construtivo. 

 

 

FIGURA 1 – CARACTERÍSTICA TENSÃO VERSUS CORRENTE DOS RESISTORES ZnO E SiC 

 

 
 

FONTE: Adaptado de Frontin et al. (2013). 

 
 

2.1.1 Comportamento dos para-raios ZnO 

 

A parte ativa do para-raios é formada por uma ou mais colunas de blocos de 

resistores de óxido metálico, mecanicamente suportados através de um arranjo 

específico de hastes ou por envelopamento. O material dos blocos é uma cerâmica 

composta por uma mescla de óxido de zinco (ZnO) com uma pequena quantidade 

de outros aditivos, tais como óxido de bismuto (Bi2O3), óxido de manganês (MnO) e 

outros. (CIGRÉ, 1991). 

Segundo CIGRÉ (1991), cada bloco pode ser representado por um circuito 

equivalente conforme apresentado na FIGURA 2, onde Ri representa a resistência 

não linear advinda da camada granular, cuja resistividade varia desde 108 Ω.m (para 
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um pequeno campo elétrico) até 0,01 Ω.m (para campos elétricos intensos). Esta 

mesma camada granular também apresenta comportamento capacitivo (C), com 

constante dielétrica variando de 500 a 1200. Já Rz representa a resistência dos 

grãos de ZnO, que é linear e com resistividade em torno de 0,01 Ω.m. Por fim a 

indutância L está relacionada com a geometria do fluxo de corrente através dos 

blocos do para-raios. 

FIGURA 2 – CIRCUITO ELÉTRICO EQUIVALENTE DE UM BLOCO DE ÓXIDO METÁLICO DE 
PARA-RAIOS ZnO 

 

 

 
FONTE: Autor (2017). 

 

A equação (1) descreve, de forma aproximada, a corrente total It vista no 

circuito elétrico equivalente da FIGURA 2: 

 

𝐼𝑡 = 𝐾𝑈𝛽                                                  (1) 

 

O parâmetro K da equação (1) corresponde ao número de blocos 

conectados em série e o expoente β é o coeficiente de não-linearidade, o qual 

assume valores entre 3 e 50. 

A curva de campo elétrico versus densidade de corrente do para-raios ZnO 

pode ser dividida em três regiões distintas, conforme se observa na FIGURA 3, onde 

a densidade de corrente corresponde apenas àquela referente a parcela resistiva. 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – CURVA CAMPO ELÉTRICO VERSUS DENSIDADE DE CORRENTE TÍPICA DE UM 
PARA-RAIOS ZnO 

 

 
 

FONTE: Soares Junior et al. (2005). 
 

Segundo Soares Junior et al. (2005), a região 1 corresponde ao estado 

normal do para-raios, quando este está submetido a um campo elétrico corresponde 

a tensão de operação do sistema elétrico ao qual está conectado, constituindo-se na 

região de interesse para avaliação de sua condição. Observa-se que nesta região a 

densidade de corrente é pequena e fortemente dependente da temperatura. Já a 

região 2 corresponde aquela onde o para-raios efetivamente exerce sua função de 

proteção, ou seja, quando da ocorrência de uma sobretensão no sistema, seja de 

origem atmosférica ou de manobras, a densidade de corrente aumenta 

substancialmente, mantendo quase constante o campo elétrico em seus terminais. 

Finalmente na região 3 a curva apresenta novamente um comportamento linear, 

porém em condições de elevada densidade de corrente e de campo elétrico. 

 

2.1.2 Características construtivas dos para-raios ZnO 
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Como comentado no início deste capítulo, os para-raios ZnO são 

construtivamente mais simples que os para-raios SiC. A FIGURA 4 apresenta um 

para-raios ZnO com invólucro de porcelana. 

 

 

 

FIGURA 4 – SEÇÃO TRANSVERSAL DE UM PARA-RAIOS ZnO COM INVÓLUCRO DE 
PORCELANA 

 

 

 
FONTE: Adaptado de Hinrichsen (2012). 

 

Os blocos de resistores de óxido metálico são fabricados com diâmetros e 

alturas que variam de acordo com a capacidade de dissipação de energia e a tensão 

residual projetadas para o para-raios, respectivamente. (HINRICHSEN, 2012). Em 

aplicações de alta e extra alta tensão, os espaçadores metálicos preenchem o 

espaço restante dos blocos, ajudando ainda na dissipação de calor. Os blocos são 

mantidos alinhados e ajustados com o auxílio das hastes de suporte e placas de 

fixação, fabricadas em fibra de vidro reforçada com plástico (Fiber-glass Reinforced 

Plastic – FRP), além das molas de compressão instaladas nas extremidades. 
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Segundo Hinrichsen (2012), um dos componentes mais críticos dos para-

raios são aqueles envolvidos no sistema de vedação e estanqueidade. A flange de 

alumínio, a junta de cementação e o anel de selo formam um conjunto que impede o 

ingresso de umidade no espaço entre os blocos e o invólucro de porcelana, sendo 

este o tipo de falha mais comum, especialmente face a degradação dos materiais ao 

longo da vida útil do para-raios. 

Os últimos componentes são o diafragma de alívio de pressão e a saída de 

ventilação, que juntos tem a função de permitir a saída de gases superaquecidos do 

interior do para-raios no caso de uma falha ou curto-circuito interno, evitando desta 

forma a explosão do invólucro e a consequente projeção de fragmentos de 

porcelana. (STEINFELD; GOHLER; FREDERSDORFF, 2002). 

O risco de fragmentação da porcelana citado acima é eliminado com a 

utilização de invólucro de material polimérico, geralmente uma estrutura de FRP 

recoberta com borracha de silicone. As diversas formas de organizar esta estrutura 

dão origem a três tipos construtivos, a saber, tipo tubo, tipo gaiola e tipo 

empacotado, sendo que nestes dois últimos dispensa-se o emprego do diafragma 

dada a inexistência de espaço entre os resistores e o invólucro. (MOBEDJINA; 

JOHNNERFELT; STENSTROM, 1998). 

A FIGURA 5 apresenta um exemplo de para-raios ZnO com invólucro 

polimérico tipo gaiola. 

 

FIGURA 5 – SEÇÃO TRANSVERSAL DE UM PARA-RAIOS ZnO COM INVÓLUCRO DE 
POLIMÉRICO TIPO GAIOLA 
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FONTE: Adaptado de Mobedjina, Johnnerfelt e Stenstrom (1998). 

 

 

 

2.1.3 Principais definições e termos usados para para-raios ZnO 

 

Para fins de esclarecimento, seguem abaixo algumas das principais 

definições e termos usados para para-raios ZnO, extraídos da norma IEC 60099-4 

Surge arresters – Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems 

(IEC, 2014), o quais serão citados ao longo deste trabalho. 

 

i. Tensão de operação contínua (Uc): máxima tensão rms, a frequência 

industrial, a qual o para-raios pode ficar submetido continuamente 

entre seus terminais. 

ii. Corrente de operação contínua: a corrente que flui através do para-

raios quando aplicada ao mesmo a tensão Uc, sendo composta pelas 

componentes resistiva e capacitiva, podendo ser expressa em valores 

rms ou de pico. 

iii. Corrente de impulso atmosférico: impulso de corrente com tempo de 

frente de onda de 8 µs e tempo de meio valor de cauda de 20 µs. 
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iv. Corrente de descarga nominal (In): valor de pico da corrente de 

impulso atmosférico, que é usada para classificar um para-raios. 

v. Tensão nominal (Ur): máximo valor rms de sobretensão à frequência 

industrial que pode ser aplicado aos terminais do para-raios durante 

10 segundos. 

vi. Corrente de referência: valor de pico da componente resistiva da 

corrente a frequência industrial, utilizada para definir a tensão de 

referência do para-raios. Esta corrente é especificada pelo fabricante 

e é suficientemente elevada a tal ponto que os efeitos da capacitância 

dispersa sejam desprezíveis. 

vii. Tensão de referência (Uref): valor de pico da tensão a frequência 

industrial, dividido por raiz quadrada de dois, que é obtido quando flui 

pelo para-raios a corrente de referência. 

viii. Tensão residual ou tensão de descarga (Ures): valor de pico da 

tensão que aparece entre os terminais do para-raios durante a 

passagem da corrente de descarga. 

Como exemplo de algumas das definições acima, a TABELA 1 apresenta 

valores para um para-raios modelo EXLIM T, 420 kV, fabricante ABB. 

 

TABELA 1 – DADOS DO PARA-RAIOS EXLIM T, 420 KV, ABB. 
 

 
FONTE: Adaptado de ABB (2016). 

 

 

2.2 MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO DE PARA-RAIOS 

 

Como todo equipamento ou componente aplicado em sistemas elétricos, os 

para-raios ZnO também sofrem degradação. Basicamente, esta degradação tem 

origem tanto em fatores de natureza elétrica e térmica quanto aqueles de natureza 

externa, referentes ao meio ambiente onde o para-raios está instalado, podendo 

levá-lo a falha completa. (VIDEIRA, 2011). 

Ur (kVrms) Uc (kVrms) In (kApico) Uref (kVpico/√2) Ures (kVpico) 
420 336 20 432 998 
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Segundo Heinrich e Hinrichsen (2001), a degradação dos para-raios ZnO 

pode ser agrupada em três tipos: degradação sob influência da tensão de operação, 

degradação causada por impulsos de corrente e degradação devido reações 

químicas com a atmosfera circundante. A seguir serão vistos cada um destes tipos. 

 

2.2.1 Degradação sob influência da tensão de operação 

 

Heinrich e Hinrichsen (2001) afirmam que os para-raios ZnO da primeira 

geração apresentavam aumento da componente resistiva da corrente de fuga 

causada por stress elétrico mesmo submetidos continuamente a tensão normal de 

operação. Porém, as gerações posteriores não manifestam estes stress, de modo 

que a componente resistiva permanece constante ou mesmo chega a decrescer. 

Já Verdolin, Mundim e Oliveira Filho (1989) citam que os blocos de ZnO ao 

serem submetidos constantemente a tensão de operação apresentam um 

envelhecimento gradativo causado pela migração iônica, dada a circulação de 

corrente de fuga resistiva. 

Portanto, pode-se dizer que tal processo de degradação manifesta-se 

especificamente em para-raios ZnO mais antigos, fabricados provavelmente no início 

da década de 80. 

 

2.2.2 Degradação causada por impulsos de corrente 

 

Os impulsos de corrente aos quais os para-raios podem ser submetidos são 

aqueles oriundos de manobras (ex. fechamento de linhas de transmissão longas a 

vazio) ou de descargas atmosféricas. Quando estes impulsos ocorrem de forma 

repetitiva e com altas intensidades, pode-se exceder a capacidade térmica dos para-

raios, causando degradação dos varistores. (AKBAR; AHMAD, 1999). No entanto, 

quase nenhum efeito de degradação é observado para impulsos que não 

ultrapassem a corrente nominal de descarga (In). Nos casos em que a mesma é 

excedida, observam-se mudanças na curva de campo elétrico versus densidade de 

corrente, especialmente na região de baixas intensidades (Região 1 – ver FIGURA 

3), causadas por migração iônica. (HEINRICH; HINRICHSEN, 2001). 
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Akbar e Ahmad (1999) ainda citam que alguns eventos nos sistemas 

elétricos, tais como a ocorrência de faltas assimétricas, podem causar sobretensões 

temporárias de longa duração que resultam em elevadas correntes de fuga e 

consequentemente excessiva geração de calor, degradando os blocos ZnO. 

 

2.2.3 Degradação devido a reações químicas com a atmosfera circundante 

 

Conforme já citado em 1.1.2, o sistema de vedação dos para-raios é um 

ponto crítico, pois pode haver perda de estanqueidade e ingresso de umidade no 

interior do invólucro. Videira (2011) afirma que esta é a principal causa de falha em 

para-raios ZnO. Rossman, Nelson e Droke (2010) relatam a falha de 19 para-raios 

de um determinado modelo, cuja investigação comprovou serem ocasionadas pela 

perda de estanqueidade e ingresso de umidade por falhas de montagem na fábrica 

(ver FIGURA 6). Estes para-raios possuíam inclusive uma atmosfera interna 

composta por ar seco com 2,5% de gás hélio. Gumede e d’Almaine (2014) citam que 

80% das falhas de para-raios ocorridas no último século foram decorrentes de 

ingresso de umidade. 

A umidade que ingressa no para-raios pode desencadear diferentes reações 

químicas. Primeiramente, a atmosfera interna contaminada com água sofre uma 

redução de rigidez dielétrica, causando descargas parciais e consequente produção 

de ozônio. Este, por sua vez, pode atuar de duas formas: causar um arco elétrico 

dentro do para-raios, quando produzido em larga escala, ou conduzir uma alteração 

química nos blocos ZnO (redução de oxigênio), de forma a reduzir a largura da 

barreira de potencial, levando a um aumento simétrico da corrente de fuga e 

expondo ao risco de uma avalanche térmica. (ROSSMAN; NELSON; DROKE, 2010; 

HEINRICH; HINRICHSEN, 2001). A FIGURA 7 apresenta uma comparação entre 

varistores degradados por redução de oxigênio e impulsos de corrente, com relação 

a varistores novos. 

 

FIGURA 6 – EVIDÊNCIAS DE INGRESSO DE UMIDADE POR FALHA DE MONTAGEM 
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FONTE: Adaptado de Rossman, Nelson e Droke (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – CARACTERÍSTICA DE VARISTORES, DEGRADADOS POR REDUÇÃO DE OXIGÊNIO 
E IMPULSOS DE CORRENTE, COMPARADOS COM UNIDADES NOVAS 

 

 

 
FONTE: Adaptado de Heinrich; Hinrichsen (2001). 
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Apesar de não estar relacionado com o ingresso de umidade, o depósito de 

poluentes sobre a superfície externa do invólucro polimérico ou de porcelana (ex. 

fuligens em zonas industriais) pode alterar a distribuição do campo elétrico nos 

varistores, implicando num aumento da corrente de fuga volumétrica com 

consequente aumento de temperatura e aceleração da degradação dos mesmos. 

(MACEDO, 2010). 

 

2.3 TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA DE PARA-RAIOS ZNO 

 

Conforme Frontin et al. (2013), a manutenção preditiva consiste no 

acompanhamento de determinados parâmetros de condição ou desempenho de um 

equipamento, cuja análise permita, ao longo do tempo, definir o melhor momento 

para realização de uma intervenção de caráter preventivo, antes da ocorrência de 

uma falha. Ainda segundo Frontin et al. (2013), os dois principais métodos de 

acompanhamento ou monitoramento de para-raios são a medição de corrente de 

fuga e a aquisição de imagens térmicas (termografia). Estes dois métodos ou 

técnicas tem a vantagem de poderem ser empregados no local de instalação do 

para-raios, necessitando inclusive que o mesmo se encontre energizado, o que 

elimina a necessidade de indesejáveis desligamentos e consequentes impactos na 

confiabilidade dos sistemas elétricos. 

A circulação de uma componente resistiva da corrente de fuga é responsável 

pela geração de calor nos para-raios, cuja intensidade e distribuição irá variar em 

conformidade com a degradação dos blocos de ZnO. Desta forma, ambas as 

técnicas de medição de corrente de fuga e de termografia mostram-se 

complementares e podem ser combinadas para uma análise mais consistente. 

(URSINE et al., 2013). 

