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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva avaliar a capacidade de diagnosticar a degradação de varistores de 

para-raios poliméricos com a utilização de ensaios por ultrassom através da técnica pulso-eco. 

A pesquisa se justifica pela possibilidade da aplicação da técnica em subestações, linhas de 

transmissão redes de distribuição e equipamentos que se utilizam de para-raios poliméricos. 

Neste trabalho foram utilizados três grupos de para-raios do mesmo fabricante; exemplares 

novos, sem indício de descarga atmosférica e com descarga atmosférica. Os para-raios sob 

inspeção são compostos de varistores (os corpos de provas), também conhecidos como 

cerâmicas varistoras policristalinas, constituídas de 90% de Óxido de Zinco e 10% de outros 

aditivos metálicos, as quais são responsáveis por facilitar o escoamento das descargas 

elétricas para terra. Para realização dos ensaios foi necessário obter cada varistor 

isoladamente, já que os para-raios possuem geralmente três peças encapsuladas entre si. As 

medições foram realizadas em seis varistores de para-raios novos e três varistores de para-

raios que sofreram descarga atmosférica. Nestes ensaios utilizou-se um gerador de funções de 

ondas arbitrárias para gerar o sinal ultrassônico, e transdutores normal de onda longitudinal de 

frequência nominal central de 3,5 MHz, 5 MHz e 7,5 MHz, de diâmetro de 12,7 mm, o sinal 

gerado foi captado por um osciloscópio. Para obter o tempo de voo ultrassônico medido entre 

a diferença dos picos máximos da primeira e segunda reflexão, e a amplitude do sinal medida 

pico a pico utilizou-se um software desenvolvido em Labview. Foram obtidas as incertezas de 

medição segundo o Guia para Expressão da Incerteza da Medição - GUM, assim como o teste 

estatístico t-Student para verificar a igualdade entre as médias das medições realizadas. Como 

resultado deste trabalho, os relacionados às medições do tempo de voo da onda ultrassônica 

mostraram que todas as médias entre varistores novos e aqueles que sofreram descarga são 

iguais, indicando que este parâmetro não sofre alteração quando o varistor sofre degradação e, 

portanto, não é consequentemente um parâmetro para avaliação da degradação de para-raios. 

Quanto às medições da amplitude do sinal ultrassônico, os resultados mostram que, como as 

médias de varistores que sofreram descarga e àqueles que não sofreram são estatisticamente 

iguais, observou-se que independente de sofrer descarga ou não, eles apresentam um tipo de 

resposta semelhante passível de ser medida por ultrassom. Sendo assim, a amplitude também 

não é um bom parâmetro para se assegurar a degradação dos para-raios ensaiados. 

 

Palavras-chave: Metrologia, Ultrassom, Transdutor, Para-raios, Varistores. 



ABSTRACT 

 

This study evaluates the ability to diagnose the varistors degradation of  the polymeric 

arrester with the use of ultrasonic pulse-echo testing. The research is justified by the 

possibility of applying the technique in substations, transmission lines, distribution networks 

and equipment that utilize polymeric arrester. New specimens without evidence of lightning 

and lightning, this paper three groups - rays for the same manufacturer were used. The 

arrester under inspection are composed of varistors (samples), also known as polycrystalline 

ceramic varistor, consisting of 90 % Zinc Oxide and 10% other metal additives, which are 

responsible for facilitating the flow of discharges to electrical earth. For the tests was 

necessary to obtain each varistor isolation, since the for - rays generally have three-piece 

encapsulated together. Initial measurements contemplated six varistors new lightning rod and 

three varistors have suffered lightning rod lightning. In these tests used an arbitrary function 

generator for generating ultrasonic waves signal, transducers and regular longitudinal wave 

nominal center frequency of 3.5 MHz, 5 MHz and 7.5 MHz, 12.7 mm diameter, the generated 

signal was captured by an oscilloscope. For the time-of-flight ultrasonic parameter was 

measured the difference between the maximum peaks of the first and second reflection, and 

for the signal amplitude was measured peak to peak using a software developed in Labview. 

Measurement uncertainties were obtained according to the Guide to the expression of 

uncertainty in measurements - GUM, and the t-Student test to verify the equivalence between 

the averages of the measurements, was used. As a results of this work, related to time of flight 

of the ultrasonic wave measurements showed that all average between new varistors and 

those who suffered discharge are identical, indicating that this parameter does not change 

over when the varistor degradation. Therefore, it is not a parameter for evaluating the 

degradation of source arrester. Regarding amplitude of the ultrasonic signal measurements, 

the results showed that as the average amplitude of varistors have suffered lightning rod 

lightning and those who have not suffered it are statistically identical, is also not a good 

parameter to evaluate the degradation of source arrester. Because the varistors are degraded 

by exposure to atmospheric environment, regardless, it undergoes discharge of whether or 

not. 

 

Keywords: Metrology, Ultrasound, Transducer, Source Arresters, Varistors. 
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1. I	TRODUÇÃO 

 

O estado da arte na medição do consumo de energia elétrica em países como o Brasil, 

Colômbia, Equador, Paraguai e Republica Dominicana, para clientes de porte industrial e 

comercial são os chamados Sistemas Encapsulados de Medição a Transformador a Seco 

(SEMTS). O SEMTS é constituído basicamente por transformadores de corrente e 

transformador de potencial indutivo (caixa principal), medidor eletrônico e telemetria (caixa 

de medição) e um conjunto de para-raios do tipo polimérico, compostos por três cerâmicas 

varistoras; objeto deste trabalho.  

Empiricamente, o que se observa é que ao longo do tempo a frequente incidência de 

raios nos SEMTS acelera a degradação dos para-raios acoplados a ele, reduzindo na mesma 

proporção sua vida útil. Em contrapartida nem sempre é possível identificar por Ensaio Visual 

(EV) o estado funcional desses para-raios. 

Neste contexto, surge a necessidade de desenvolver um método de diagnóstico do 

estado físico-estrutural dos para-raios, mas precisamente de suas cerâmicas varistoras, que 

são as partes responsáveis por facilitar o escoamento das descargas elétricas para a terra em 

sistemas de distribuição de energia elétrica, a partir do qual são esperados resultados que 

podem subsidiar análises de degradação dos mesmos. 

Por este motivo, utilizou-se a técnica de ultrassom pulso eco para diagnosticar a 

degradação desses varistores de que é formada, atualmente, a maioria dos para-raios 

instalados em subestações, linhas de transmissão, redes de distribuição e alguns 

equipamentos. Esta técnica foi escolhida dada seu baixo custo de implantação em laboratório 

e por ser um método de Ensaio Não Destrutivo (END) ainda não explorado no meio industrial 

e acadêmico para esta aplicação específica. 

O principal objetivo da pesquisa foi caracterizar varistores de para-raios queimados, 

retirados de SEMTS, que sofreram descarga atmosférica ou qualquer outro tipo de surto de 

tensão, comparando-os com varistores cujos para-raios não sofreram nenhum tipo de avaria, 

cujos exemplares foram obtidos diretamente do estoque. 

O projeto ora apresentado visa demonstrar a viabilidade de se avaliar a degradação de 

varistores, que compõem os para-raios, utilizando a técnica pulso eco, através dos parâmetros 

como o tempo de voo da onda ultrassônica e a amplitude do sinal ultrassônico. Apesar de o 

método ser considerado não destrutivo, foi necessário obter de forma isolada cada varistor 

para realização das medições. Os varistores utilizados nos ensaios são do tipo cerâmica 
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policristalina composta de óxido de zinco (ZnO), podendo ter diâmetro e espessura 

considerados idênticos, reservada pequena tolerância dimensional. 

Foi desenvolvido um protocolo para obtenção das medições do tempo de voo da onda 

ultrassônica e amplitude do sinal ultrassônico, bem como as respectivas incertezas de 

medição associadas, que foram determinadas de acordo com o Guia para Expressão da 

Incerteza da Medição (GUM). 

 Todo trabalho foi executado através da colaboração do Laboratório de Ultrassom 

(Labus) do Inmetro, integrante da Divisão de Metrologia Acústica e Vibrações (Diavi) da 

Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci). De forma preliminar ao projeto de 

P&D, esta obra irá apresentar resultados de ensaios em varistores, de que são compostos os 

para-raios. 

Esta pesquisa é parte integrante do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que 

tem como proposta criar um novo produto para diagnosticar, a partir da técnica de ultrassom, 

os para-raios acoplados ao Sistema Encapsulado de Medição a Transformador a Seco 

(SEMTS), que nesta dissertação é apresentado, exclusivamente, como referência de onde 

foram obtidos os para-raios utilizados nos ensaios. O projeto de P&D citado será 

desenvolvido pela Ampla Energia e Serviços S. A. 
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2. FU	DAME	TAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Ensaio não destrutivo por ultrassom 

 

 Diversas são as técnicas de ensaio não destrutivo (END). O método de ensaio por 

ultrassom, por sua vez, vem sendo largamente utilizado em inspeções para detecção de 

descontinuidades internas ou superficiais, encontradas nos mais variados tipos de materiais 

ferrosos ou não ferrosos [1] [2]. Segundo [2], os experimentos por ultrassom consistem na 

introdução de um feixe sônico de alta frequência para detecção de descontinuidades em um 

determinado material. Usualmente em END, utilizam-se frequências entre 2 e 5 MHz nos 

ensaios por ultrassom. 

Na aplicação da técnica, o feixe ultrassônico percorre o material sob ensaio e é refletido 

pelas diversas interfaces, sendo detectado pelo equipamento de ultrassom para determinação 

da localização e presença de descontinuidades. A energia ultrassônica refletida pelas 

interfaces está relacionada ao estado físico da matéria que está no lado oposto a interface, e 

em menor grau, pela reflexão oriundas das propriedades físicas da matéria. O autor [2] 

descreve ainda, que trincas, laminações, poros, falta de fusão, entre outras, são interfaces 

detectáveis com facilidade nas inspeções pelo método de ultrassom. Para [2], os aparelhos 

utilizados para ensaios por ultrassom detectam, as descontinuidades através da monitoração 

das reflexões ultrassônicas oriunda de pulsos igualmente ultrassônicos transmitidos ao 

material por intermédio de um transdutor, acoplado a um sistema gerador de sinal. A 

intensidade da energia refletida e a localização de descontinuidades são interpretadas pelos 

aparelhos e torna possível a avaliação do material. 

 

Figura 1 – Princípio de inspeção de materiais por ultrassom [3]. 
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Como toda técnica de inspeção o ultrassom apresenta vantagens e limitações [4]. No 

que diz respeito a este trabalho os maiores benéficos com sua aplicação é o grande poder de 

penetração no material e a velocidade de inspeção, sem perdas de confiabilidade, com 

possibilidade de geração de registros do ensaio. Por outro lado, peças de pequenas espessuras 

e diâmetros apresentam dificuldades quando se aplica a técnica. 

 

2.2 Ondas Ultrassônicas 

 

O fenômeno acústico do som se define pela propagação de ondas sonoras produzidas 

pela vibração de um determinado corpo em um meio material elástico. Estas vibrações 

mecânicas podem ser transportadas através de sólidos, líquidos e gases [1]. As ondas 

ultrassônicas envolvem frequências superiores ao limite da audição humana (20 kHz), 

geralmente estão entre 500 kHz a 20 MHz [5]. 

 

2.2.1 Tipos de Ondas 

 

Em corpo sólido as ondas ultrassônicas podem se propagar diferentemente. 

Considerando o deslocamento das partículas que compõem o meio que a onda está se 

propagando, essas ondas podem ser classificadas em: Longitudinais, Transversais, 

Superficiais e ondas Lamb [1]. Uma breve definição de ondas longitudinais será dada abaixo, 

por serem estas as utilizadas neste trabalho. 

As ondas longitudinais (ou ondas de compressão) percorrem o material alternando-se 

numa série de compressão e descompressão, nas quais as partículas transmitem a vibração na 

mesma direção de propagação da onda. 

Não obstante, uma inspeção que se utiliza da técnica de ondas ultrassônicas, ou 

simplesmente ultrassom, é afetada por dois principais fatores, descritos a seguir.  

 

 

2.3 Impedância Acústica 

 

A impedância acústica se define pelo produto entre a densidade do material e a 

velocidade do som no mesmo. Esta impedância, como o próprio nome infere, está relacionada 

com a dificuldade que o meio oferece à passagem do som [3]. 
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VZ .ρ=        (1) 

 

Onde � é a massa específica do material e V a velocidade de propagação do som no 

mesmo material. 