Gomes (2013) apresenta os resultados do relatório final da força tarefa de 

técnicas preditivas de diagnóstico de para-raios, organizada pela Associação 

Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica (ABRATE), onde 

verifica-se que a maioria das concessionárias de transmissão adotam a termografia 

como técnica preditiva mais efetiva para diagnóstico de para-raios, embora a 

medição de corrente de fuga também seja adotada por algumas com resultados 
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igualmente satisfatórios. Embora possam ser empregadas outras técnicas de 

manutenção preditiva, tais como medições de descargas parciais por rádio 

interferência (LAURENTYS et al., 2009), a seguir serão detalhadas as técnicas de 

corrente de fuga e termografia, sendo estas inclusive adotadas para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.3.1 Medição da componente resistiva da corrente de fuga 

 

Conforme foi visto em 1.1.1, a corrente total (It) que flui através de um para-

raios ZnO é a soma vetorial de uma componente capacitiva (IC) e outra resistiva (IR), 

sendo esta última de característica não linear e associada as camadas 

intergranulares. Tipicamente o valor de IR gira em torno de 5 a 20% do valor de IC 

(sob condições normais de operação), e seu aumento gradual é um indicativo de 

deterioração dos blocos ZnO. Dada sua característica não linear, a mesma é 

composta de diversas harmônicas, destacando-se a de terceira ordem, onde a 

FIGURA 8 ilustra comparativamente a forma de onda da corrente total de um para-

raios novo e de um degradado. (AGRAWAL, 2007; VIDEIRA, 2011). 

 

 

 

 

FIGURA 8 – CORRENTE DE FUGA DE UM MESMO PARA-RAIOS, NOVO E DEGRADADO 

 

 

 
FONTE: Adaptado de Videira (2011). 
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 A forma mais simples e direta de obter-se a componente resistiva da 

corrente de fuga é através do método A1 citado na norma IEC 60099-5 Surge 

arresters – Part 5: Selection and application recommendations. (IEC, 2013). Neste 

método a corrente total de fuga e a tensão aplicada ao para-raios são medidas e 

registradas em um osciloscópio. Posicionando-se o cursor de tempo sobre a forma 

de onda da tensão no instante em que a taxa de variação da tensão é zero (dU/dt = 

0), tem-se que a componente capacitiva da corrente de fuga também é zero, 

restando apenas a componente resistiva. Como neste mesmo instante a tensão está 

em seu valor instantâneo máximo, o ponto onde o cursor cruza a forma de onda da 

corrente corresponde ao valor de pico da componente resistiva. A FIGURA 9 

exemplifica o exposto, mostrando ainda valores típicos da corrente total e da 

componente resistiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – TÍPICA CORRENTE DE FUGA DE UM PARA-RAIOS ZnO EM CONDIÇÕES 
LABORATORIAIS 
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FONTE: Adaptado de IEC (2013). 

 

É importante destacar que o método A1 é muito utilizado para ensaios em 

ambiente laboratorial, porém raramente aplicado aos para-raios instalados nas 

subestações, dada a necessidade de aquisição do sinal da tensão aplicada, o que 

necessariamente demanda um divisor de tensão. (FRONTIN et al., 2013). 

Visando uma implementação prática para medição da componente resistiva, 

várias pesquisas foram desenvolvidas ao longo dos anos, chegando-se a um 

método indireto de medição da componente de terceira harmônica da corrente de 

fuga total, uma vez que esta é proporcional a corrente resistiva. (SOARES JÚNIOR 

et al., 2005). Porém, mais tarde, averiguou-se a presença de terceira harmônica na 

tensão dos sistemas elétricos de potência (por volta de 0,2 a 1% de conteúdo para 

níveis de tensão de 300 á 420 kV) gerando, por conseguinte uma componente 

capacitiva de terceira harmônica, a qual distorce a medição na ordem de 50% para 

um conteúdo de 0,5% na tensão. (LARSEN; LIEN, 2007). 

Como proposta de solução, Lundquist et al. (1989) desenvolveram um 

método onde a influência do conteúdo de 3ª harmônica da tensão é eliminada, 

permitindo a obtenção somente da componente de terceira harmônica da corrente 

resistiva, e indiretamente da corrente resistiva total. Este método mais tarde foi 

incorporado pela norma IEC 60099-5 (IEC, 2013) e designado por método B2, sendo 

atualmente o mais empregado para monitoramento on-line de para-raios. (FRONTIN 

et al., 2013). 
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A FIGURA 10 apresenta um arranjo típico de medição através do método B2 

(SCHEI, 2000), utilizando um instrumento chamado LCM I, de fabricação da 

empresa TransiNor As. 

 

FIGURA 10 – ARRANJO DE MEDIÇÃO DE CORRENTE RESISTIVA MEDIANTE MÉTODO B2 
 

 

 
FONTE: Adaptado de Schei (2000) 

 

Como observa-se na FIGURA 2, a corrente total It através do para-raios é 

composta por uma corrente resistiva Ir e uma corrente capacitiva Ic, cada qual com 

suas componentes fundamental e harmônicas. A componente de terceira harmônica 

da corrente resistiva (I3R) é calculada a partir da equação (2): 

 

|𝐼3𝑅| = |𝐼3𝑇| − |𝐼3𝐶|                                                  (2) 

 

Segundo Lundquist et al. (1989), o módulo de I3T (componente de terceira 

harmônica da corrente total) é obtido aplicando-se a transformada de Fourier à 

corrente total medida pelo alicate de corrente instalado na conexão do para-raios à 
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terra. Já o módulo de I3C (componente de terceira harmônica da corrente capacitiva) 

pode ser determinado de forma indireta através da corrente capacitiva induzida na 

sonda de campo elétrico (IP). A partir de IP, por transformada de Fourier, pode-se 

obter os valores das componentes fundamental (I1P) e de terceira harmônica (I3P). 

Sendo I3P uma corrente capacitiva de mesma origem que I3C, é possível obter-se 

esta última multiplicando-se I3P por um fator que expresse a razão entre a corrente 

que passa pelo para-raios e aquela induzida na sonda de campo, ou seja, I1T/I1P. O 

fator 0,75 também visto na equação (3) corresponde a correção que deve ser 

aplicada em razão dos campos elétricos parasitas das fases adjacentes (para um 

sistema trifásico) e que também influenciam na sonda de campo. 

 

|𝐼3𝐶| = 0,75 . (
𝐼1𝑇

𝐼1𝑃
) . |𝐼3𝑃|                                          (3) 

 

Finalmente, o valor de I3R é multiplicado por um fator que oscila entre pouco 

mais de 3 e pouco menos de 6, em razão do valor do expoente β da Equação 1 (β 

depende basicamente da qualidade da matéria-prima e do processo de fabricação 

dos blocos ZnO), sendo em média a corrente IR igual a aproximadamente 4 vezes a 

corrente I3R. 

A fim de aumentar a qualidade das medições realizadas pelo método B2, 

alguns cuidados importantes devem ser adotados. (DOBLE, 2013): 

 

 A sonda de corrente deve ser posicionada no cabo de terra entre a base 

do para-raios e o contador de operações. 

 A sonda de campo deve ser posicionada sempre na altura da base do 

para-raios, paralela e abaixo do cabo de conexão do para-raios ao 

sistema elétrico de alta tensão. 

 Deve ser anotada a temperatura ambiente e a tensão de linha do 

sistema elétrico onde o para-raios está instalado. Estes valores servirão 

para efetuar-se as correções, de modo que todos as medições sejam 

referenciadas à 20 ºC e 0,7 Ur. Os fatores de correção aplicados podem 

variar de acordo com o fabricante e modelo do para-raios, sendo 

importante consultá-lo quanto a este aspecto. As FIGURAS 11 e 12 
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apresentam, respectivamente, exemplos de curvas que expressam os 

fatores de correção para tensão do sistema e temperatura aplicáveis aos 

valores de IR, I3R e perdas watts. 

 

FIGURA 11 -  FATORES DE CORREÇÃO EM RAZÃO DA TENSÃO DO SISTEMA 

 

 
 

FONTE: Adaptado de IEC (2013) 

 

FIGURA 12 – FATORES DE CORREÇÃO EM RAZÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE 

 

 
 

FONTE: Adaptado de IEC (2013) 

 
No que tange a avaliação, o ideal é que seja realizada uma primeira medição 

logo após a energização do para-raios, quando novo, a fim de obter-se um valor de 

referência. A partir de então, deve-se conduzir medições periódicas para 
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acompanhar a evolução da corrente resistiva, sendo um fator de 3 à 4 vezes o valor 

inicial um forte indicativo de envelhecimento. Caso não tenha sido possível a 

realização da medição inicial, recomenda-se consultar o fabricante a respeito de um 

limite máximo para cada modelo e, ainda na ausência desta referência, pode-se 

comparar os para-raios de mesmo modelo entre si, buscando-se identificar as 

unidades que apresentem valores acima da média. (LARSEN; LIEN, 2007).  

Uma questão importante a ser considerada é que, segundo Heinrich e 

Hinrichsen (2001), a componente de terceira harmônica da corrente resistiva só 

sofre acréscimo mediante alguns tipos de degradação (impulsos de corrente e stress 

através da tensão de operação), não sendo sensível a degradação por ingresso de 

umidade ou redução de oxigênio, que causam um decréscimo linear da resistividade 

e um aumento apenas da componente fundamental da corrente resistiva. No 

entanto, há pesquisas que mostram para-raios ZnO diagnosticados como 

defeituosos através do método B1 da norma IEC 60099-5 (medição de terceira 

harmônica sem compensação) e que foram posteriormente retirados de operação e 

submetidos a ensaios e inspeção interna em laboratório, tendo o diagnóstico 

confirmado inclusive com indícios visuais de entrada de umidade. (MARTINS; 

BARBOSA; CRUZ, 2010). 

 

2.3.2 Medição de diferencial de temperatura através de termografia 

 

A termografia por infravermelho é uma técnica amplamente utilizada na 

manutenção preventiva e preditiva de equipamentos instalados nos sistemas 

elétricos de potência. Seu princípio baseia na emissão de radiação infravermelha por 

qualquer objeto que esteja com temperatura acima do zero absoluto (-273,15 °C), 

sendo esta radiação captada por um detector e processada para formar uma 

imagem onde cada pixel apresenta uma intensidade de radiação associada, que 

pode ser convertida em temperatura, uma vez que são proporcionais. (SANTOS, 

2012). 

O termovisor é o equipamento capaz de captar a radiação infravermelha, 

processá-la e entregar como saída uma imagem bidimensional do objeto 

inspecionado, fornecendo o valor de temperatura. Para que a temperatura medida 
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seja correta, o termovisor necessita que alguns parâmetros sejam informados, tais 

como emissividade, distância ao objeto, umidade relativa do ar, temperatura 

ambiente refletida e temperatura atmosférica. (ÁLVARES, 2008). A FIGURA 13 

apresenta um termovisor moderno, com resolução espacial de 307.200 pixels e 

detector microbolômetro não refrigerado. 

 

FIGURA 13 – TERMOVISOR COM DETECTOR MICROBOLÔMETRO NÃO REFRIGERADO 

 

 

 
FONTE: FLIR (2015). 

 

A aplicação de termografia para diagnóstico de para-raios permite a 

identificação de diversos defeitos, tais como perda de estanqueidade, ingresso de 

umidade e quebra de blocos ZnO. Um para-raios em condições normais apresenta 

um perfil de temperatura bastante uniforme, em contraste com um para-raios 

defeituoso onde verificam-se regiões com aquecimento excessivo. (NETO; COSTA; 

MAIA, 2009). A FIGURA 14 exemplifica o exposto, onde vê-se que o para-raios da 

fase BR apresenta na seção central uma temperatura máxima maior em relação as 

seções superior e inferior, e também quanto aos para-raios das fases adjacentes, 

denotando a existência de defeito (diferença de temperatura de 3,1 °C em relação as 

seções centrais das fases AZ e VM). 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 – EXEMPLO DE ANOMALIA TÉRMICA EM PARA-RAIOS ZNO 
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FONTE: Gomes (2013). 

 

A figura anterior nos permite visualizar duas formas distintas de abordagem 

termográfica: a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa traduz-se na comparação 

das imagens obtidas de objetos semelhantes, sob mesmas condições de instalação 

e operação, sem levar-se em consideração as temperaturas radiométricas, sendo 

crucial nesta abordagem um correto ajuste da amplitude térmica das imagens 

(temperaturas atribuídas as extremidades da escala de cores) a fim de evidenciar 

mesmo as menores diferenças de temperatura.  Já a termografia quantitativa 

envolve a determinação de valores de temperatura, sejam eles máximos, médios, 

mínimos ou diferenciais, que permitem avaliar se um equipamento está ou não 

excedendo determinados limites de aquecimento. (FLUKE, 2009). 

Ursine et al. (2013) cita que a migração de uma abordagem termográfica 

qualitativa para quantitativa demanda o conhecimento dos fatores de influência e 

incertezas associadas com o processo. Os autores realizaram experimentos para 

avaliar a influência de alguns fatores nas medições de temperatura dos para-raios, 

cujos resultados são apresentados a seguir: 

 

 A radiação solar incidente sobre o para-raios irá aumentar sua 

temperatura de superfície, podendo induzir a erros de avaliação, 
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especialmente se a imagem for tomada na face onde ocorreu a 

incidência. 

 A variação da temperatura atmosférica não se reflete de forma linear na 

variação da temperatura do para-raios, e por isso não se recomenda a 

utilização do delta entre temperatura atmosférica e máxima no para-raios 

como critério de avaliação. 

 A emissividade ajustada no termovisor deve possuir a melhor 

correspondência possível com aquela do invólucro do para-raios, sendo 

ideal realizar-se medições de emissividade face as mudanças de cor e 

material do invólucro (exemplo: porcelana marrom e borracha de silicone 

cinza claro). 

 A consideração da temperatura ambiente refletida no termovisor é crucial 

para uma medição correta, especialmente quando existem outros 

equipamentos energizados próximos ao para-raios e que emitem calor, 

como por exemplo transformadores de potência, cuja radiação emitida 

pode refletir-se na superfície do para-raios, aumentando a temperatura 

medida. 

 

É importante que, além dos fatores citados acima, o executante também 

possua adequado treinamento e utilize um termovisor com características técnicas 

adequadas, especialmente no que tange a resolução e sensibilidade térmicas. Isso 

porque pequenas variações de temperatura podem indicar o início de um processo 

de degradação, ainda mais que a temperatura medida pelo termovisor corresponde 

aquela do invólucro do para-raios, que tende a ser bem menor do que a verificada 

internamente nos blocos ZnO. (SOARES JÚNIOR et al., 2005). 

Quanto aos critérios para avaliação para a abordagem quantitativa, há uma 

grande diversidade, sendo que cada concessionária de energia adota uma forma de 

analisar os dados. O relatório sobre técnicas preditivas de diagnóstico de para-raios 

(ABRATE, 2012) aponta que a maioria das empresas pesquisadas utiliza o maior 

delta de temperatura máxima entre para-raios adjacentes como critério de avaliação, 

sendo até 3 °C admitido como normal, de 3 a 10 °C uma condição suspeita, 
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demandando um acompanhamento mais constante, e acima de 10 °C um nível 

crítico, exigindo a retirada de operação do para-raios. 

Já Nascimento et al. (2009) apresenta os resultados de experiências 

realizadas em campo para avaliação de para-raios por termografia, onde o delta de 

temperatura é obtido pela diferença entre a temperatura máxima e a temperatura 

média no corpo de um mesmo para-raios, não se utilizando a temperatura mínima 

pela susceptibilidade às variações de distância entre o termovisor e o para-raios e as 

leves brisas que ocorrem com frequência nas subestações desabrigadas. Para a 

definição dos critérios, os para-raios são agrupados em famílias de mesmo 

fabricante e modelo, de forma a calcular-se o valor médio (�̅�) e o desvio padrão (σ) 

dos deltas de temperatura, admitindo-se uma distribuição gaussiana (por 

aproximação). Assim, por exemplo, se um para-raios apresentar um delta de 

temperatura medido com valor igual ou maior ao valor médio mais duas vezes o 

desvio padrão, o mesmo será considerado defeituoso. O gráfico da FIGURA 15 

exemplifica os critérios adotados pelos autores, sendo a distribuição válida para 

casos onde existam para-raios em bom estado dentro da amostra. Vale ressaltar que 

os mesmos critérios também foram aplicados para medições de corrente de fuga e 

radio interferência. 