Em condições normais, quando uma interface entre dois meios com impedâncias 

diferentes recebe um feixe sonoro, parte da energia sonora é refletida e a outra parte é 

transmitida para o meio seguinte. 

Existem três aspectos que torna a impedância acústica importante, que são: 

• Determinação da transmissão e reflexão da onda na região limítrofe entre materiais 

de impedância acústica diferente; 

• Análise da absorção do som sem um determinado meio e 

• Projeto de transdutores. 

 

2.4 Atenuação Sônica 

 

A atenuação sônica sempre ocorre no processo de transmissão e recepção da energia do 

feixe sônico, pois qualquer material não é puramente homogêneo e apresentam 

descontinuidades na sua estrutura cristalina, isso faz com que o feixe sônico principal seja 

desviado. A dispersão do feixe sônico, as perdas por transmissão e os efeitos de 

interferências, são alguns dos principais fatores que contribuem para a diminuição da energia 

do feixe sônico [1]. 

Dentre esses fatores, cabe comentar sobre a dispersão do feixe sônico. A dispersão do 

feixe sônico pode ser caracterizada em três partes, como mostra Figura 2, a seguir. 

 

 

Figura 2 – Representação das regiões presentes no feixe sônico [6]. 
 

No feixe sônico representado na imagem acima, o campo próximo é a região onde 

pequenas descontinuidades são facilmente detectadas. O campo distante subdivide-se em duas 
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camadas; na região 2 descontinuidades maiores podem ser detectadas e na região 3 qualquer 

falha no material pode ser detectada, quando compatível com o comprimento de onda. 

Para [3] “o resultado dos efeitos de dispersão e absorção quando somados resultam na 

atenuação sônica”. Na prática, segundo ele [3] a atenuação sônica pode ser visualizada no 

sistema de medição quando se observa a diminuição das alturas dos ecos com a distância 

percorrida pela onda. 

 

2.5 Transdutores e o efeito piezoelétrico 

 

Segundo o VIM [7] o “dispositivo, utilizado em medição, que fornece uma gradeza de 

saída, a qual tem uma relação especificada com uma gradeza de entrada” é denominado 

transdutor. A maioria dos transdutores ultrassônicos utilizam-se do efeito piezoelétrico para 

transmitir as ondas ultrassônicas para os materiais sob inspeção. [8]. 

O efeito piezoelétrico é o resultado da excitação do material cerâmico com um potencial 

elétrico, que o deforma [8] [9]. A Figura 3 representa o efeito piezoelétrico em material 

cerâmico. 

 

 

Figura 3 – Representação do efeito piezoelétrico em material cerâmico [8]. 
 

Nos transdutores, por exemplo, um feixe ultrassônico pode ser emitido de forma 

contínua (efeito Doppler) ou intermitente (sistema pulso-eco). 

 

2.6 Ultrassom Pulso-Eco 

 

Ultrassom pulso-eco é um dos métodos mais amplamente utilizado em inspeções, 

principalmente por sua simplicidade e eficiência [3]. Segundo [3], “através dessa técnica é 



18 

 

possível detectar ecos produzidos pela reflexão, do pulso ultrassônico, em uma 

descontinuidades presentes no material ou pela interface do corpo de prova”. 

Uma vantagem deste sistema é que utiliza-se apenas um transdutor para emitir e receber 

o pulso ultrassonico, exercendo com isso o papel de emissor e receptor do pulso e do eco 

respectivamente. Outro benefício do sistema é a sensibilidade para se detectar pequenas 

descontinuidades que podem estar presentes no corpo de prova, como pode ser observado na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Representação da aplicação do sistema pulso-eco [3]. 
 

Ultrassom pulso-eco também é capaz de detectar com precisão descontinuidades 

imediatamente abaixo da superfície de entrada do feixe sônico (campo próximo Figura 2). A 

sequência da inspeção por pulso-eco ocorre tal que: i - o cristal piezoelétrico presente na 

cabeça do transdutor transmite uma onda ultrassônica perpendicular à superfície da peça sob 

inspeção, que atravessa a espessura relativa à profundidade da falha; ii - a onda ultrassônica 

atinge a falha na peça e retorna ao cristal do transdutor, produzindo um sinal elétrico que será 

amplificado e registrado n forma de pulso ou eco, identificado como “P” na Figura 4. 

 

2.7 Varistores (cerâmicas varistoras) 

 

Nessa dissertação a referência de para-raios deverá ser associada a varistores de Óxido 

de Zinco (ZnO), exceto quando for expressamente indicado de outra forma. 

Esses varistores são cerâmicas constituídos de 90% de ZnO e 10% de outros aditivos 

metálicos na forma de óxidos (Bi, Sb, Co, Mn). Os componentes são misturados, depois de 

transformados em pó metálico. A mistura é prensada e já na forma de pastilha cilíndrica é 

levado a uma temperatura de 1.200ºC [10]. O material resultante é uma cerâmica 

policristalina que apresenta uma singular propriedade de contorno de grão, na qual tem 
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origem a conhecida relação não-linear característica do dispositivo e que é a base de sua 

utilização para proteção de sistemas e equipamentos elétricos [11]. 

Igualmente, para [11], os varistores podem ser considerados como a “alma” dos para-

raios. Segundo o autor, são constituídos além do ZnO, de pequenas parcelas de outros óxidos 

metálicos, tais como alumínio, bismuto, antimônio e manganês ou terras-raras, nas 

subsequentes etapas de conformação e sintetização típicas do processo cerâmico. 

A Figura 5 de [11], mostra típicas características microestruturais de cerâmicas 

varistoras a base de ZnO, que consiste principalmente de grãos semicondutores de ZnO, 

apresentando contornos de grão bem definidos (Figura5b), tal como as homojunções grão-

grão mostradas na Figura 5c. 

 

 

 

 
Figura 5 – a) Características microestruturais típicas de cerâmicas varistoras a base de 
ZnO; b) Representação esquemática da orientação cristalina e contorno de grãos ideais; 

c) Esquema simplificado da microestrutura real de um varistor [11]. 
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Furtado et al. [11] também define os varistores, como sendo complexos sistemas 

cerâmicos policristalinos compostos por diferentes dopantes, cujas propriedades elétricas 

dependem inteiramente da composição química e das suas características microestruturais, 

tais como as dimensões do grão, porosidade, maclas e distribuição de fases. 

Em regime normal de operação, a característica tensão-corrente nos varistores é 

expressa tal que, a amplitude de corrente que o atravessa é tão baixa, que nesta condição 

podem ser considerados um isolante. A essa corrente dá-se o nome de corrente residual, 

composta por uma grande componente capacitiva e pequena resistiva para a terra. 

Segundo [12], “durante sobretensões elevadas, onde correntes da ordem de kA são injetadas, 

a tensão resultante sobre o equipamento protegido ficará em níveis aceitáveis”. 

 

2.8 Incerteza de medição 

 

A incerteza de medição é tratada amplamente em metrologia. Para o VIM [13] a 

incerteza de medição é definida como sendo um “parâmetro não negativo que caracteriza a 

dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas”. Já 

o GUM [14] a define como um “parâmetro, associado ao resultado de uma medição, que 

caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um 

mensurando”. Em ambos os conceitos as dispersões dos valores é abordado relacionando-se 

ao mensurando. As origens desta dispersão podem ser causa das por prováveis interferências 

quando se executa uma medição. 

Essa incerteza abrange diversos componentes, alguns dos quais podem ser avaliados 

segundo a distribuição estatística dos resultados obtidos de uma série de observações 

(incerteza Tipo A) e também podem ser caracterizados por suas variáveis de influência 

(incerteza Tipo B). A determinação da incerteza depende fundamentalmente da existência ou 

não de dados que estejam disponíveis para tratamento estatístico. Neste sentido, o GUM 

aborda as duas categorias com importante distinção [15]. 

 

2.8.1 Avaliação da incerteza de medição do Tipo A 

 

A incerteza de medição do Tipo A é estabelecida a partir da análise estatística de uma 

série de valores medidos, obtidos sob condições definidas de medição [13][15]. 
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Na prática, para cálculo de incertezas do Tipo A as medições são obtidas de uma 

distribuição normal, com desvio padrão inicialmente conhecido [15]. 

 

2.8.2 Avaliação da incerteza de medição do Tipo B 

  

Não é desejável e nem sempre é possível estimar valores para uma determinada 

grandeza através de medições da mesma. A incerteza de medição, dessa forma, é avaliada 

utilizando-se outras informações disponíveis. Como exemplo, podemos obter a incerteza de 

medição de um voltímetro usando o valor informado pelo próprio fabricante. Em outro caso, 

se for um instrumento calibrado, pode-se lançar mão do seu certificado de calibração, onde 

constará o respectivo fator de abrangência. Nestes exemplos estão caracterizadas as incertezas 

padrão ou incerteza de medição do Tipo B[14] [15]. 

Para [15], um dos componentes para se avaliar a incerteza padrão Tipo B é o desvio 

padrão ����� = ��	. Porém, quando não se tem informações diretamente deste componente 

outros são válidos, como o intervalo correspondente a um dado nível de confiança. Desse 

modo é necessário identificar a forma da distribuição dos valores para poder associar o 

intervalo de confiança ao desvio padrão. Caso isso não ocorra é comum supor que a 

distribuição é normal. 

Por outro lado, diz [15], a informação disponível é que a grandeza encontra-se entre os 

limites a_ e a+, sem dados adicionais sobre a distribuição de valores possíveis da grandeza no 

intervalo considerado. Neste caso, admite-se que a distribuição é retangular, tendo os limites 

indicados em suas bordas. Assim o desvio padrão é tal que 
 = ��± −���/�2�3�. Desse 

modo, a incerteza de medição do Tipo B pode ser tratada da mesma forma que a do tipo A, 

tornando viável e de uso prático todo cálculo de incertezas.  
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

3.1 Materiais 

 

O material selecionado para realização das inspeções foram os para-raios poliméricos 

da Balestro, modelo PBP, de tensão nominal de 12 kV e corrente de descarga nominal de 

10 kA, a partir dos quais foram obtidos os corpos de provas propriamente ditos; os varistores. 

Os exemplares escolhidos (Balestro PBP) se diferem de alguns modelos que se instala 

na rede de distribuição, como ilustrados nas Figura 6 e Figura 7. 

 
 

 

 

 

Figura 7 – Para-raios Balestro, 
mod. PBP. 

 

Apesar de aparentemente semelhantes, por questões de acoplamento ao sistema de 

medição de onde foram extraídos e das diferenças dimensionais relacionadas à distância de 

escoamento da descarga, os para-raios da Wenzhou Yikun Electric Co. não fizeram parte 

desta pesquisa. A Figura 8 mostra a estrutura interna dos modelos mencionados. 

 

Figura 8 – Estrutura interna de para-raios poliméricos. 
 

Figura 6 – Para-raios Wenzhou Yikun Electric, 
mod.YH10W-12. 

(A) (B) 
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Como podem ser observados na Figura 8, os varistores possuem diâmetro e espessuras 

diferentes, o que dificulta a padronização das medições, bem como a reprodutibilidade dos 

ensaios. 

Em laboratório, exemplares com diferentes e “conhecidos” graus de degradação 

(por EV) foram classificados em três grupos, segundo seu estado físico-estrutural; Para-raios 

novo, obtidos diretamente do estoque (Figura 9); Para-raios retirados de operação – sem 

indício de descarga atmosférica (Figura 10) e Para-raios que sofreram descarga atmosférica, 

(queimados) (Figura 11). 

 

 

Figura 9 – Para-raios novo. 
 

 

Figura 10 – Para-raios sem descarga atmosférica. 
 

 

Figura 11 – Para-raios com descarga atmosférica. 
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3.2 Preparação da amostra 

 

As Figuras 12 e 13 mostram o processo de obtenção dos varistores (cerâmicas 

varistoras) de ZnO. O para-raios mostrado é um exemplar novo, ainda não degradado. 

 

 

Figura 12 – Para-raios sem cobertura polimérica. 
 