 

FIGURA 15 – CRITÉRIOS ADOTADOS CONSIDERANDO UMA DISTRIBUIÇÃO GAUSSIANA DAS 
MEDIÇÕES DE DELTA DE TEMPERATURA. 

 

 

 
FONTE: Nascimento et al. (2009). 
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2.4 TESTE ESTATÍSTICO DE ANDERSON-DARLING PARA UMA DISTRIBUIÇÃO 

DE DADOS 

 

Segundo Spiegel (1979), ao analisar-se uma população de dados é comum 

desejar-se conhecer qual distribuição de probabilidade melhor representa esta 

população. Para tanto, pode-se formular hipóteses estatísticas a respeito dos dados, 

as quais deverão ser aceitas ou rejeitadas. Por exemplo, para assumir-se que as 

medições de corrente de fuga de uma população de para-raios (10 amostras) 

obedecem uma distribuição de probabilidade normal, o valor médio deverá ser igual 

a 50 µA, aceitando-se valores entre 48,5 e 51,5, sendo esta hipótese denominada de 

nula (H0). Qualquer hipótese diferente desta será chamada de hipótese alternativa 

(H1). 

Ao processo de rejeição ou aceitação de uma hipótese nula H0 chama-se de 

teste de hipótese ou teste estatístico. Voltando ao exemplo da corrente de fuga do 

para-raios, caso o valor médio observado fosse de 45 µA haveria uma diferença 

significativa em relação ao valor médio esperado, levando a rejeição da hipótese 

nula. 

Conforme Montgomery e Runger (2012), ao realizar-se um teste estatístico 

pode-se incorrer em dois tipos de erros. No primeiro, chamado de tipo I, a hipótese 

nula é rejeitada quando ela é verdadeira. Já o erro tipo II traduz-se na aceitação (ou 

falha de rejeição) de uma hipótese que é falsa. A probabilidade P de ocorrência do 

erro tipo I é denominada de nível de significância (∝). Para o exemplo da corrente de 

fuga do para-raios, o nível de significância seria a soma das probabilidades do valor 

médio ser menor que 48,5 µA ou maior que 51,5 µA, quando na verdade o mesmo é 

50 µA, ou seja 

 

∝= 𝑃(�̅� < 48,5) + 𝑃(�̅� > 51,5) 

  

Porém o valor de ∝ ainda não está normalizado, devendo-se aplicar a 

equação (4) para os valores de y iguais a 48,5 e 51,1, e desvio padrão de 0,79, 

obtendo-se respectivamente os valores de y1 = -1,90 e y2 = 1,90. 
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𝑍 =
𝑦 − �̅�

𝜎
                                                                         (4) 

 

Assim, buscando-se y1 e y2 em uma tabela de distribuição de probabilidade 

normal acumulada (MONTGOMERY; RUNGER, 2012), chega-se ao seguinte valor 

de significância 

 

∝= 𝑃(𝑍 < −1,90) + 𝑃(𝑍 > 1,90) = 0,0287 + 0,0287 = 0,0574 

 

Este valor de significância significa a probabilidade da ocorrência de um erro 

do tipo I, ou seja, que 5,74% das amostras rejeitarão a hipótese H0 quando realidade 

a média de corrente de fuga dos para-raios é de 50 µA. 

Na realização de um teste estatístico é comum estabelecer-se um nível de 

significância fixo, que sirva de parâmetro para a rejeição ou aceitação da hipótese 

nula. A este nível fixo dá-se o nome de valor P, que representa “o menor nível de 

significância que conduz à rejeição da hipótese nula H0, com os dados fornecidos”, e 

ainda “ele fornece uma medida de credibilidade da hipótese nula”, conforme 

Montgomery e Runger (2012). Geralmente o valor predefinido de valor P é de 0,05 

(5%). 

Nos trabalhos de Nascimento et al. (2009) e de Martins, Barbosa e Cruz 

(2010) foram definidos critérios de avaliação de para-raios mediante o cálculo do 

valor médio e do desvio padrão, considerando que os dados de corrente de fuga e 

temperatura coletados em grupos de para-raios (mesmo fabricante e modelo) 

obedecem a uma distribuição normal ou gaussiana. Tal conclusão foi obtida por 

aproximação, sem a aplicação explícita de testes estatísticos ou de hipótese, muito 

embora os resultados das avaliações tenham se mostrado satisfatórios. 

Já no trabalho de Vieira et al. (2010) a avaliação de para-raios ZnO 

aplicados em redes de distribuição de energia elétrica foi realizado medindo-se a 

corrente de fuga total e comparando-a com limites definidos a partir de funções de 

densidade de probabilidade. Para tanto foi definida a melhor distribuição estatística 

para cada modelo de para-raios mediante a aplicação de um teste estatístico com 

base no critério de Anderson-Darling, utilizando-se o software Minitab versão 14. 
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O teste de Anderson-Darling é um teste estatístico utilizado para avaliar se 

um determinado modelo de distribuição de probabilidades é representativo de uma 

população de dados. Por exemplo, pode-se propor uma hipótese nula de que uma 

população de dados é representada por uma distribuição normal, sendo a hipótese 

alternativa de que esta mesma população é representada por qualquer outro modelo 

de distribuição. Para aceitar-se a hipótese nula, o valor P calculado a partir do teste 

de Anderson-Darling deverá ser maior ou igual a 0,05. (FERREIRA; SOUZA; SILVA, 

2013). 

A equação (5) apresenta a forma de cálculo do valor AD para o teste de 

Anderson-Darling. 

 

𝐴𝐷 = −𝑚 −
1

𝑚
∑ [(2𝑖 − 1) ln 𝐹(𝑋𝑖) + (2(𝑚 − 𝑖) + 1) ln(1 − 𝐹(𝑋𝑖))]𝑚

𝑖=1         (5) 

 

Onde: 

-  m é o tamanho da amostra; 

- F(Xi) é a função de distribuição acumulada da i-ésima amostra X para uma 

distribuição específica, estando os dados ordenados de forma crescente. 

 

Segundo Ferreira, Souza e Silva (2013), para amostras pequenas (m ≤ 200) 

o valor AD deve ser ajustado para um valor AD* conforme a equação (6). 

 

𝐴𝐷∗ = (1 +
0,75

𝑚
+

2,25

𝑚2
) 𝐴𝐷                                              (6) 

 

Para converter-se o valor AD* em valor P, deve-se utilizar a equação (7) para 

AD* ≥ 0,6, equação (8) para 0,34 < AD* < 0,6, equação (9) para 0,2 < AD* < 0,34 e 

equação (10) para AD* ≤ 0,2. 

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = exp(1,2937 − 5,709(𝐴𝐷∗) + 0,0186(𝐴𝐷∗)2)                    (7) 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = exp(0,9177 − 4,279(𝐴𝐷∗) − 1,38(𝐴𝐷∗)2)                      (8) 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = 1 − exp(−8,318 + 42,796(𝐴𝐷∗) − 59,938(𝐴𝐷∗)2)               (9) 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃 = 1 − exp(−13,436 + 101,14(𝐴𝐷∗) − 223,73(𝐴𝐷∗)2)           (10) 
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2.5 A LÓGICA PARACONSISTENTE ANOTADA DE DOIS VALORES 

 

Durante muito tempo a Lógica Clássica, também chamada de Lógica 

Aristotélica (SCHECHTER, 2005), foi utilizada para sistematizar ações e raciocínios, 

tanto humano quanto das máquinas. Porém, esta lógica obrigava a simplificar-se as 

questões a apenas dois estados, certo ou errado, zero ou um, verdadeiro ou falso. 

Porém, com o avanço da ciência, tornou-se necessário representar o mundo real de 

maneira mais fidedigna, concebendo a existência de indefinições, ambiguidades e 

inconsistências. A partir disso nasceram as chamadas Lógicas Não Clássicas. 

(MARTINS; LAMBERT-TORRES; PONTIN, 2007). 

As Lógicas Não Clássicas podem ser divididas em dois grandes grupos: 

aquelas complementares a Lógica Clássica e aquelas que rivalizam com a mesma. 

(CARVALHO; ABE, 2011). Como exemplo de complementares, pode-se citar as 

lógicas epistêmicas e as lógicas condicionais, cujo caráter é de ampliar aspectos que 

a lógica clássica não consegue expressar. Dentre as rivais à clássica, que limitam ou 

modificam alguns princípios desta, tem-se a Lógica Fuzzy, também conhecida como 

nebulosa, difusa ou imprecisa (ZIMMERMANN, 2001), as lógicas paracompletas, 

que restringem o princípio do terceiro excluído, e as lógicas paraconsistentes, que 

restringem o princípio da não contradição, dentre as quais encontram-se as lógicas 

anotadas. (ABE; AKAMA; NAKAMATSU, 2015). 

Os precursores da lógica paraconsistente foram o lógico russo Nikolaj A. 

Vasiliev e o lógico polonês Jan Lukasiewicz, que em 1910 vislumbraram o 

desenvolvimento desta lógica. Somente em 1948 o lógico polonês Stanislaw 

Jaskowski efetivamente deu corpo a lógica paraconsistente, criando um sistema 

conhecido como “cálculo proposicional discursivo”. De forma independente o lógico 

brasileiro Newton C. A. da Costa, alguns anos depois, desenvolveu várias lógicas 

paraconsistentes abarcando todos os níveis lógicos comuns. Por fim, as lógicas 

paraconsistentes anotadas tiveram seus primeiros fundamentos estabelecidos por 

Da Costa, Vago e Subrahmanian (1991) e Abe (1992). 

A seguir serão apresentados conceitos fundamentais da lógica clássica, 

explanando-se em seguida a lógica paraconsistente anotada. 
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2.5.1 Conceitos fundamentais da lógica clássica 

 

Os conceitos a seguir são apresentados por Gersting (2001) como as bases 

da lógica clássica ou formal. 

Chama-se proposição toda sentença para qual pode-se atribuir um valor 

verdadeiro ou falso, chamado de valor lógico. As proposições são simbolizadas por 

letras maiúsculas, como A, B e C, por exemplo. 

Para combinar-se duas ou mais proposições são utilizados conectivos 

lógicos, sendo os principais: conjunção (Λ), disjunção (V), implicação ou condicional 

(→), bicondicional ou equivalência (↔) e negação (¬ ou ‘). 

A seguir a TABELA 2 apresenta estes conectivos com suas respectivas 

expressões literais e lógicas. 

 

TABELA 2 – CONECTIVOS LÓGICOS E SEUS SIGNIFICADOS 
 

EXPRESSÃO LITERAL CONECTIVO EXPRESSÃO LÓGICA 

e (AND) Conjunção A Λ B 

ou (OR) Disjunção A V B 

se A, então B. 
A implica B. 
A é uma condição suficiente para B. 
B é uma condição necessária para A. 

Implicação ou 
Condicional 

A → B 

A se, e somente se, B. 
A é uma condição necessária e suficiente para B. 

Equivalência ou 
Bicondicional 

A ↔ B 

não A. 
É falso que A... 
Não é verdade que A... 

Negação A’ ou ¬A 

 
FONTE: Adaptado de Gersting (2001). 

 

Atribuindo-se valores lógicos as proposições e aplicando-se as mesmas as 

expressões lógicas descritas na TABELA 2, obtém-se os seguintes valores lógicos 

resultantes (tabela-verdade), conforme apresentado na TABELA 3. 
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TABELA 3 – TABELA-VERDADE DE CONECTIVOS 
 

 
FONTE: Adaptado de Gersting (2001). 
 

Existem certas regras que determinam a forma correta de montar-se uma 

cadeia de conectivos e proposições, com o propósito de criar-se expressões válidas. 

Quando estas regras são seguidas, a cadeia resultante recebe o nome de fórmula 

bem-formada (FBF). A ordem de precedência na aplicação dos conectivos é a 

seguinte: 

 

i. Para conectivos dentro de vários parênteses, opera-se primeiro as 

expressões mais internas. 

ii. Negação. 

iii. Conjunção e disjunção. 

iv. Implicação. 

v. Equivalência. 

 

Para representar-se FBF’s, utilizam-se letras maiúsculas próximas ao final 

do alfabeto, tais como P, Q, R e S. 

Um FBF que assume somente o valor verdadeiro, quaisquer que sejam os 

valores de suas proposições, é chamada de tautologia. Já para o oposto, ou seja, 

quando a FBF assume apenas o valor falso, dá-se o nome de contradição. 

 

2.5.2 Conceitos fundamentais da Lógica Paraconsistente Anotada (LPA) 

 

A palavra paraconsistente tem sua raiz na junção de duas palavras distintas: 

para e consistente. O prefixo “para” remete ao sentido de algo em paralelo, porém 

distinto. É o caso da palavra paranormal, que significa algo paralelo ou fora da 

A B A Λ B A V B A → B A ↔ B ¬A 

V V V V V V F 

V F F V F F  

F V F V V F V 

F F F F V V  
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normalidade. Já a palavra consistência traduz-se na coerência entre elementos 

distintos, a fim de formar um todo. Logo, paraconsistência é algo paralelo a 

consistência, que admite uma certa incoerência entre elementos que pertencem a 

um mesmo conjunto. 

Segundo Carvalho e Abe (2011), o conceito de lógica paraconsistente está 

associado intrinsicamente aos conceitos de inconsistência e trivialidade. 

No sentido geral, inconsistência refere-se a algo sem firmeza, sem 

sustentação em si mesmo. Já num sentido mais restrito ao contexto lógico, a 

inconsistência aponta para uma argumentação frágil, permeada de contradições. Já 

por trivialidade entende-se o conjunto de deduções possíveis a partir de 

determinados argumentos, sem contudo chegar-se a uma conclusão plausível. 

A fim de exemplificar os conceitos de inconsistência e trivialidade expostos 

no parágrafo anterior, supõe-se que a condição operacional de um dado 

equipamento é monitorada pela medição periódica de duas grandezas distintas X e 

Y. Após a realização destas medições verificou-se que, pela grandeza X o 

equipamento apresenta defeito, mas pela grandeza Y o equipamento está bom. 

Considerando que ambas as medições estão corretas, há claramente uma 

inconsistência nesta situação. No entanto, dentro da lógica clássica, uma 

inconsistência implica necessariamente em uma trivialidade, ou seja, neste caso 

pode-se inferir qualquer coisa a partir da contradição exposta, como por exemplo, 

que as grandezas X e Y não refletem o estado do equipamento. 

Para que uma lógica seja dita paraconsistente, é necessário que ela seja 

inconsistente e não trivial, ou seja, que mesmo diante de uma contradição seja 

possível realizar-se uma inferência. Voltando ao exemplo do monitoramento da 

condição operacional de um dado equipamento, dentro de uma lógica 

paraconsistente a contradição imposta pelas medições das grandezas X e Y não 

implica em trivialização do diagnóstico, podendo-se inferir, por exemplo, que o 

equipamento necessita ser acompanhado com medições periódicas mais frequentes 

para avaliar a tendência destas grandezas. 

Há ainda a necessidade de definir-se o conceito de paracompleteza. Uma 

lógica é chamada paracompleta caso ela sirva de base para teorias onde viola-se a 

lei do terceiro excluído, ou seja, uma fórmula A e sua negação ¬A são ambas não 
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verdadeiras. Novamente tomando-se o exemplo do monitoramento de um dado 

equipamento, numa lógica paracompleta seria possível considerar falso tanto que a 

grandeza X evidencia um estado de defeito quanto que a grandeza Y evidencia um 

estado bom. Neste caso, tem-se uma indeterminação quanto ao real estado do 

equipamento. 

Com base nos trabalhos de Da Silva Filho (2006) e Martins, Lambert-Torres 

e Pontin (2011), passa-se a expor a Lógica Paraconsistente Anotada. Como o termo 

final nos permite deduzir, esta lógica possui as mesmas bases das lógicas 

paraconsistentes descritas anteriormente, porém adicionalmente as fórmulas 

proposicionais passam a ser acompanhadas de anotações, onde cada anotação 

pertence a um reticulado finito  que associa valores a sua respectiva fórmula 

proposicional. Em geral o reticulado apresenta quatro estados, chamados de 

verdadeiro (1), falso (0), inconsistente (T) e paracompleto (⊥) apresentados na 

FIGURA 16. 