Abaixo da camada polimérica se observa uma camada cerâmica, cuja função é de 

proteção mecânica do para-raios, atuando ao mesmo tempo como componente de fixação dos 

varistores entre si. A Figura 19 mostra a estrutura interna do para-raios e é possível identificar 

as cerâmicas varistoras de Óxido de Zinco (ZnO). 

 

 

Figura 13 – Estrutura interna de para-raios a Óxido de Zinco (ZnO). 
 

O varistor utilizado é uma cerâmica policristalina, detalhada em 2.10, com espessura de 

29 mm e diâmetro de 40 mm, considerando uma tolerância dimensional de ± 1 mm para 

ambos os parâmetros. As pequenas variações dimensionais se justificam visto que os para-

raios foram obtidos de diferentes lotes de fabricação. A Figura 14 representa os varistores 

inspecionados. 
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Figura 14 – Varistores a Óxido de Zinco. 

 

Na caracterização dos varistores foram utilizadas 30 amostras, considerando três grupos 

de para-raios, sendo: para-raios novos, para-raios sem descarga atmosférica e para-raios com 

descarga atmosférica, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Quantidade de amostra por grupo de para-raios. 

Amostras utilizadas nos ensaios por Ultrassom 

Grupo              
Amostras 

Para-Raios 
Novos (PRN) 

Para-Raios Sem 
descarga atmosférica 

(PRS) 

Para-Raios Com 
descarga atmosférica 

(PRC) 
Total 

Para-raios 
(Balestro, mod. PBP) 

3 4 3 10 

Varistores 
(cerâmicas a ZnO) 

9 12 9 30 

 

 

3.3 Sistema de medição 

 

O sistema de medição utilizado no ensaio por ultrassom para diagnóstico de degradação 

de varistores dos para-raios está representado na Figura 15. Com essa estrutura foi possível 

obter o tempo de voo da onda ultrassônica e amplitude do sinal. 
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Figura 15 – Visão geral do sistema de medição por ultrassom. 
 

A configuração mostrada na Figura 15 dá uma visão geral do sistema de medição por 

ultrassom, onde: A = Osciloscópio, B = Atenuador, C = Gerador de Funções, D = 

Computador, E = Varistor a ser ensaiado, F = Transdutor ultrassônico e G = Suporte do 

sistema de posicionamento do transdutor. 

Um Gerador de Funções de ondas arbitrárias Agilent Technologies, modelo 33250A foi 

utilizado para gerar o sinal ultrassônico, e transdutores normal de onda longitudinal de 

frequência nominal central de 3,5 MHz, mod. A382S; 5,0 MHz, mod. V309 e 7,5 MHz, mod. 

A320S, todos os transdutores apresentavam diâmetro de 12,7 mm da marca Panametrics-

NDT, para receber a energia elétrica do Gerador de Funções e transformá–la em energia 

mecânica que foi transmitida para a cerâmica varistora e recebida a reflexão da parede oposta 

que foi convertida novamente em energia elétrica e captada pelo Osciloscópio, da marca 

Agilent Technologies, modelo DSO 6032A. Utilizando-se um programa desenvolvido em 

Labview foi possível coletar esses sinais mostrados pelo osciloscópio, extrair o tempo de voo 

ultrassônico medido entre a diferença entre os picos máximos da primeira e segunda reflexão, 

e a amplitude do sinal medida pico a pico e armazená-los em um arquivo. Os equipamentos 

foram interligados por cabos coaxiais. 

Todo procedimento experimental e ensaios foram realizados no Laboratório de 

Ultrassom (Labus) da Divisão de Acústica, Vibrações e Ultrassom (Diavi) pertencente a 

Diretoria de Metrologia Científica (Dimci) no campus do Inmetro, em Xerém, Duque de 

Caxias-RJ. 
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3.4 Programa de aquisição de dados 

 

Foi desenvolvido o programa denominado varistores no ambiente gráfico Labview, 

como ferramenta de aquisição de dados, amplificação e digitalização dos ecos gerados pelo 

osciloscópio. A interface do programa está exemplificada na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Digitalização dos ecos gerados pelo osciloscópio. 
 

A principal função do programa é capturar o tempo de voo ultrassônico medido entre a 

diferença dos picos máximos da primeira e segunda reflexão, e a amplitude do sinal 

ultrassônico medida pico a pico, armazenando tais parâmetros em um arquivo de extensão 

“lvm”. Para captura e armazenamento dos dados foi necessário posicionar, ajustando-se 

manualmente, os cursores 1 (amarelo) e 2 (azul) de modo que, ao observar a indicação dos 

picos máximos entre o pulso e o eco,o botão Finalizar Visualização, indicado na parte 

inferior direita da janela do programa, mostrada na Figura 16, fosse acionado. 
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3.5 Protocolo de Medição 

 

Para que a medição em cada amostra contemplasse a maior área da superfície do 

varistor, foram estabelecidos inicialmente nove pontos de medição na face superior da peça, 

que por sua vez obedece ao posicionamento do para-raios. A disposição desses pontos está 

mostrada na Figura 17. 

 

 

 

 

Definidos os pontos no corpo de prova, foi necessário estabelecer uma sequência de 

medição, a fim de garantir a reprodutibilidade dos ensaios, como demonstrado na Figura 18.  

 

 

 

 

A codificação para cada grupo de varistores, num total de três por para-raios, foi 

definida conforme a notação PRX00-0-000. 

 

Figura 17 – Distribuição de pontos de medição na face do varistor. 

Figura 18 – Sequência inicial de medição no varistor. 
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Onde: 

PR – é a abreviação de Para-Raios; 

X – representa a condição físico-estrutural da peça, (Ex.: PRN = Para-raios Novo); 

00– identifica o varistor dentro do grupo de varistores, (Ex.: PRN11 = 1º varistor do 1º 

para-raios novo sob inspeção); 

0 – define a posição da medição no varistor, (Ex.: PRN11-1 = medição do ponto 1 da 

amostra sob inspeção); 

000 – mostra a frequência do sinal ultrassônico utilizada, (Ex.: PRN11-1-225 = 

utilização de um transdutor de frequência central nominal de 2,25MHz). 