 

FIGURA 16 – RETICULADO FINITO DE QUATRO ESTADOS DA LPA 
 

 

 
FONTE: Da Silva Filho (2006). 

 

Uma fórmula P pode receber uma constante anotacional µ, tal que pode-se 

afirmar: “creio na proposição P com um grau de crença de no máximo µ”. Este grau 

de crença está contido dentro do conjunto das constantes anotacionais do reticulado 

{T, V, F, ⊥}. 

Caso atribuam-se dois valores à proposição (ou anotação) P, a lógica passa-

se a chamar lógica paraconsistente anotada de anotação com dois valores, ou 
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simplesmente Lógica Paraconsistente Anotada de Dois Valores (LPA2v). O primeiro 

valor é o grau de crença (µ) e o segundo é o grau de descrença (λ), sendo que 

ambos pertencem ao universo dos números reais e variam no intervalo [0,1]. 

O reticulado da LPA2v pode ser organizado no plano cartesiano, e dado os 

valores limites dos graus de crença e descrença (0 e 1), passa a ser chamado de 

quadrado unitário no plano cartesiano (QUPC), conforme observa-se na FIGURA 17. 

 

FIGURA 17 – RETICULADO REPRESENTADO PELO QUPC 
 

 

 
FONTE: Adaptado de Da Silva Filho (2006). 

 

Os pontos A, B, C e D do QUPC são os estados extremos do reticulado, 

quais sejam: 

 

 Ponto A = (0, 0): estado paracompleto. 

 Ponto B = (0, 1): estado falso. 

 Ponto C = (1, 1): estado inconsistente. 

 Ponto D = (1, 0): estado verdadeiro. 

 

O segmento de reta com extremidades B e D é dito perfeitamente definido e 

a distância de qualquer ponto (x, y) localizado em algum segmento paralelo àquele é 

chamada de grau de incerteza Gi, e é dado pela equação (11): 
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𝐺𝑖 = 𝜇 + λ − 1                                               (11) 

 

O grau de incerteza varia no intervalo de [-1, 1], sendo Gi = -1 o estado 

totalmente paracompleto e Gi = 1 o estado totalmente inconsistente. 

O segmento de reta com extremidades A e C é dito perfeitamente indefinido 

e a distância de qualquer ponto (x, y) localizado em algum segmento paralelo àquele 

é chamada de grau de certeza Gc, e é dado pela equação (12): 

 

𝐺𝑐 = 𝜇 − λ                                                   (12) 

 

O grau de certeza também varia no intervalo [-1, 1], sendo Gc = -1 o estado 

totalmente falso e Gc = 1 o estado totalmente verdadeiro. 

Como se vê na FIGURA 17, o QUPC apresenta apenas os estados 

extremos. Porém, é possível dividir-se o reticulado em regiões delimitadas por 

valores de controle, apresentando-se assim estados intermediários ou não-extremos 

de saída. O número total de regiões depende da resolução desejada e é um fator a 

ser decidido em função da aplicação, onde valores limitantes serão adequadamente 

estabelecidos. A FIGURA 18 apresenta, por exemplo, um QUPC com um total de 12 

regiões definidas, onde cada estado de saída resultante estará alocado 

exclusivamente em uma destas regiões. 
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FIGURA 18 – REPRESENTAÇÃO NO QUPC DAS REGIÕES DE ESTADOS EXTREMOS E NÃO-
EXTREMOS 

 

 

 
FONTE: Da Silva Filho (2006). 

 

Os estados não-extremos apresentam as seguintes denominações: 

 

 ⊥ → f : Paracompleto tendendo ao Falso. 

 ⊥ → v : Paracompleto tendendo ao Verdadeiro. 

 T → f : Inconsistente tendendo ao Falso. 

 T → v : Inconsistente tendendo ao Verdadeiro. 

 Qv→ T : Quase-verdadeiro tendendo ao Inconsistente. 

 Qf → T : Quase-falso tendendo ao Inconsistente. 

 Qf → ⊥ : Quase-falso tendendo ao Paracompleto. 

 Qv → ⊥ : Quase-verdadeiro tendendo ao Paracompleto. 

 

Aplicando-se a mesma segmentação por regiões vista acima, pode-se 

constituir um gráfico dos graus de certeza e incerteza, cujos valores limites sejam 

ajustados com módulo ½, por exemplo (ver FIGURA 19), os quais recebem as 

seguintes designações: 

 

 Vscc = Valor limite superior de controle de certeza. 

 Vsci = Valor limite superior de controle de incerteza. 
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 Vicc = Valor limite inferior de controle de certeza. 

 Vici = Valor limite inferior de controle de incerteza. 

 

FIGURA 19 – REPRESENTAÇÃO NO GRÁFICO DOS GRAUS DE CERTEZA E INCERTEZA 
 

 

 
FONTE: Da Silva Filho (2006). 

 

Por fim, passa-se a expor a aplicação dos conectivos de disjunção (V) e 

conjunção (Λ) em proposições dentro da LPA2v. 

Sendo as proposição PP(µP, λP) e PQ(µQ, λQ), tem-se a maximização dos 

graus de crença pela aplicação do conectivo de disjunção, e a minimização dos 

mesmos pelo conectivo de conjunção. Já para o grau de descrença, tem-se a 

maximização pela aplicação do conectivo de conjunção e a minimização pelo 

conectivo de disjunção. Depois de concluídas as ações de maximização e 

minimização, obtém-se os graus de crença e descrença resultantes µR e λR, a partir 

dos quais pode-se finalmente calcular os graus de certeza e incerteza e definir o 

estado lógico resultante de saída. 

A título de exemplo, tendo-se PP(0,1;0,8) e PQ(0,7;0,5), a aplicação do 

conectivo de disjunção produz os seguintes graus resultantes: 

𝑃𝑃 𝑉 𝑃𝑄 = (𝑀𝑎𝑥(𝜇𝑃, 𝜇𝑄), 𝑀𝑖𝑛(λ𝑃, λ𝑄)) = (𝑀𝑎𝑥(0,1; 0,7), 𝑀𝑖𝑛(0,8; 0,5)) = (0,7; 0,5). 
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3 TRABALHOS CORRELATOS 

 

3.1 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE PARA-RAIOS ZNO 

 

Baseado nas duas principais técnicas de manutenção preditiva de para-raios 

já citadas neste trabalho, a saber a medição da componente resistiva da corrente de 

fuga e medição de temperatura por termografia, vários trabalhos foram 

desenvolvidos e publicados ao longo dos anos, buscando o aperfeiçoamento do 

diagnóstico dos para-raios ZnO, sendo que muitos destes trabalhos se utilizam de 

técnicas de inteligência artificial (IA). A FIGURA 20 apresenta uma linha do tempo 

com os principais trabalhos, os quais serão expostos a seguir. 

 

FIGURA 20 – TRABALHOS SOBRE DIAGNÓSTICO DE PARA-RAIOS 
 

 

 
FONTE: Autor (2017). 

 

Segundo Luger (2004, p. 23), “inteligência artificial pode ser definida como o 

ramo da ciência da computação que se ocupa da automação do comportamento 

inteligente”. Dentre as principais técnicas de IA apresentadas por Luger, destacam-

se aquelas que envolvem a representação do raciocínio em situações incertas, como 

Medição 
online da 
corrente 
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a lógica fuzzy, e aquelas que envolvem a aprendizagem de máquina, tais como as 

redes neurais artificiais (RNA) e os algoritmos genéticos. 

Neto et al. (2006) desenvolveram um método de monitoração on-line da 

corrente resistiva de fuga mediante a medição da corrente total e da tensão aplicada 

no para-raios. Estas duas entradas são lançadas num hardware local, que efetua a 

compensação virtual da corrente de fuga capacitiva, restando como saída a corrente 

resistiva, que de fato interessa para o diagnóstico. Por fim, esta corrente pode ser 

disponibilizada em um computador na sala de controle da subestação, de forma que 

sua intensidade e características harmônicas possam ser avaliadas. No entanto, o 

trabalho não aborda a definição de qualquer tipo de parâmetro ou mecanismo que 

auxilie ou permita que o pessoal de manutenção tome alguma decisão sobre a real 

condição do para-raios. 

Neto, Costa e Maia (2009) elaboraram uma ferramenta de diagnóstico 

baseada em RNA, cuja entrada é o perfil térmico do para-raios obtido por inspeção 

termográfica. Inicialmente foram introduzidos diferentes tipos de defeitos em para-

raios, tais como ingresso de umidade e perda de estanqueidade, sendo os mesmos 

energizados em laboratório para obtenção de seus perfis térmicos. Sendo a RNA 

uma técnica de IA capaz de aprender e reconhecer padrões, os perfis obtidos acima 

foram usados para treinamento da rede, a qual empregou um algoritmo de 

propagação resiliente. Após a fase de treinamento, os perfis térmicos de outros para-

raios cujos defeitos eram conhecidos foram lançados no sistema, obtendo-se um 

percentual de 99,4% de acerto para a indicação da presença de falha.  Porém, para 

identificação do tipo de falha, houve uma taxa de erro de 22%, ocasionada 

principalmente pela similaridade dos perfis térmicos de alguns tipos de defeito. 

Importante destacar que o método desenvolvido tem a vantagem de não exigir um 

processamento manual das imagens termográficas para obtenção de diferenciais de 

temperatura, o que reduz a introdução de erros humanos. Porém, este método é de 

caráter qualitativo, não estabelecendo o grau de gravidade da falha, o que dificulta a 

tomada de decisão para a retirada de operação do para-raios. 

Laurentys et al. (2009) tiveram a iniciativa de agrupar em uma única 

ferramenta computacional várias técnicas manutenção preditivas de para-raios ZnO 

e SiC. A ferramenta recebeu o nome de DIPRA (Diagnóstico Inteligente de Para-
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Raios) e se utiliza de quatro técnicas, a saber, termovisão, corrente de fuga, 

radiointerferência e LCM (instrumento citado em 2.3.1 que utiliza o método B2 da 

norma IEC 6009-5). Individualmente, cada técnica gera dados de entrada que 

alimentam redes neurais artificiais do tipo perceptron de múltiplas camadas, tendo 

como saída um diagnóstico parcial por técnica, sendo que estas redes foram 

treinadas com dados históricos de seis subestações pertencentes a clientes do 

CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica). Por fim, o diagnóstico final é 

gerado com base na pior condição detectada, podendo o para-raios ser classificado 

em condição amena, normal, suspeita ou defeituosa. Cabe observar que as imagens 

térmicas dos para-raios são processadas digitalmente dentro do sistema DIPRA 

através de Transformada Watershed, extraindo automaticamente as temperaturas 

máxima e mínima e calculando o diferencial de temperatura, dados estes que são 

entradas na RNA. O grande diferencial do sistema implementado é a junção de 

diversas técnicas, possibilitando abranger para-raios ZnO e SiC. 

Huang e Hsieh (2014), assim como no trabalho de Laurentys et al., uniram 

as medições de corrente resistiva de fuga e de temperatura por termografia para 

gerar um diagnóstico de para-raios ZnO, porém usando um modelo de regressão 

linear múltipla. Especificamente, o modelo relaciona uma variável dependente, no 

caso a máxima diferença de temperatura obtida por imagem térmica, com uma 

variável independente tal como a corrente resistiva de fuga (medida através do 

método B2 da norma IEC 60099-5). Assim, foram realizadas medições 

experimentais em um para-raios de 69 kV ao longo de aproximadamente uma 

centena de minutos e realizada a regressão linear, de forma que foram determinados 

os coeficientes da equação. Posteriormente foram realizadas as mesmas medições 

em para-raios instalados em uma subestação de 345 kV, sendo os valores de 

corrente resistiva lançados na equação de regressão, obtendo-se assim o máximo 

delta de temperatura para cada seção dos para-raios, o qual é considerado o valor 

de referência. O máximo delta de temperatura efetivamente medido é então 

confrontado com esta referência, de forma que se este valor for ultrapassado o para-

raios é considerado suspeito, demandando uma investigação mais apurada. Como 

forma de validação do método, os para-raios diagnosticados como suspeitos 

passaram por ensaios de resistência de isolamento e perdas watts, sendo 
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comprovados seus estados degradados mediante os critérios internos da empresa 

de energia envolvida. O método, apesar de apresentar-se como assertivo, não dá 

margem para estados intermediários de diagnóstico, ou seja, mesmo um valor de 

delta de temperatura levemente superior a referência conduzirá a um protocolo de 

ensaios complementares que demandarão perda de disponibilidade do sistema 

elétrico e recursos humanos. Ademais, a generalização da equação de regressão 

para vários modelos de para-raios deve ser vista com cautela. 

Lira, Costa e Ferreira (2014) aplicaram em seu trabalho um tipo especial de 

RNA chamada de mapas auto organizado. Sua vantagem em relação as redes mais 

tradicionais (por exemplo, a perceptron de múltiplas camadas) é a necessidade de 

uma quantidade menor de padrões para identificar ou detectar características nos 

dados avaliados. A partir da medição da corrente de fuga total do para-raios através 

de um osciloscópio, aplica-se uma versão otimizada de transformada discreta de 

Fourier, qual seja o algoritmo de Goertzel, obtendo-se as amplitudes do 3º, 5º, 7º e 

9º harmônicos, que após normalização se tornam as entradas da RNA. Tomando-se 

as medições realizadas em dois modelos distintos de para-raios nos quais foram 

inseridos diversos defeitos, a rede foi treinada seguindo três etapas (competição, 

cooperação e adaptação), ao final das quais foram gerados dois mapas neurais 

característicos para cada modelo, sendo um referente a condição do para-raios 

(onde cada neurônio recebe uma etiqueta como “ok” para bom e “def” para 

defeituoso) e outro referente ao tipo de defeito (onde cada neurônio recebe uma 

etiqueta referente a um defeito específico, por exemplo, “est” para perda de 

estanqueidade). O diagnóstico se dá pela verificação de qual região do mapa neural 

foi mais ativada, comparando-a com os mapas classificadores (oriundos do 

treinamento). Os autores fizeram por fim uma análise comparativa entre as formas 

de onda das correntes totais registradas no trabalho com outras geradas, sob 

mesmas condições, por meio de medição de corrente resistiva pelo método de 

compensação capacitiva virtual, a semelhança daquele desenvolvido por Neto et al. 

(2006), havendo boa correspondência. O que se observa a respeito deste trabalho é 

a facilidade para aquisição e análise do sinal de corrente total do para-raios, 

especialmente pela não necessidade de medição da tensão do sistema. Tem-se, 

porém, que o mesmo não efetuou diagnósticos a partir de para-raios realmente 
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instalados em campo, de forma que os resultados obtidos podem ser prejudicados 

face a presença de harmônicos no sistema elétrico ao qual o para-raios está 

conectado. 

 Dobric, Stojanovic e Stojkovic (2015) implementaram uma técnica de 

otimização por algoritmo genético para determinar os parâmetros de modelos 

equivalentes de para-raios ZnO. Estes parâmetros são a constante K e o coeficiente 

β, associados a equação (1) do item 1.1.1. Segundo os autores, tendo em vista que 

estes parâmetros definem a corrente resistiva de fuga, é possível diagnosticar o 

para-raios a partir dos mesmos. Foram utilizados três consagrados modelos 

equivalentes de para-raios e suas respectivas equações de tensão sob o ramo não-

linear e da corrente total, sendo excluído o modelo IEEE (Institute of Electric and 

Electronics Engineers) por não representar o para-raios em seu estado normal de 

operação. Inicialmente são carregadas as medições de tensão de operação e 

corrente total de fuga, escolhido o modelo equivalente e suas respectivas equações 

e definida uma população de soluções iniciais dos parâmetros. Na sequência, são 

calculadas a corrente total e a função objetiva para cada solução, sendo esta última 

o somatório do quadrado dos desvios entre a corrente medida e a calculada. Estas 

etapas se sucedem num processo evolucionário, visando o ajuste dos parâmetros 

até que alguma condição seja satisfeita, como por exemplo um valor suficientemente 

pequeno da função objetiva. Para validar o método foram realizados testes que 

evidenciaram que a corrente resistiva gerada a partir dos parâmetros encontrados é 

aderente àquela produzida pelo método de compensação capacitiva, inclusive com 

boa acurácia mesmo sob elevado conteúdo harmônico da tensão de operação. Além 

disso, os três modelos equivalentes apresentaram resultados similares. No entanto, 

os autores esclarecem que a estimação de limites para os parâmetros K e β, e 

consequentemente a aplicação efetiva para fins de diagnóstico, são tarefas para 

trabalhos futuros e que demandam conhecimento e experiência de engenharia, ou 

mesmo definições por parte dos fabricantes. 

 

3.2   TRABALHOS ENVOLVENDO LÓGICA PARACONSISTENTE ANOTADA 
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A Lógica Paraconsistente Anotada vem sendo emprega na resolução de 

problemas que envolvam situações de contradição e de indefinição, onde a lógica 

binária clássica não é adequada para a abordagem. Em especial, a Lógica 

Paraconsistente Anotada de dois valores (LPA2v) pode ser aplicada em diversas 

áreas como sistemas especialistas, redes neurais, robótica e inteligência artificial. 

(DA SILVA FILHO, 2006). 

Embora possam ser citados inúmeros trabalhos usando Lógica 

Paraconsistente Anotada e sua extensão LPA2v, a seguir são apresentados alguns 

cujo conteúdo envolve aplicações em operação de sistemas elétricos de potência e 

diagnóstico de rolamentos. 

Da Silva Filho et al. (2006) aplicaram a LPA2v para construção de um 

sistema especialista dedicado ao suporte para restabelecimento de um sistema de 

transmissão de energia elétrica, cujo apelo foi subsidiar o pessoal de operação com 

informações a respeito do estado do sistema no momento da ocorrência (por 

exemplo, o perfil de carga e de tensão e o estado dos disjuntores) e principalmente, 

com um conjunto otimizado de opções de manobras de restabelecimento, de forma 

que dados contraditórios comuns nestes casos não levem a erros humanos. O 

Sistema Especialista Paraconsistente tem seu funcionamento baseado em Redes 

Neurais Artificiais Paraconsistentes (BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 2007), e 

estas por sua vez são compostas por três tipos distintos de neurônios ou Células 

Neurais Artificiais Paraconsistentes: a de Aprendizagem (responsável por memorizar 

padrões aplicados nas entradas), a de Conexão Lógica Simples de Maximização 

(responsável por identificar, via o maior grau de evidência, o padrão condizente com 

as entradas atuais) e a de Decisão (que envia para a saída o grau de evidência 

resultante e a solução de restabelecimento otimizada). No trabalho em questão, é 

considerado um sistema elétrico composto por 10 disjuntores e cujo vetor de 

proposições (chamado Palavra Paraconsistente) é composto pelos graus de 

evidência para cada um deles, e também pelo carregamento do sistema e restrições 

de restabelecimento, todas elas antes da contingência. A Palavra Paraconsistente é 

concluída com a proposta de restabelecimento para os quatro disjuntores de saída 

(clientes) e um de barramento, e o grau de evidência do diagnóstico otimizado. A 

Rede Neural Artificial Paraconsistente de Aprendizagem foi treinada com várias 
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Palavras Paraconsistentes a partir de estudos de caso, normas e procedimentos 

operacionais vigentes entre os operadores. O resultado foi satisfatório, com bom 

reconhecimento de defeitos e de maneiras de efetuar a recomposição. 

Masotti (2006) utilizou em seu trabalho a Lógica Fuzzy Paraconsistente para 

compor um sistema automatizado de diagnóstico de rolamentos, associado a um 

novo método de extração de características de defeito baseado em um índice de 

cruzamento por zero da Transformada Discreta Wavelet aplicado a sinais de 

aceleração. Segundo o autor, as tecnologias industriais para monitoramento e 

diagnóstico de rolamentos baseiam-se em geral no valor rms e na análise espectral 

dos sinais de aceleração sendo, portanto, dependentes de conhecimento prévio do 

usuário a respeito dos padrões e parâmetros do espectro associados com cada tipo 

de defeito. Muitas destas tecnologias aplicam algum tipo de inteligência artificial no 

diagnóstico, porém não são capazes de lidar com dados ambíguos e contraditórios. 

Para desenvolver o diagnóstico, foram realizados testes em bancada simulando 

quatro defeitos distintos em rolamentos, a diferentes velocidades e cargas radiais, 

efetuando a medição dos sinais de aceleração e calculando-se o valor rms e o Índice 

de Cruzamento por Zero Wavelet, os quais foram lançados em funções de 

pertinência paraconsistentes, obtendo-se um grau de crença e de descrença, 

respectivamente, para cada tipo de defeito. Em seguida, passou-se a “fuzzificar” os 

respectivos graus de certeza e de incerteza para finalmente, após a aplicação de 

quinze regras de inferência aos mesmos, obter-se o diagnóstico final em seis 

estados possíveis: T (teste válido e defeito confirmado), F (teste válido e sem 

defeito), I (teste não válido, devendo ser verificado o equipamento), U (teste não 

válido e equipamento fora de serviço), T→I ou F→I (ajustes dos parâmetros de 

diagnóstico devem ser revistos) e T→U ou F→U (o equipamento de monitoramento 

está começando a apresentar problemas). Por fim o autor destacou que além das 

vantagens do tratamento de sinais contraditórios, o método também pôde ser 

implementado facilmente através do software MATLAB, utilizando o toolbox de 

Lógica Fuzzy, sem demandar portanto o desenvolvimento de novos algoritmos. 

Ferrara et al. (2009) desenvolveram um software chamado Para-Forecaster 

PAL2v que aplica a Lógica Paraconsistente Anotada de dois valores para prever a 

demanda de carga em uma subestação de energia elétrica para um período de 24 
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horas, dando suporte assim para uma estratégia otimizada de restabelecimento em 

caso de contingências. O método proposto tem vantagens sobre os sistemas 

tradicionais de previsão de carga, baseados em técnicas estatísticas, especialmente 

quanto a precisão e esforço computacional, além lidar com informações 

contraditórias sem que isso invalide as conclusões. Inicialmente dados de carga dos 

secundários de transformadores da subestação são importados a partir do banco de 

dados de um sistema supervisório (SCADA) e normalizados para formar os graus de 

evidência. Na sequência estes graus adentram uma Rede de Análise 

Paraconsistente, cuja função é extrair o efeito das contradições e entregar na saída 

o Grau de Evidência Real, que por fim será convertido em valores de potência para 

formar um cenário gráfico de previsão. Para efetivamente realizar a previsão para as 

próximas 24 horas, são necessários três cenários gráficos. O primeiro corresponde 

ao período de 24 horas antes do início da previsão e o segundo ao período de 24 

horas antecedentes para uma semana antes da previsão, sendo realizada a 

extração das contradições e verificação das similaridades (formação de um dia de 

carga típico). O terceiro e último cenário gráfico corresponde a própria previsão de 

carga para as próximas 24 horas, que é a informação final desejada. Para validação, 

foram realizadas previsões para uma subestação e comparadas com o 

carregamento real ocorrido no mesmo período, sendo alcançado um grau de 

concordância de 99% na maior variação verificada. 

 

3.3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Os trabalhos apresentados referentes a diagnóstico de para-raios 

evidenciaram o uso de técnicas de inteligência artificial que se prestaram bem para a 

tarefa, dados os resultados positivos apresentados pelos autores. Especialmente os 

trabalhos de Laurentys et al. (2009) e Huang e Hsieh (2014) foram interessantes por 

unirem diferentes técnicas de avaliação, notadamente as medições da corrente 

resistiva de fuga e do delta de temperatura dos para-raios, de forma a cobrir toda 

gama de defeitos possíveis. Porém, o trabalho de Laurentys et al. (2009) adota como 

diagnóstico final o pior caso dentre todas as técnicas utilizadas, desprezando neste 

caso possíveis contradições ou indefinições entre as mesmas. Já o trabalho de 
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Huang e Hsieh correlaciona diretamente ambas as técnicas aplicadas, porém não 

admite estados de diagnóstico intermediários, ou seja, vale-se de uma lógica binária 

clássica. 

Neste sentido, os trabalhos envolvendo Lógica Paraconsistente Anotada 

mostraram-se adequados para tratar dados e informações contraditórias, além de 

associarem em si técnicas de inteligência artificial tais como RNA e Lógica Fuzzy. O 

trabalho de Masotti (2006) é emblemático pois mostra um diagnóstico final com 

vários estados possíveis, capazes de subsidiar o pessoal de manutenção industrial 

para a tomada de ações específicas a respeito dos rolamentos ou mesmo sob o 

sistema de monitoramento de aceleração. 

Assim, com base nas observações acima é possível vislumbrar o 

desenvolvimento de um método de diagnóstico de para-raios ZnO que utilize a 

Lógica Paraconsistente Anotada, mais especificamente a LPA2v, capaz de tratar 

adequadamente dados oriundos de técnicas de medição de corrente resistiva de 

fuga e de delta de temperatura. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados instrumentos de 

medição, bem como softwares e aplicativos web, conforme a lista a seguir: 

 

 Câmera termográfica modelo T400, fabricante FLIR Systems, número 

de série 377000677, resolução 240 x 320 pixels, lente de 25°, classe 

de exatidão de ± 2%, faixa espectral de 7,5 à 13 µm, faixa de 

temperatura de -20°C à 1200°C, sensibilidade térmica menor que 

0,05°C à 30°C, utilizada para medição de temperatura dos para-raios. 

 Câmera termográfica modelo T660, fabricante FLIR Systems, número 

de série 55908873, resolução 640 x 480 pixels, lente de 15°, classe 

de exatidão de ± 1%, faixa espectral de 7,5 à 14 µm, faixa de 

temperatura de -40°C à 2000°C, sensibilidade térmica menor que 

0,02°C à 30°C, utilizada para medição de temperatura dos para-raios. 

 Termohigrômetro digital, modelo TES 1360, fabricante TES, número 

de série 010110889, faixa de medição de -20 °C à 60 °C 

(temperatura) e 10 a 95% (umidade relativa), resoluções de 0,1 °C e 

0,1% de umidade e precisão de ± 0,8 °C e ± 3% de umidade, utilizado 

para medir a umidade relativa do ar e a temperatura ambiente durante 

as inspeções termográficas. 

 Trena laser, modelo 424D, fabricante Fluke Corporation, número de 

série 22550084, alcance de até 80 m, resolução 1,0 mm, classe de 

exatidão de ± 1,0 mm, utilizada para medição de distância entre a 

câmera termográfica e o para-raios. 
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 Medidor de corrente de fuga, modelo LCM500, fabricante Doble 

Engineering Company, número de série 205200, faixa de medição de 

corrente total de 200 a 16000 µA, faixa de medição de corrente 

resistiva de 0 a 9000 µA, classe de exatidão de ± 5% ou ± 5 µA, 

utilizado para medir a corrente de fuga resistiva do para-raios. 

 Software FLIR Tools, fabricante FLIR Systems, versão 

5.6.16078.1002, licença livre, utilizado para analisar as imagens 

termográficas. 

 Software LCM Viewer, fabricante Doble Engineering Company, versão 

2.0, licença livre, utilizado para visualização das medições de corrente 

de fuga resistiva. 

 Software Minitab, fabricante Minitab Inc., versão 17, utilizado para 

realizar os testes de aderência das distribuições de probabilidade. 

 

Quanto aos para-raios, foram investigadas 156 unidades instaladas nas 

subestações e saídas de linhas em ITAIPU, cuja a TABELA 4 contém os fabricantes 

e modelos com suas respectivas características, ano de fabricação e quantidades.  

 

TABELA 4 – PARA-RAIOS INVESTIGADOS DENTRO DA USINA DE ITAIPU 
 

FABRICANTE MODELO ANO FABRICAÇÃO QUANTIDADE Ur (kV) Uc (kV) 

A A1 2008 3 420 336 

A A2 2008 6 240 191 

A A2 2011 6 240 191 

A A3 2010 3 420 336 

A A3 2012 15 420 336 

A A4 1989 3 220 184 

A A5 1989 24 420 335 

A A6 2002 3 60 48 

A A6 2005 6 60 48 

B B1 2001 3 420 336 

B B2 2001 6 242 194 

C C1 1982 30 240 171 
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FONTE: Autor (2017). 

4.2 MÉTODO 

 

A pesquisa experimental abrangeu as seguintes etapas subsequentes, 

conforme o fluxograma da FIGURA 21. 

 

FIGURA 21 – FLUXOGRAMA DA PESQUISA EXPERIMENTAL 
 

 
 

FONTE: Autor (2017). 
 

 

4.2.1 Medições de corrente resistiva de fuga 

 

Para a medição de corrente resistiva de fuga dos para-raios ZnO, foi 

utilizado o método B2 da norma IEC 60099-5 (IEC, 2013), conforme apresentado no 

item 2.3.1 deste trabalho, utilizando-se o instrumento LCM500. A compensação em 

função da temperatura ambiente e da tensão de operação do sistema elétrico no 

momento da medição foi realizada internamente no instrumento, sendo que a 

temperatura é obtida automaticamente pelo mesmo e a tensão do sistema é inserida 

manualmente pelo técnico após consulta ao sistema supervisório da Operação de 

ITAIPU. 

C C2 1981 3 420 320 

C C2 1982 39 420 320 

C C2 1983 3 420 320 

D D1 1993 3 240 192 
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A FIGURA 22 apresenta o arranjo de medição do instrumento LCM500, onde 

visualiza-se seus componentes, quais sejam, a unidade central, a sonda de corrente 

e a sonda de campo elétrico, sendo que a comunicação entre elas ocorre sem fio 

(wireless). 

 

 

FIGURA 22 – ARRANJO DE MEDIÇÃO DE CORRENTE DE FUGA COM LCM500 
 

 
 

FONTE: Adaptado de DOBLE (2013). 

 

A FIGURA 23 apresenta uma medição realizada em um para-raios de 60 kV, 

onde a imagem da esquerda mostra a unidade central do LCM500 e a imagem da 

direita a sonda de corrente devidamente posicionada no cabo de aterramento, logo 

acima do contador de operação do para-raios. 

 

FIGURA 23 – MEDIÇÕES DE CORRENTE DE FUGA EM CAMPO COM LCM500 
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FONTE: Autor (2016). 

No total foram realizadas duas campanhas de medição, sendo inicialmente 

programadas para novembro de 2015 e maio de 2016, porém devido a problemas de 

calibração no instrumento LCM500, a primeira campanha só ocorreu em fevereiro de 

2016. Após concluídas as medições, os dados foram descarregados do LCM500 

para o software LCM Viewer, onde pode-se visualizar para cada para-raios os dados 

de placa e os seguintes resultados: data/hora do teste, as correntes total, resistiva 

medida e resistiva corrigida (sendo esta última o valor que de fato interessa para 

avaliação), o percentual de 3º harmônico presente na tensão de operação, o valor 

desta e a temperatura ambiente. A FIGURA 24 apresenta um exemplo dos 

resultados de medições para um para-raios de 420 kV visualizados no LCM Viewer. 

 
FIGURA 24 – TELA DE DADOS E RESULTADOS NO SOFTWARE LCM VIEWER 
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FONTE: Autor (2017). 

 

 

4.2.2 Medições de temperatura por termografia 

 

Para a medição de temperatura nos para-raios foram utilizados a câmera 

termográfica FLIR T400, o termohigrômetro TES 1360 e a trena laser Fluke 424D. 