No protocolo de medição os instrumentos foram configurados como indicado em 3.3, 

Figura 16. O varistor foi colocado sob o sistema de posicionamento mostrado na Figura 19, 

onde foi possível realizar o ajuste fino para o acoplamento e posição correta de medição do 

transdutor de ultrassom. Os instrumentos foram configurados da seguinte forma: o gerador de 

funções foi ajustado com amplitude de 20 V medidos pico a pico e uma salva de sinais 

(“burst”) de 3 ciclos, utilizou-se um transdutor de frequência central nominal de 3,5, 5 e 

7,5 MHz e diâmetro de 12,7 mm, o osciloscópio foi ajustado para mostrar os 3 primeiros ecos 

na tela, pois a medição foi realizada utilizando a técnica pulso eco e foi medido o tempo de 

voo da onda ultrassônica entre os dois primeiros ecos pegando o pico máximo do primeiro 

eco e o pico máximo do segundo eco, estando eles posicionados no mesmo ciclo para não 

capturar um tempo menor ou maior. Para isso, foi de extrema importância garantir um bom 

acoplamento entre o transdutor e a cerâmica ensaiada. A Figura 19 demonstra a configuração. 

 

Figura 19 – Configuração dos instrumentos utilizados no protocolo de medição. 
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Na etapa inicial dos ensaios foram avaliados 3 (três) para-raios, sendo; dois exemplares 

novos (PRN) e um exemplar que sofreu descarga atmosférica (PRC), sendo considerados 

nove varistores sob ensaio (Tabela 1), totalizando 9 medições em cada um deles. Este 

protocolo foi executado para avaliar os sinais ultrassônicos, observados no osciloscópio, 

definir a frequência ultrassônica mais adequada para obtenção dos resultados nos demais 

varistores e varrer a maior área possível dos mesmos. 

Foi realizado teste t-Student para verificar igualdades das médias das medições, que 

englobaram o tempo de voo e a amplitude do sinal ultrassônico pulso-eco. O teste t, para o 

tempo de voo, abrangeu as frequências ultrassônicas de 3,5 MHz, 5,0 MHz e 7,5 MHz, 

relacionando-as em pares, sendo; dois para-raios novos PRN (seis varistores) e um para-raios 

que sofreu descarga PRC (três varistores), o caso mais crítico, com o objetivo de avaliar se as 

médias obtidas eram iguais e se o tempo de voo poderia ser usado para caracterizar 

degradação das cerâmicas varistoras. Para a amplitude o teste t foi usado para comparar as 

médias entre PRN e PRC e PRS e PRC. 

A comparação do t calculado com o valor de t crítico foi obtido da distribuição 

t-Student com graus de liberdade � = � − 1 e a confiança de p = 95,45%. Para obter 

t calculado foi utilizada a equação 2: 
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Onde: 

����� −�	��� = Diferença entre médias amostrais; 

�	 = Desvio padrão e 

�� = Número de repetições. 

 

A condição de aceitação da metodologia atendeu a equação 3: 

 

(3) 
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Após o teste t, e constatar que as médias eram iguais entre si, foi definido o transdutor 

de frequência central nominal de 3,5 MHz, por constatar que era a frequência que apresentava 

menos atenuação, ou seja, melhor amplitude do sinal ultrassônico, para obtenção da 

amplitude ultrassônica na cerâmica em estudo e cinco pontos (1, 3, 5, 7 e 9) de medição, os 

quais representaram a nova sequência de posicionamento do transdutor no varistor para 

realização das demais medições, como mostra a Figura 20. 

 

Figura 20 - Sequência de medição em para-raios sem descarga e 
com descarga atmosférica. 

 

 

3.6 Determinação da incerteza de medição 

 

Como mencionado na introdução deste trabalho, a determinação das incertezas de 

medição foi baseada no [14]. 

Para a incerteza do Tipo A foram utilizados os desvios padrão do tempo de voo da onda 

ultrassônica e da sua amplitude de nove repetições obtidas de dois para-raios novos (PRN), 

representado pela equação 4 [14]. Para os demais exemplares de para-raios com descarga 

(PRC) e sem descarga (PRS) foram obtidas cinco repetições. A incerteza do Tipo A foi 

calculada conforme a equação 4: 

n

s
ua =

                                                                   
(4) 

Onde: 

au =  Incerteza do Tipo A; 

s  = Desvio Padrão; 

n  = Número de repetições. 
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As incertezas Tipo B do tempo de voo e da amplitude da onda ultrassônica, foram 

obtidas segundo os componentes apresentados na Tabela 1: 

 

Tabela 2 – Componentes da incerteza Tipo B. 

Parâmetro da onda 
Ultrassônica 

Componente de Incerteza 
Distribuição de 
Probabilidade 

Coeficiente de 
Sensibilidade 

Tempo de voo 
Exatidão da base de 

tempo do osciloscópio 
Retangular t* 

Amplitude 

Incertezas combinadas 
da Amplitude 

provenientes do 
Certificado de calibração 

do osciloscópio 

Retangular 1 

*t  = tempo (s) 

 

 As incertezas expandidas da amplitude provenientes do certificado de calibração do 

osciloscópio estão mostradas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Condições para Incerteza Expandida (Tipo B) 

Tensão RMS (Vpi) [V] Frequência [MHz] Incerteza Expandida [V] k 

7 3,0 0,017 2 

k = fator de abrangência com Probabilidade de 95,45% 

 

Com as componentes de incertezas Tipo A e Tipo B foi possível determinar a Incerteza 

Combinada do tempo de voo e amplitude da onda ultrassônica, dada pela equação 5: 

 

∑= 2
ic uu

                                                         
(5) 

 

Onde: 

cu  = Incerteza Combinada. 

iu = Componente de incerteza. 

A partir da equação 5, que representa o valor da Incerteza Combinada, foi possível 

determinar o Grau de Liberdade Efetivo [14], através da equação 6. 
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eff v

u

u
V .

4









=       (6) 

 

Onde: 

effV = Grau de liberdade efetivo 

4
cu  = Incerteza Combinada 

4
iu  = Componente de incerteza individual 

iv  = Graus de liberdade individual (n-1) 

 A incerteza de medição expandida foi calculada a partir da equação 7: 

 

)(ykuU c=                     (7) 

 

Onde: 

��  = Incerteza combinada 

k = Fator de abrangência (com probabilidade de 95,45%). 
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4. RESULTADOS 

 

Para exemplificar os sinais encontrados nas medições dos para-raios neste trabalho, 

encontra-se na Figura 21 o sinal RF da onda ultrassônica obtidos da medição no varistor 

PRN11-9-350, utilizando-se um transdutor de frequência nominal central de 3,5 MHz, onde 

se pode observar no eixo y a amplitude (V) e em x o tempo de voo (s). Os demais sinais RF 

analisados de para-raios apresentam-se com as mesmas características. 

 

 

Figura 21 – Sinal RF do varistor PR	11-9-350. 
 

 

Para verificar a igualdade entre as médias dos resultados, tomando como base o tempo 

de voo da onda ultrassônica obtidos para PRN1 e PRN2, nas frequências analisadas, utilizou-

se o teste t-Student, como descrito em 3.5. Na Tabela 4 e Tabela 5 estão dispostos os 

resultados do teste t dos varistores de PRN1 e PRN2, nas frequências ensaiadas de 3,5, 5 e 

7,5 MHz.  

 

 

Amplitude 

Tempo de voo 
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Tabela 4 – Resultado de t calculado dos varistores PR	1, para o tempo de voo, com 
t crítico = 2,37. 

Tempo de voo (s) 
Frequências (MHz) 3,5 5 7,5 

3,5 X 1,91 0,89 
5 1,91 X 0,67 

7,5 0,89 0,67 X 
 

Tabela 5 – Resultado de t calculado dos varistores PR	2, para o tempo de voo, com 
t crítico = 2,37. 

Tempo de voo (s) 
Frequências (MHz) 3,5 5 7,5 

3,5 X 1,39 0,85 
5 1,39 X 1,86 

7,5 0,85 1,86 X 
 

Da mesma forma que em PRN1, para verificar a igualdade entre as médias dos 

resultados, tomando como base o tempo de voo da onda ultrassônica obtidos para PRC1, nas 

frequências analisadas, utilizou-se o teste t-Student, como descrito em 3.5. Na Tabela 6 estão 

dispostos os resultados do teste t dos varistores de PRC1, nas frequências ensaiadas de 3,5, 5 

e 7,5 MHz. 

 

Tabela 6 - Resultado de t calculado dos varistores PRC1, para o tempo de voo, com 
t crítico = 2,37. 

Tempo de voo (s) 
Frequências (MHz) 3,5 5 7,5 

3,5 X 0,31 0,40 
5 0,31 X 0,42 

7,5 0,40 0,42 X 
 

Como todos os resultados para o teste t-Student encontram-se abaixo de t crítico = 2,37, 

verificou-se que todas as médias são iguais, desta forma, não havendo variação do tempo de 

voo entre os varistores novos (PRN) e os que sofreram descarga (PRC), concluiu-se então, 

que este parâmetro não sofre alteração quando o varistor sofre degradação, portanto não é um 

parâmetro para avaliação de degradação de para-raios. Desta forma, os demais para-raios 

foram ensaiados com transdutores de frequência nominal central de 3,5 MHz, como 

observado em 3.5, por ser a frequência na qual se observou a menor atenuação do sinal 

ultrassônico no material ensaiado e avaliou-se somente a amplitude da onda ultrassônica. 
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 Os resultados das medições do tempo de voo, suas respectivas incertezas de medição e 

contribuições do Tipo A e Tipo B, realizados nos varistores PRN1, PRN2 e PRC1, com 

frequência nominal central de 3,5 MHz, encontram-se na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Resultados e incertezas de medição do tempo de voo da onda ultrassônica das 
amostras PR	1, PR	2 e PRC. 

Varistor 
Média do 
Tempo de 

voo (s) 

Desvio 
Padrão 

(s) 

Incerteza de medição 
Veff k U(s) Tipo A(s) 

Tipo B 
(s) 

uc 

(s) 
PRN11 9,8835E-06 3,1348E-08 1,0449E-08 4,2797E-11 1,0E-08 8,0 2,4 2,5E-08 

PRN12 9,8138E-06 1,5142E-08 5,0474E-09 4,2495E-11 5,0E-09 8,0 2,4 1,2E-08 

PRN13 9,8333E-06 8,1430E-09 2,7143E-09 4,2580E-11 2,7E-09 8,0 2,4 6,4E-09 

PRN21 9,9922E-06 1,0774E-08 3,5913E-09 4,3267E-11 3,6E-09 8,0 2,4 8,5E-09 

PRN22 9,9175E-06 5,4447E-09 1,8149E-09 4,2944E-11 1,8E-09 8,0 2,4 4,3E-09 

PRN23 9,9358E-06 9,1848E-09 3,0616E-09 4,3023E-11 3,1E-09 8,0 2,4 7,2E-09 
 PRC11 9,8799E-06 1,4605E-08 4,8682E-09 4,2781E-11 4,87E-09 8,0 2,4 1,2E-08 

 PRC12 9,8246E-06 1,5917E-08 5,3056E-09 4,2542E-11 5,31E-09 8,0 2,4 1,3E-08 

 PRC13 9,8355E-06 1,2391E-08 4,1303E-09 4,2589E-11 4,13E-09 8,0 2,4 9,8E-09 

 

Os resultados das medições da amplitude da onda ultrassônica, suas respectivas 

incertezas de medição e as contribuições do Tipo A e Tipo B, do PRN, PRS e PRC, se 

encontram nas Tabela 8,  

Tabela 9 e Tabela 10, respectivamente. 

 

Tabela 8 – Resultados e incertezas de medição da amplitude da onda ultrassônica das 
amostras PR	. 