Durante a medição, a câmera necessita que sejam ajustados os seguintes 

parâmetros: 

 

 Temperatura ambiente, obtida pelo termohigrômetro. 

 Temperatura refletida, que corresponde a possíveis reflexões de calor 

oriundas de fontes próximas ao para-raios (ex. transformador). Para 

fins de padronização, utilizou-se a própria temperatura ambiente. 

 Distância entre a câmera e o para-raios (meio do mesmo), medida 

com a trena laser. 

 Emissividade, sendo utilizado um valor de 0,92, que corresponde ao 

invólucro de porcelana conforme Álvares (2008). 
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O procedimento adotado para coleta das imagens térmicas foi estabelecido, 

sendo criada inclusive uma instrução de manutenção de termografia de para-raios 

(APÊNDICE 1), consistindo numa inspeção inicial ao redor do para-raios, buscando-

se com o termovisor algum ponto de aquecimento. Caso nenhuma anormalidade 

seja visualmente identificada, toma-se uma imagem térmica da face do para-raios 

que está em oposição a alguma fonte de calor, se esta existir. Dado que a maioria 

dos para-raios instalados no sistema de 500 kV é composta por quatro seções, 

decidiu-se coletar nestes casos duas imagens por unidade, sendo uma das duas 

seções superiores e outra das duas inferiores. A FIGURA 25 apresenta um exemplo 

deste procedimento para um para-raios de 420 kV instalado para proteção de um 

transformador de força, onde a imagem da esquerda corresponde as duas seções 

superiores e a da direita as duas inferiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25 – EXEMPLO DE TERMOGRAFIA EM PARA-RAIOS 420 KV COM QUATRO SEÇÕES 
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FONTE: Autor (2015). 

 

No total foram realizadas duas campanhas de coleta de imagens, uma em 

novembro de 2015 e outra em maio de 2016. Após concluídas, as imagens foram 

descarregadas no Software FLIR Tools, onde realizou-se a análise para extração 

dos valores de temperatura. Para tanto foram traçadas linhas verticais de medição 

em cada seção dos para-raios, obtendo-se para cada uma a temperatura máxima, 

média e mínima. Então, seguindo o procedimento adotado por Nascimento et al. 

(2009), calculou-se o delta de temperatura dos para-raios pela diferença entre a 

maior temperatura máxima e a média das temperaturas médias das seções, 

conforme a equação (13). 

 

∆𝑇 = 𝑀𝑎𝑥(𝑇𝑚𝑎𝑥1, … , 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑛) −
∑ 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
                                   (13) 

 

Onde: 

- ΔT é o delta de temperatura do para-raios (°C); 

- n é o número total de seções do para-raios; 

- j é o número da seção atual, contada de cima para baixo no para-raios (1,...,n); 

- Tmaxn é a temperatura máxima para a seção n (°C); 

- Tmedj é a temperatura média para a seção j (°C). 
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A título de exemplo, o para-raios da FIGURA 25 apresentou uma 

temperatura máxima de 28,3°C em ambas as seções inferiores e a temperatura 

média foi de 28°C, resultando em um delta de 0,3°C. 

 

4.2.3 Definição do modelo de distribuição de probabilidades 

 

No item 2.4 da Fundamentação Teórica foram definidos os conceitos de 

nível de significância, valor P e do teste estatístico de Anderson-Darling, os quais 

foram utilizados no trabalho de Vieira et al. (2010) para definir o melhor modelo de 

distribuição de probabilidades aplicado a medições de corrente de fuga de para-raios 

de distribuição de energia. 

Assim, com base no exposto acima, resolveu-se também aplicar testes 

estatísticos pelo critério de Anderson-Darling aos dados das duas campanhas de 

medição de corrente de fuga resistiva e delta de temperatura para as quatro maiores 

famílias de para-raios, quais sejam modelos/anos A3/2012, A5/1989, C1/1982 e 

C2/1982 (ver TABELA 4). Para realização dos testes foi utilizado o software Minitab 

versão 17, sendo apresentado nas FIGURAS 26 e 27 alguns exemplos de gráficos 

de probabilidade com os respectivos resultados do teste, especialmente o valor P. 

Os testes foram realizados para as seguintes distribuições: normal, lognormal, 

loglogística, logística, Weibull, menor valor extremo e maior valor extremo. Todos os 

gráficos podem ser visualizados nos APÊNDICES 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26 – GRÁFICO TESTE ESTATÍSTICO CORRENTE FUGA CAMPANHA 1  
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FONTE: Autor (2016). 
 
 

FIGURA 27 – GRÁFICO TESTE ESTATÍSTICO DELTA TEMPERATURA CAMPANHA 2 
 

  
 

FONTE: Autor (2016). 

 

Os resultados de valor P para as distribuições normal, lognormal e menor 

valor extremo são apresentados na TABELA 5, onde observa-se em negrito os 

maiores valores para cada família, medição e campanha. Fazendo-se o somatório 
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de valores destacados, vê-se que a normal (gaussiana) apresenta o maior número 

de casos (seis), seguida pela distribuição lognormal e menor valor extremo (quatro). 

Na análise individual para cada família/dado, pode-se extrair as seguintes 

constatações: 

 

 A3/Ires: a normal prevalece na campanha 1 e possui um valor bem 

significativo na campanha 2, apesar da prevalência da lognormal. 

 A3/ΔT: o menor valor extremo prevalece na campanha 1, embora o 

valor P para a normal também esteja acima de 0,05, e na campanha 2 

há prevalência da normal. 

 A5/Ires: a normal prevalece tanto na campanha 1 quanto na 2. 

 A5/ΔT: a lognormal prevalece na campanha 1, embora o valor P para 

a normal seja bastante significativo, e na campanha 2 há prevalência 

da normal. 

 C1/Ires: a lognormal prevalece tanto na campanha 1 quanto na 2, 

apesar do valor P para a normal ser superior a 0,05 em ambas. 

 C1/ΔT: na campanha 1 há rejeição da hipótese nula para todos os 

modelos de distribuição, mas na campanha 2 há prevalência da 

normal. 

 C2/Ires: a menor valor extremo prevalece para ambas as campanhas, 

apesar do valor P para a normal ser superior a 0,05 em ambas e com 

valores próximos àqueles da menor valor extremo. 

 C2/ΔT: na campanha 1 a rejeição da hipótese nula para todos os 

modelos de distribuição, mas na campanha 2 há prevalência da 

menor valor extremo, apesar do valor P para a normal ser superior a 

0,05. 

 

Embora existam casos onde houve prevalência das distribuições lognormal e 

menor valor extremo (C1/Ires e C2/Ires, respectivamente), a distribuição gaussiana 

pode ser considerada representativa para a maioria dos casos, e por uma questão 

de simplificação será adotada e extrapolada para todos os para-raios para os 

cálculos de valor médio e desvio padrão. 
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TABELA 5 – RESULTADOS DE VALOR P PARA DIFERENTES DISTRIBUIÇÕES TESTADAS 
 

 
FONTE: Autor (2017). 

 

 

4.2.4 Desenvolvimento do método de diagnóstico usando LPA2v 

 

A seguir passa-se a expor um método de diagnóstico de para-raios usando 

LPA2v, desenvolvido no âmbito deste trabalho.  

O fluxograma da FIGURA 28 dá uma visão geral do método de diagnóstico, 

que começa com a entrada dos dados das medições seguindo até o diagnóstico final 

apresentado graficamente. 

FAMILIA DADO CAMPANHA NORMAL LOGNORMAL 
MENOR 

VALOR EXTREMO 

A3 Ires 1 0,917 0,090 0,250 

A3 ΔT 1 0,060 0,005 0,250 

A3 Ires 2 0,696 0,834 0,165 

A3 ΔT 2 0,456 0,208 0,175 

A5 Ires 1 0,274 0,245 0,250 

A5 ΔT 1 0,490 0,523 0,066 

A5 Ires 2 0,836 0,560 0,250 

A5 ΔT 2 0,531 0,472 0,224 

C1 Ires 1 0,129 0,495 0,010 

C1 ΔT 1 0,005 0,016 0,010 

C1 Ires 2 0,595 0,891 0,016 

C1 ΔT 2 0,623 0,344 0,187 

C2 Ires 1 0,179 0,068 0,250 

C2 ΔT 1 0,005 0,005 0,010 

C2 Ires 2 0,216 0,066 0,250 

C2 ΔT 2 0,104 0,026 0,189 
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FIGURA 28 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE DIAGNÓSTICO 
 

 
 

FONTE: Autor (2017). 

Para exemplificar a processo acima, descreve-se a seguir o diagnóstico do 

para-raios localizado na fase R do bay de saída da linha IPU-MD1 na elevação 144 

da Casa de Força de ITAIPU (modelo C2, ano fabricação 1982). A TABELA 6 

apresenta os resultados das medições e dos valores médios e desvios padrão para 

a família referentes a campanha 2, estes últimos calculados segundo (14) e (15)  

respectivamente, conforme Vuolo (1996). 

 

TABELA 6 – VALORES PARA-RAIOS FASE R, LINHA IPU-MD1 EL. 144 CASA DE FORÇA 
 

 
FONTE: Autor (2017). 

 

�̅� =
∑ 𝑦𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑚
                                                                      (14) 

LPA2v - CRIAÇÃO DO GRÁFICO DE DIAGNÓSTICO 

Normal, Intermediário, Crítico, Inconsistente e Paracompleto 

LPA2v - ESCOLHA DOS VALORES LIMITES 

VSCC , VSCI , VICC , VICI 

LPA2v - CÁLCULO GRAUS DE CERTEZA E INCERTEZA 

GC e GI 

LPA2v - CÁLCULO GRAUS DE CRENÇA E DESCRENÇA RESULTANTES 

µR e λR 

LPA2v - CÁLCULO GRAUS DE CRENÇA E DESCRENÇA 

µIres e λIres µΔT e λΔT 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

𝐼𝑟𝑒𝑠 e σIres por família ∆𝑇 e σΔT por família 

ENTRADA DE DADOS DAS MEDIÇÕES 

Ires - Campanhas 1 e 2  ΔT - Campanhas 1 e 2 

CAMPANHA Ires (µA) ΔT (°C) 𝐼𝑟𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅  (µA) ΔT̅̅̅̅  (°C) σIres (µA)  σΔT (°C) 

1 253,0 0,9 - - - - 

2 176,5 1,2 249,3 1,12 28,5 0,28 
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𝜎 = +√
1

𝑚
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑚

𝑖=1

                                                               (15) 

 

Onde: 

-  �̅� é o valor médio; 

- 𝑦𝑖 é a medição de índice i; 

- m é o número total de medições (tamanho da amostra). 

 

Os graus de crença foram calculados primeiramente normalizando-se as 

medições da campanha 2, encontrando-se assim os valores ZIres e ZΔT, conforme 

respectivamente as equações (16) e (17), criadas a partir do conceito de 

normalização exposto por Montgomery e Runger (2012). 

 

𝑍𝐼𝑟𝑒𝑠 =
𝐼𝑟𝑒𝑠 − 𝐼𝑟𝑒𝑠

̅̅ ̅̅ ̅

𝜎𝐼𝑟𝑒𝑠
                                                                (16) 

𝑍∆𝑇 =
∆𝑇 − ∆𝑇̅̅̅̅

𝜎∆𝑇
                                                           (17) 

 

De posse dos valores normalizados (ZIres = - 2,55 e ZΔT = 0,29), buscou-se 

os mesmos em uma tabela de distribuição de probabilidade normal acumulada 

(MONTGOMERY; RUNGER, 2012), chegando-se assim aos graus de crenças: µIres 

= 0,005386 e µΔT = 0,614092. 

Já os graus de descrença são gerados avaliando-se de forma relativa a 

evolução dos valores da campanha 2 (atual) em relação a campanha 1 (anterior) 

conforme as equações (18) e (19). 

 

𝜆𝐼𝑟𝑒𝑠 = 1 − (
𝐼𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑚𝑝2 − 𝐼𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑚𝑝1

𝐼𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑚𝑝1
)                                     (18) 
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𝜆∆𝑇 = 1 − (
∆𝑇𝑐𝑎𝑚𝑝2 − ∆𝑇𝑐𝑎𝑚𝑝1

∆𝑇𝑐𝑎𝑚𝑝1
)                                         (19) 

 

Pelo arranjo das equações acima e tendo em vista que o grau de descrença 

deve estar contido no intervalo de [0, 1], resultados menores que 0 (ou seja, uma 

evolução dos valores maior que 100%) recebem valor 0 e resultados maiores que 1 

(ou seja, uma involução dos valores) recebem valor 1. 

No caso do para-raios deste exemplo, os graus de descrença de corrente de 

fuga resistiva (𝜆𝐼𝑟𝑒𝑠) e de delta de temperatura (𝜆∆𝑇) são, respectivamente, 1,00 e 

0,67. 

Os graus de crença e descrença resultantes (µR e λR) são obtidos aplicando-

se, respectivamente, as funções de maximização e minimização conforme as 

equações (20) e (21), resultando nos valores de 0,61 e 0,67, ambas advindas da 

técnica de termografia. 

 

𝜇𝑅 = 𝑀𝑎𝑥(𝜇𝐼𝑟𝑒𝑠 , 𝜇∆𝑇)                                                (20) 

 

𝜆𝑅 = 𝑀𝑖𝑛(𝜆𝐼𝑟𝑒𝑠 , 𝜆∆𝑇)                                                (21) 

 

Finalmente pode-se calcular os graus de certeza e incerteza através das 

equações (22) e (23), respectivamente, chegando-se aos valores de GC = -0,06 e GI 

= 0,28. 

 

𝐺𝑐 = 𝜇𝑅 − 𝜆𝑅 = 0,61 − 0,67 = −0,06                                 (22) 

 

𝐺𝑖 = 𝜇𝑅 + 𝜆𝑅 − 1 = 0,61 + 0,67 − 1 = 0,28                           (23) 

 

Se o par ordenado formado por µR e λR (0,61;0,67) fosse plotado no gráfico 

da FIGURA 18, o diagnóstico seria inconsistente tendendo ao falso (T→f), ou seja, o 

para-raios apresenta uma certa contradição na avaliação (houve crescimento do 

delta de temperatura, porém de forma que o mesmo manteve-se próximo a média da 
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família), mas com tendência a normalidade. Resumindo, é um para-raios em boas 

condições, que não demanda nenhum acompanhamento especial. 

No gráfico da FIGURA 18, os valores limites que definem as zonas 

verdadeira, falsa, inconsistente e paracompleta foram todos fixados com módulo 

igual a 0,5. Estes limites, porém, podem ser ajustados de acordo com o tipo de 

objeto sob avaliação e a própria experiência do usuário. 

Para apresentar o diagnóstico final de forma mais clara pode-se fazê-lo 

mediante um gráfico tendo por abcissa o grau de certeza e como ordenada o grau 

de incerteza, aplicando-se inclusive os valores limites Vscc, Vsci, Vicc e Vici. Na 

FIGURA 29 é apresentado este gráfico, com os valores limites fixados com módulo 

igual a 0,5 e as zonas verdadeira e falsa substituídas pela nomenclatura de 

diagnóstico normal e crítico, respectivamente, sendo o par ordenado formado por Gc 

e Gi (-0,06;0,28) plotado dentro da zona amarela, que representa o diagnóstico 

intermediário. 

Todo o método exposto acima foi implementado através de um aplicativo 

chamado Sistema de Diagnóstico de Para-Raios (SDPR), o qual é melhor detalhado 

no APÊNDICE 4. 

 

FIGURA 29 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE DIAGNÓSTICO 
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FONTE: Autor (2017). 

 
 

4.2.5 Análise de para-raios com diagnóstico crítico 

 

Os para-raios que apresentaram diagnóstico crítico passaram por novas 

medições de corrente de fuga resistiva e delta de temperatura (realizadas em 

novembro de 2016 e fevereiro/março de 2017, respectivamente), bem como seus 

pares das fases adjacentes, a fim de confirmar ou rever o diagnóstico. Por questão 

de disponibilidade, as imagens térmicas foram obtidas usando a câmera FLIR 

modelo T660, mas adotando-se os mesmos procedimentos estabelecidos no 

APÊNDICE 1. 

Os dados obtidos com as novas medições foram lançados no SDPR 

subscrevendo as medições anteriores da campanha 2 daqueles para-raios críticos e 

de seus pares das fases adjacentes, a fim de que a ferramenta pudesse calcular 

novamente a média e desvio padrão das famílias envolvidas e emitir os novos 

diagnósticos. 
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Os para-raios que tiveram o diagnóstico confirmado como crítico foram 

analisados caso a caso, emitindo-se um parecer para subsidiar as ações da 

Engenharia de Manutenção de ITAIPU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de 156 para-raios ZnO passíveis de investigação em ITAIPU, 126 

foram efetivamente diagnosticados por ambas as técnicas de corrente de fuga e 

termografia. Os demais 30 para-raios, embora tenham sido alvo de medições por 

pelo menos uma das técnicas, não foram considerados, apresentando em sua 

maioria ausência de medição de corrente de fuga resistiva devido dificuldades de 

conexão da sonda de corrente no cabo de aterramento. 

Considerando os graus de certeza e incerteza, são apresentados a seguir 

gráficos nas FIGURAS 30 a 34, expondo os resumos quantitativos e percentuais 

totais e os resumos percentuais por famílias. 



83 

 

 

A FIGURA 30 mostra, para todos os para-raios, a quantidade de 

diagnósticos para cada estado, sendo eles normal, crítico, intermediário, 

paracompleto e inconsistente. 

 

FIGURA 30 – RESUMO QUANTITATIVO DE DIAGNÓSTICOS 
 

 
 

FONTE: Autor (2017). 

 

A FIGURA 31 apresenta o percentual de diagnósticos para os mesmos 

estados citados na FIGURA 30 para todos os para-raios analisados. 

FIGURA 31 – RESUMO PERCENTUAL DE DIAGNÓSTICOS 
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FONTE: Autor (2017). 

 

A FIGURA 32 apresenta os diagnósticos percentuais por estados para as 

famílias de para-raios do fabricante A (A1 a A6, com seus respectivos anos de 

fabricação). 

 

FIGURA 32 – RESUMO DIAGNÓSTICOS FAMÍLIAS FABRICANTE A 
 

 
 

FONTE: Autor (2017). 
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A FIGURA 33 apresenta os diagnósticos percentuais por estados para as 

famílias de para-raios do fabricante B (B1 e B2). 

 

FIGURA 33 – RESUMO DIAGNÓSTICOS FAMÍLIAS FABRICANTE B 
 

 
 

FONTE: Autor (2017). 

 

A FIGURA 34 apresenta os diagnósticos percentuais por estados para as 

famílias de para-raios do fabricante C (C1 e C2, anos 1981, 1982 e 1983). 

  

FIGURA 34 – RESUMO DIAGNÓSTICOS FAMÍLIAS FABRICANTE C 
 

 
 

FONTE: Autor (2017). 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2001 2001

B1 B2

P
er

ce
n

tu
a

l

Famílias - Fabricante B

Paracompleto

Intermediário

Inconsistente

Crítico

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

1982 1981 1982 1983

C1 C2

P
er

ce
n

tu
a

l

Famílias - Fabricante C

Paracompleto

Normal

Intermediário

Inconsistente

Crítico



86 

 

 

A família de para-raios D1, única para o fabricante D, apresentou todas suas 

unidades avaliadas diagnosticas no estado inconsistente. 

A TABELA 7 mostra os percentuais de técnica prevalecente para os graus 

de crença e descrença resultantes para cada tipo de diagnóstico. 

 

TABELA 7 – TÉCNICAS PREVALECENTES DOS GRAUS DE CRENÇA E DESCRENÇA 
 

DIAGNÓSTICO 

Técnicas prevalecentes – Grau crença Técnicas prevalecentes – Grau descrença 

Corrente fuga Delta T 
Corrente 

fuga 
Delta T Ambos 

Crítico 29% 71% 3% 97% 0% 

Inconsistente 64% 36% 50% 31% 19% 

Intermediário 53% 47% 31% 69% 0% 

Paracompleto 50% 50% 17% 83% 0% 

Normal 50% 50% 50% 0% 50% 

 
FONTE: Autor (2017). 

 

Conforme se observa na FIGURA 31, 35,71% dos para-raios foram 

diagnosticados em estado intermediário, 28,57% em estado inconsistente e 24,6% 

em estado crítico. 

Para o estado intermediário, a TABELA 7 mostra que praticamente não há 

uma técnica prevalecente para evidência (crença) de defeito, mas constata-se que a 

maioria apresentou crescimento do delta de temperatura, como se vê pelo grau de 

descrença (69%). No entanto, tal crescimento não é suficiente a ponto de suspeitar-

se que o para-raios apresente uma condição crítica, porém demanda um 

acompanhamento nas próximas medições. 

Considerando-se o estado inconsistente, que significa evidência de defeito 

por medições acima da média da família e ausência de evidência por uma pequena 

ou inexistente evolução de medições entre campanhas, vê-se pela TABELA 7 que 

para este estado prevalece a corrente de fuga como técnica de evidência ou crença 

(64%) e também como técnica de descrença (50%). Isso ocorre provavelmente em 

virtude do para-raios possuir desde sua origem (fabricação) uma corrente de fuga 

maior que a de seus pares, porém sem haver evolução deste valor, o que para fins 
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práticos representa uma condição aceitável desde que não haja uma elevação de 

temperatura tal que comprometa a dissipação de energia. 

Quanto aos para-raios em estado crítico (com grau de certeza igual ou maior 

que 0,5), a priori o percentual de quase 25% é de fato elevado. Observando-se os 

gráficos das FIGURAS 32 a 34, vê-se que a família A3 (2010) apresenta o maior 

percentual com diagnóstico crítico (100%), seguida das famílias A1 e B1, com 

66,67%. Estas famílias correspondem a para-raios instalados no vão dos 

transformadores T5, TX e T4, respectivamente. 

A TABELA 8 apresenta a listagem de todos os para-raios com diagnóstico 

crítico, com suas respectivas técnicas prevalecentes para os graus de crença e 

descrença resultantes. 

Analisando-se as TABELA 7 e 8, vê-se não haver associação de 

predominância do estado crítico a uma determinada família de para-raios. Porém, 

percebe-se que a maioria dos para-raios estão instalados nos vãos de 

transformadores, e também que a técnica prevalecente tanto para grau de crença 

quanto de descrença é o delta de temperatura (71% do total e 75% daqueles 

associados a transformadores). Ou seja, estes para-raios estão com seus deltas de 

temperatura tanto acima da média da família quanto com crescimento frente a 

primeira campanha. Neste caso existem duas hipóteses para o comportamento: ou 

realmente estes para-raios apresentam algum tipo de degradação ou ocorreram 

influências externas nas medições que induziram a um diagnóstico crítico. 

A fim de averiguar-se as hipóteses acima, foram realizadas novas medições 

de corrente de fuga resistiva e delta de temperatura nos 31 para-raios 

diagnosticados inicialmente como críticos. Deste, 13 para-raios mantiveram o 

diagnóstico crítico após a reamostragem, cuja listagem é apresentada na TABELA 9. 

Os 18 para-raios que não tiveram o diagnóstico crítico confirmado 

provavelmente tiveram suas medições influenciadas por fatores externos, os quais 

são difíceis de se determinar. Para aqueles instalados nos vãos de transformadores 

e cuja técnica de crença e descrença prevalecentes foi o delta de temperatura, há 

possibilidade da causa ser o calor refletido pelos próprios transformadores, alterando 

a temperatura na superfície externa do para-raios, especialmente nas seções 
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inferiores. Este comportamento pode variar de acordo com o carregamento dos 

transformadores, tendo em vista este influir diretamente no calor irradiado.   

 

TABELA 8 – LISTA DE PARA-RAIOS COM DIAGNÓSTICO CRÍTICO 
 

Família Localização 
Grau de 
certeza 

Técnica prevalecente 
Grau de crença 

Técnica prevalecente 
Grau de descrença 

A1-2008 Trafo TX/500 kV/fase S 0,76 Delta de temperatura Delta de temperatura 

A1-2008 Trafo TX/500 kV/fase T 0,90 Corrente de fuga Delta de temperatura 

A2-2008 Trafo RX/220 kV/fase S 0,55 Corrente de fuga Corrente de fuga 

A2-2008 Trafo TX/220 kV/fase S 0,98 Delta de temperatura Delta de temperatura 

A3-2010 Trafo T5/500 kV/fase R 0,91 Corrente de fuga Delta de temperatura 

A3-2010 Trafo T5/500 kV/fase S 0,76 Delta de temperatura Delta de temperatura 

A3-2010 Trafo T5/500 kV/fase T 0,76 Delta de temperatura Delta de temperatura 

A3-2012 Linha MD-FI3/fase T 0,80 Delta de temperatura Delta de temperatura 

A3-2012 Linha MD-VHA1/fase R 0,92 Delta de temperatura Delta de temperatura 

A3-2012 Linha IPU-MD3-SEMD/fase T 0,91 Corrente de fuga Delta de temperatura 

A4-1989 Linha MD-CYO1/fase R 0,66 Delta de temperatura Delta de temperatura 

B1-2001 Trafo T4/500 kV/fase R 0,91 Delta de temperatura Delta de temperatura 

B1-2001 Trafo T4/500 kV/fase T 0,92 Corrente de fuga Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T6/220 kV/fase R 0,95 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T6/220 kV/fase S 0,96 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T6/220 kV/fase T 0,95 Corrente de fuga Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T7/220 kV/fase R 0,89 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T7/220 kV/fase S 0,52 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T7/220 kV/fase T 0,52 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo R1/220 kV/fase S 0,60 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T2/220 kV/fase T 0,68 Corrente de fuga Delta de temperatura 

C2-1981 Linha IPU-MD2-SEMD/fase S 0,72 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Linha IPU-MD1-144/fase T 0,86 Corrente de fuga Delta de temperatura 

C2-1982 Linha IPU-MD2-144/fase S 0,76 Corrente de fuga Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T1/500 kV/fase R 0,62 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T1/500 kV/fase S 0,87 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T1/500 kV/fase T 0,64 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T2/500 kV/fase R 0,78 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T2/500 kV/fase T 0,87 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T3/500 kV/fase S 0,96 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T3/500 kV/fase T 0,98 Delta de temperatura Delta de temperatura 

 
FONTE: Autor (2017). 
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TABELA 9 – LISTA DE PARA-RAIOS COM DIAGNÓSTICO CRÍTICO APÓS REAMOSTRAGEM 
 

Família Localização 
Grau de 
certeza 

Técnica prevalecente 
Grau de crença 

Técnica prevalecente 
Grau de descrença 

A2-2008 Trafo RX/220 kV/fase S 0,64 Corrente de fuga Corrente de fuga 

A2-2008 Trafo TX/220 kV/fase S 0,89 Delta de temperatura Delta de temperatura 

A3-2010 Trafo T5/500 kV/fase R 0,59 Corrente de fuga Delta de temperatura 

A3-2012 Linha MD-FI3/fase T 0,58 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T7/220 kV/fase R 0,97 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T7/220 kV/fase S 0,73 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo R1/220 kV/fase S 0,68 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C1-1982 Trafo T2/220 kV/fase T 0,85 Corrente de fuga Delta de temperatura 

C2-1982 Linha IPU-MD1-144/fase T 0,80 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Linha IPU-MD2-144/fase S 0,79 Corrente de fuga Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T1/500 kV/fase S 0,80 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T2/500 kV/fase R 0,70 Delta de temperatura Delta de temperatura 

C2-1982 Trafo T2/500 kV/fase T 0,98 Delta de temperatura Delta de temperatura 

 
FONTE: Autor (2017). 

 

Comparando-se as TABELAS 8 e 9, vê-se que o delta de temperatura 

permanece como a técnica prevalecente, tanto para o grau de crença (69,23%) 

quanto de descrença (92,31%). Todos os para-raios mantiveram suas técnicas 

prevalecentes originais, a exceção do para-raios da Linha IPU-MD1-144/faseT, cuja 

técnica prevalecente do grau de crença mudou para delta de temperatura. 

Uma outra constatação importante da TABELA 9 diz respeito a 

predominância de determinadas famílias de para-raios, quais sejam C1 e C2, ambas 

com ano de fabricação de 1982 e que representam as duas maiores famílias 

instaladas em ITAIPU, com 13,33% e 12,82% de para-raios críticos, 

respectivamente. Além disso todos os quatro para-raios da família C1-1982 

apresentaram um valor de grau de certeza maior que aqueles constatados na 

TABELA 8. 

A seguir apresenta-se, caso a caso, uma análise dos 13 para-raios com 

diagnóstico crítico confirmado, a qual pode servir de base para futuras ações por 

parte da Engenharia de Manutenção de ITAIPU. 
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 Trafo RX/220 kV/fase S: na reamostragem houve aumento do grau de 

certeza, reforçando o diagnóstico, e embora a corrente de fuga 

resistiva esteja acima de média e com crescimento, seu valor de 55,1 

µA ainda é menor que o valor máximo de 130 µA recomendado pelo 

fabricante. (VACHIRATARAPADORN et al., 2016). Deve-se manter 

sob acompanhamento nas próximas medições periódicas. 

 Trafo TX/220 kV/fase S: o grau de certeza decresceu na 

reamostragem e o delta de temperatura de 1,7 °C está abaixo do 

valor limite considerado normal, que é 3 °C (ver item 2.3.2), não 

demandando nenhuma ação específica neste momento. 

 Trafo T5/500 kV/fase R: o valor de 362,7 µA de corrente de fuga 

resistiva é mais de três vezes superior a média das fases adjacentes 

(106,1 µA), mas apresenta-se estável, sem crescimento. Porém, 

conforme o fabricante (VACHIRATARAPADORN et al., 2016), o valor 

máximo recomendado para a corrente de fuga resistiva é de 250 µA, 

caracterizando assim uma degradação do para-raios. Neste caso 

específico, já se tem observado um número excessivo de atuações do 

contador de operações (mais de 300 atuações em 5 anos de 

operação) ocasionadas durante manobras de energização e isolação 

do transformador T5. A origem destes surtos de manobra está sendo 

investigada dentro de ITAIPU. Por hora o para-raios pode seguir em 

operação, dada a estabilidade da corrente de fuga resistiva e o baixo 

valor de delta de temperatura (0,5 °C), sendo recomendado realizar-

se medições periódicas num intervalo de tempo menor que o 

atualmente praticado (6 meses). 

 Linha MD-FI3/fase T: o grau de certeza decresceu na reamostragem 

e o delta de temperatura de 1 °C está abaixo do valor limite 

considerado normal, que é 3 °C (ver item 2.3.2), não demandando 

nenhuma ação específica. 

 Trafo T7/220 kV/fases R e S: houve aumento no grau de certeza de 

ambas as fases e valores de delta de temperatura de 2,2 °C (fase R) 
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e 2,9 °C (fase S), próximos ao valor limite de 3 °C. Assim recomenda-

se um acompanhamento nas próximas medições periódicas. 

 Trafo R1/220 kV/fase S: houve aumento no grau de certeza, com um 

valor de delta de temperatura de 2,9 °C, muito próximo ao limite de 3 

°C, demandando um acompanhamento nas próximas medições 

periódicas. 

 Trafo T2/220 kV/fase T: houve aumento no grau de certeza, com a 

corrente de fuga resistiva acima da média da família (225,1 µA) e um 

aumento no delta de temperatura, que chegou a 2,1 °C. O para-raios 

deve ser mantido sob observação nas próximas medições periódicas, 

atentando especialmente para o crescimento do delta de temperatura. 

 Linha IPU-MD1-144/fase T: como já citado anteriormente, neste para-

raios a técnica de grau de crença prevalecente mudou de corrente de 

fuga para delta de temperatura, além de haver redução no grau de 

certeza. Por não haver valor de delta de temperatura significativo (1,3 

°C), nenhuma ação específica é exigida para este para-raios. 

 Linha IPU-MD2-144/fase S: houve aumento no grau de certeza, com 

a corrente de fuga resistiva acima da média da família (270,5 µA) e 

um aumento no delta de temperatura, que chegou a 1,1 °C. O para-

raios deve ser mantido sob observação nas próximas medições 

periódicas. 

 Trafo T1/500 kV/fase S: o grau de certeza decresceu na 

reamostragem e o delta de temperatura de 1,3 °C está abaixo do 

valor limite de 3 °C, não demandando nenhuma ação específica. 

 Trafo T2/500 kV/fases R e T: o grau de certeza decresceu para a fase 

R, mas aumentou para a fase T, sendo verificados valores de delta de 

temperatura de 1,2 °C e 1,7 °C, respectivamente, não demandando 

nenhuma ação específica. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os conhecimentos a respeito dos princípios teóricos sobre para-raios ZnO, 

seus mecanismos de degradação, as técnicas de medição de delta de temperatura 

por termografia infravermelha e de corrente resistiva de fuga, e os fundamentos 

sobre Lógica Paraconsistente Anotada de dois valores foram de suma importância 

para subsidiar o desenvolvimento de um novo método de diagnóstico. 

Analisando-se os trabalhos correlatos, confirmou-se uma carência de 

métodos de diagnóstico de para-raios ZnO que unissem ambas as técnicas de 

medição de corrente resistiva de fuga e de delta de temperatura por termografia, 

além da incapacidade de admitir contradições e inconsistências nos dados. Tal 

incapacidade, porém, foi suplantada nos trabalhos que empregaram a LPA2v, com 

destaque para o trabalho de Masotti (2006), aplicado diretamente a diagnóstico de 

componentes industriais. 

A partir da criação de uma instrução específica para inspeção termográfica 

quantitativa em para-raios, foi possível conduzir-se campanhas de medição de delta 

de temperatura, além das medições de corrente resistiva de fuga através da técnica 

B2 da norma IEC60099-5, já consagrada pelo uso. 

De posse dos resultados das medições foi possível determinar o modelo de 

distribuição de probabilidades mais aderente (no caso a distribuição gaussiana) e 

desenvolver um método de diagnóstico de para-raios ZnO utilizando a Lógica 

Paraconsistente Anotada de dois valores, cuja aplicação mostrou-se viável para os 

para-raios investigados. 

A utilização simultânea das duas técnicas de medição permitiu cobrir os 

modos de falhas mais comuns, lidando inclusive com situações indefinidas ou 

contraditórias, tendo em vista que a maioria dos para-raios foi classificada dentro 

dos estados intermediário e inconsistente. A respeito disso, uma avaliação das 

técnicas prevalecentes para os graus de crença e descrença resultantes gerou 

subsídios para a tomada de decisão, especialmente para os para-raios com 

diagnóstico inconsistente, concluindo-se que os mesmos podem permanecer em 
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operação, mantendo-se apenas um acompanhamento durante as próximas 

campanhas de medição. 

Com relação aos 31 para-raios que apresentaram inicialmente um 

diagnóstico crítico, a realização de uma reamostragem mostrou que 18 destes 

provavelmente sofreram influências externas nas medições, as quais induziram a um 

falso diagnóstico crítico. Dado que a técnica de delta de temperatura teve 

prevalência tanto para o grau de crença quanto de descrença e que a maioria do 

para-raios estão localizados em vãos de transformadores, acredita-se que o calor 

irradiado pelos mesmos tenha se configurado nas influências externas verificadas, o 

que reforça a necessidade de uma metodologia bem definida para realização de 

termografias quantitativas. 

Dentre os 13 para-raios que tiveram o diagnóstico crítico confirmado, a 

maioria não necessita de ações específicas ou apenas demanda um 

acompanhamento nas próximas medições periódicas. Porém, os para-raios de 220 

kV das fases S dos transformadores T7 e R1 apresentaram um delta de temperatura 

de 2,9 °C, muito próximo ao limite normal aceitável de 3 °C, e portanto carecem de 

mais atenção nas próximas medições periódicas. O caso do para-raios de 500 kV da 

fase R do transformador T5, que inspira maiores cuidados devido o valor elevado de 

corrente de fuga resistiva em relação as fases adjacentes, constitui-se num ótimo 

exemplo de diagnóstico assertivo, dado que realmente há fortes indícios que o para-

raios esteja sofrendo degradação por frequentes surtos de manobra. Obviamente a 

investigação em curso para este caso irá esclarecer as reais causas dos surtos e o 

nível de degradação sofrido pelo para-raios. Investigações também devem ser 

conduzidas em outros para-raios na medida em que estes apresentem diagnósticos 

críticos persistentes e com grau de certeza crescente, a fim de identificar-se as 

causas de degradação. Geralmente estas investigações demandam a retirada de 

operação dos para-raios e a condução de ensaios especiais em laboratório. 

Portanto, trata-se de um trabalho de longo prazo que pode servir para validação do 

método de diagnóstico proposto usando a LPA2v.  

Por fim, cabe ressaltar que os valores limites para definição das zonas 

crítica, normal, inconsistente e paracompleta foram inicialmente fixadas com módulo 

de 0,5, como forma de promover um diagnóstico conservador. Porém, com a 
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maturidade no uso da ferramenta e a experiência adquirida pelos profissionais da 

Engenharia de Manutenção, pode-se otimizar os valores limites, a fim de aprimorar o 

diagnóstico, inclusive criando-se valores diferenciados por famílias de para-raios. 
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7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

O autor sugere os seguintes trabalhos futuros relacionados com esta mesma 

linha de pesquisa: 

 

 Desenvolvimento de uma ferramenta computacional capaz de extrair 

automaticamente o delta de temperatura dos para-raios por meio de 

processamento digital das imagens térmicas obtidas com os 

termovisores. Essa automação reduziria o risco de erro de extração 

do delta de temperatura, inerente ao manuseio das imagens térmicas 

por parte de um operador humano. 

 Identificação e quantificação das influências externas presentes na 

obtenção de imagens térmicas de para-raios localizados nas 

cercanias de transformadores, visando-se evitar ou minimizar os 

falsos diagnósticos críticos verificados durante a reamostragem 

conduzida no presente trabalho. 

 Avaliação de outros testes estatísticos, tais como o de Kolmogorov-

Smirnov, para identificação do modelo de distribuição de 

probabilidades mais representativo das medições de corrente de fuga 

resistiva e de delta de temperatura, revendo-se inclusive a adoção da 

distribuição normal para todos os para-raios investigados. 

 Expansão do método de diagnóstico atual, migrando-se de uma 

Lógica Paraconsistente Anotada de dois para três valores. 
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APÊNDICE 1 – INSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE TERMOGRAFIA EM PARA-

RAIOS 
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APÊNDICE 2 – GRÁFICOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS DE ANDERSON-

DARLING PARA AS MEDIÇÕES DA CAMPANHA 1 

 

FIGURA 1 – PARA-RAIOS C1/1982, NORMAL, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 2 – PARA-RAIOS C1/1982, NORMAL, CAMPANHA 1 , DELTA T 
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FIGURA 3 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGNORMAL, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 4 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGNORMAL, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 5 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 1, Ires 
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FIGURA 6 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 7 – PARA-RAIOS C1/1982, WEIBULL, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 8 – PARA-RAIOS C1/1982, WEIBULL, CAMPANHA 1, DELTA T 
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FIGURA 9 – PARA-RAIOS C1/1982, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 10 – PARA-RAIOS C1/1982, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 11 – PARA-RAIOS C1/1982, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, Ires 
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FIGURA 12 – PARA-RAIOS C1/1982, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 13 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGÍSTICA, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 14 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGÍSTICA, CAMPANHA 1, DELTA T 
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FIGURA 15 – PARA-RAIOS C2/1982, NORMAL, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 16 – PARA-RAIOS C2/1982, NORMAL, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 17 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGNORMAL, CAMPANHA 1, Ires 
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FIGURA 18 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGNORMAL, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 19 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 20 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 1, DELTA T 
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FIGURA 21 – PARA-RAIOS C2/1982, WEIBULL, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 22 – PARA-RAIOS C2/1982, WEIBULL, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 23 – PARA-RAIOS C2/1982, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, Ires 
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FIGURA 24 – PARA-RAIOS C2/1982, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 25 – PARA-RAIOS C2/1982, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 26 – PARA-RAIOS C2/1982, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, DELTA T 
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FIGURA 27 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGÍSTICA, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 28 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGÍSTICA, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 29 – PARA-RAIOS A3/2012, NORMAL, CAMPANHA 1, Ires 
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FIGURA 30 – PARA-RAIOS A3/2012, NORMAL, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 31 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGNORMAL, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 32 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGNORMAL, CAMPANHA 1, DELTA T 
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FIGURA 33 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 34 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 35 – PARA-RAIOS A3/2012, WEIBULL, CAMPANHA 1, Ires 
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FIGURA 36 – PARA-RAIOS A3/2012, WEIBULL, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 37 – PARA-RAIOS A3/2012, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 38 – PARA-RAIOS A3/2012, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, DELTA T 
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FIGURA 39 – PARA-RAIOS A3/2012, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 40 – PARA-RAIOS A3/2012, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 41 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGÍSTICA, CAMPANHA 1, Ires 
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FIGURA 42 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGÍSTICA, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 43 – PARA-RAIOS A5/1989, NORMAL, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 44 – PARA-RAIOS A5/1989, NORMAL, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 



124 

 

 

FIGURA 45 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGNORMAL, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 46 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGNORMAL, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 47 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 1, Ires 
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FIGURA 48 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 49 – PARA-RAIOS A5/1989, WEIBULL, CAMPANHA 1, DELTA T 

 

 

FIGURA 50 – PARA-RAIOS A5/1989, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, Ires 
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FIGURA 51 – PARA-RAIOS A5/1989, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1,DELTA T 

 

 

FIGURA 52 – PARA-RAIOS A5/1989, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 53 – PARA-RAIOS A5/1989, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 1, DELTA T 
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FIGURA 54 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGÍSTICA, CAMPANHA 1, Ires 

 

 

FIGURA 55 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGÍSTICA, CAMPANHA 1, DELTA T 
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APÊNDICE 3 - GRÁFICOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS DE ANDERSON-

DARLING PARA AS MEDIÇÕES DA CAMPANHA 2 

 

FIGURA 1 – PARA-RAIOS C1/1982, NORMAL, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 2 – PARA-RAIOS C1/1982, NORMAL, CAMPANHA 2, DELTA T
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FIGURA 3 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGNORMAL, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 4 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGNORMAL, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 5 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 2, Ires 
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FIGURA 6 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 7 – PARA-RAIOS C1/1982, WEIBULL, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 8 – PARA-RAIOS C1/1982, WEIBULL, CAMPANHA 2, DELTA T 
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FIGURA 9 – PARA-RAIOS C1/1982, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 10 – PARA-RAIOS C1/1982, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 11 – PARA-RAIOS C1/1982, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, Ires 
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FIGURA 12 – PARA-RAIOS C1/1982, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 13 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGÍSTICA, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 14 – PARA-RAIOS C1/1982, LOGÍSTICA, CAMPANHA 2, DELTA T 
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FIGURA 15 – PARA-RAIOS C2/1982, NORMAL, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 16 – PARA-RAIOS C2/1982, NORMAL, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 17 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGNORMAL, CAMPANHA 2, Ires 
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FIGURA 18 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGNORMAL, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 19 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 20 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 2, DELTA T 
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FIGURA 21 – PARA-RAIOS C2/1982, WEIBULL, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 22 – PARA-RAIOS C2/1982, WEIBULL, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 23 – PARA-RAIOS C2/1982, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, Ires 
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FIGURA 24 – PARA-RAIOS C2/1982, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 25 – PARA-RAIOS C2/1982, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 26 – PARA-RAIOS C2/1982, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, DELTA T 
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FIGURA 27 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGÍSTICA, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 28 – PARA-RAIOS C2/1982, LOGÍSTICA, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 29 – PARA-RAIOS A3/2012, NORMAL, CAMPANHA 2, Ires 
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FIGURA 30 – PARA-RAIOS A3/2012, NORMAL, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 31 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGNORMAL, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 32 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGNORMAL, CAMPANHA 2, DELTA T 
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FIGURA 33 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 34 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 35 – PARA-RAIOS A3/2012, WEIBULL, CAMPANHA 2, Ires 
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FIGURA 36 – PARA-RAIOS A3/2012, WEIBULL, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 37 – PARA-RAIOS A3/2012, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 38 – PARA-RAIOS A3/2012, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, DELTA 

 

 



141 

 

 

FIGURA 39 – PARA-RAIOS A3/2012, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 40 – PARA-RAIOS A3/2012, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 41 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGÍSTICA, CAMPANHA 2, Ires 
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FIGURA 42 – PARA-RAIOS A3/2012, LOGÍSTICA, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 43 – PARA-RAIOS A5/1989, NORMAL, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 44 – PARA-RAIOS A5/1989, NORMAL, CAMPANHA 2, DELTA T 
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FIGURA 45 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGNORMAL, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 46 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGNORMAL, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 47 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 2, Ires 
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FIGURA 48 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGLOGÍSTICA, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 49 – PARA-RAIOS A5/1989, WEIBULL, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 50 – PARA-RAIOS A5/1989, WEIBULL, CAMPANHA 2, DELTA T 
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FIGURA 51 – PARA-RAIOS A5/1989, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 52 – PARA-RAIOS A5/1989, MENOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 53 – PARA-RAIOS A5/1989, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, Ires 
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FIGURA 54 – PARA-RAIOS A5/1989, MAIOR VALOR EXTREMO, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 

FIGURA 55 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGÍSTICA, CAMPANHA 2, Ires 

 

 

FIGURA 56 – PARA-RAIOS A5/1989, LOGÍSTICA, CAMPANHA 2, DELTA T 

 

 



147 

 

 

APÊNDICE 4 – SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE PARA-RAIOS (SDPR) 

 

O método de diagnóstico de para-raios usando LPA2v apresentado em 4.2.4 

foi implementado computacionalmente através de um projeto de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) entre a ITAIPU e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu 

(FPTI), gerando um aplicativo web, em linguagem Java, denominado Sistema de 

Diagnóstico de Para-raios (SDPR). 

O SDPR foi estruturado em funções, onde cada uma atende determinado 

requisito. Dentre as mais importantes estão a de cadastro, onde faz-se a importação 

ou entrada manual dos dados de para-raios e suas respectivas medições, e a de 

diagnóstico, onde visualiza-se a condição do para-raios após aplicação da LPA2v. 

As FIGURAS 1, 2 e 3 apresentam, respectivamente, o fluxograma das funções 

macros da ferramenta, tela de consulta de corrente de fuga e tela de consulta de 

termografia. 

 

FIGURA 1 – FUNÇÕES MACROS DO SDPR 
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FIGURA 2 – TELA DE CONSULTA DE CORRENTE DE FUGA DO SDPR 
 

 
 
 

FIGURA 3 – TELA DE CONSULTA DE TERMOGRAFIA DO SDPR 
 

 
 

 

A FIGURA 4 apresenta o diagnóstico para o para-raios do exemplo citado no 

item 4.2.4, gerado pelo SDPR, cuja gráfico é idêntico àquele da FIGURA 18 do item 

2.5.2, exceto pelo agrupamento dos oito estágios intermediários, que neste caso 

passam a formar uma única zona chamada de intermediária (cor amarela). 
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FIGURA 4 – TELA DE DIAGNÓSTICO DA FERRAMENTA SDPR 
 

 
 