Varistor 
Média da 

Amplitude 
(V) 

Desvio 
Padrão 

(V) 

Incerteza de medição 
Veff k 

U 

(V) Tipo A 
(V) 

Tipo B 
(V) 

uc 

(V) 
PRN11 1,0365E+00 1,1162E+00 3,7207E-01 4,4880E-06 3,7E-01 8,0 2,4 8,8E-01 

PRN12 1,0267E+00 1,1297E+00 3,7656E-01 4,4458E-06 3,8E-01 8,0 2,4 8,9E-01 

PRN13 3,1608E-01 2,1359E-01 7,1196E-02 1,3687E-06 7,1E-02 8,0 2,4 1,7E-01 

PRN21 6,8283E-01 7,5515E-02 2,5172E-02 2,9568E-06 2,5E-02 8,0 2,4 6,0E-02 

PRN22 7,1788E-01 5,9505E-02 1,9835E-02 3,1085E-06 2,0E-02 8,0 2,4 4,7E-02 

PRN23 7,0323E-01 6,4815E-02 2,1605E-02 3,0451E-06 2,2E-02 8,0 2,4 5,1E-02 

PRN31 1,0184E+00 2,9117E-01 1,3022E-01 4,9976E-05 0,130216 8,0 2,4 3,1E-01 

PRN32 8,6934E-01 1,3916E-01 6,2233E-02 3,7643E-06 0,062233 8,0 2,4 1,5E-01 

PRN33 1,2406E+00 4,3830E-01 1,9601E-01 5,3721E-06 0,196013 8,0 2,4 4,6E-01 
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Tabela 9 – Resultados e incertezas de medição da amplitude da onda ultrassônica da 
amostra PRS. 

Varistor 
Média da 

Amplitude 
(V) 

Desvio 
Padrão 

(V) 

Incerteza de medição 
Veff k U 

(V) 
Tipo A 

(V) 
Tipo B 

(V) 
Uc 
(V) 

PRS11 2,5371E-01 8,2123E-02 3,6726E-02 1,2451E-05 0,036726 8,0 2,4 8,7E-02 
PRS12 2,4668E-01 1,0007E-01 4,4754E-02 1,0682E-06 0,044754 8,0 2,4 1,1E-01 
PRS13 5,8594E-01 2,9602E-01 1,3238E-01 2,5372E-06 0,132382 8,0 2,4 3,1E-01 
PRS21 2,5371E-01 8,2123E-02 3,6726E-02 1,2451E-05 0,036726 8,0 2,4 8,7E-02 
PRS22 2,4668E-01 1,0007E-01 4,4754E-02 1,0682E-06 0,044754 8,0 2,4 1,1E-01 
PRS23 5,8594E-01 2,9602E-01 1,3238E-01 2,5372E-06 0,132382 8,0 2,4 3,1E-01 
PRS31 2,3770E-01 1,2345E-01 5,5210E-02 1,1665E-05 0,05521 8,0 2,4 1,3E-01 
PRS32 2,8145E-01 5,1838E-02 2,3183E-02 1,2187E-06 0,023183 8,0 2,4 5,5E-02 
PRS33 2,5840E-01 4,6899E-02 2,0974E-02 1,1189E-06 0,020974 8,0 2,4 5,0E-02 
PRS41 3,0977E-01 4,0936E-02 1,8307E-02 1,5202E-05 0,018307 8,0 2,4 4,3E-02 
PRS42 2,8047E-01 6,1710E-02 2,7598E-02 1,2145E-06 0,027598 8,0 2,4 6,5E-02 
PRS43 2,4668E-01 1,0007E-01 4,4754E-02 1,0682E-06 0,044754 8,0 2,4 1,1E-01 

 

 

Tabela 10 – Resultados e incertezas de medição da amplitude da onda ultrassônica da 
amostra PRC. 

Varistor 
Média da 

Amplitude 
(V) 

Desvio 
Padrão 

(V) 

Incerteza de medição 
Veff k 

U 
(V) Tipo A 

(V) 
Tipo B 

(V) 
Uc 
(V) 

PRC11 6,1719E-02 1,0707E-02 4,7882E-03 3,0288E-06 0,00 4,0 2,9 1,4E-02 
PRC12 2,9648E-01 1,6050E-01 7,1777E-02 1,4550E-05 0,07 4,0 2,9 2,1E-01 
PRC13 4,0762E-01 1,4335E-01 6,4109E-02 2,0004E-05 0,06 4,0 2,9 1,8E-01 

PRC21 - - - - - - - - 

PRC22 1,7168E-01 1,3598E-01 4,5326E-02 7,4340E-07 0,045326 8,0 2,4 1,1E-01 
PRC23 1,6172E-01 3,0404E-02 1,0135E-02 7,0026E-07 0,010135 8,0 2,4 2,4E-02 

 

 Como pode ser observado na Tabela 10, não foi possível obter medições no varistor 

PRC21. Esta amostra, devido à descarga atmosférica, encontrava-se rompida e não possuía 

área suficiente para ser avaliado com os transdutores utilizados neste experimento. 

Na Tabela 11 estão dispostos as médias das amplitudes, o desvio padrão, e o resultado 

do teste t-Student de PRN, PRS e PRC ensaiados, para avaliar a igualdade entre médias. 
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Tabela 11 – Médias das Amplitudes, desvio padrão e teste t-Student de PR	, PRS e PRC. 
 PR	 PRS PRC 

1,037 0,254 0,235 

1,027 0,247 0,312 
0,316 0,586 0,362 

0,683 0,254 0,062 

0,718 0,247 0,296 
0,703 0,586 0,408 

1,018 0,238 - 

0,869 0,281 0,172 
1,241 0,258 0,162 

 
0,310 

 

 
0,280 

 
 

0,247 
 

Média 0,846 0,316 0,251 
Desvio padrão 0,274 0,128 0,115 

Teste t, (tcrítico = 2,87) 

PR	 X 5,37 5,30 
PRS X X 1,18 
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5 DISCUSSÃO 

 

Ao longo do experimento foram obtidas medições do tempo de voo e amplitude do sinal 

ultrassônico através da técnica pulso-eco, a fim de se avaliar características de degradação 

entre varistores de para-raios novos (PRN), para-raios sem descarga atmosférica (PRS) e 

para-raios com descarga atmosférica (PRC). 

Como discussão, pode-se dizer que os resultados relacionados às medições do tempo de 

voo da onda ultrassônica mostraram que todas as médias entre varistores de PRN e aqueles 

que sofreram descarga PRC são iguais, indicando que este parâmetro não sofre alteração 

quando o varistor sofre degradação e, portanto, não é consequentemente um parâmetro para 

avaliação da degradação de para-raios. 

Quanto às medições da amplitude do sinal ultrassônico, os resultados mostram que, 

como as médias de varistores que sofreram descarga (PRC) e aqueles que não sofreram (PRS) 

são estatisticamente iguais, e os varistores sofrem degradação pela exposição ao meio 

atmosférico, independente de sofrer descarga ou não, pode-se inferir que a amplitude também 

não é um bom parâmetro para se avaliar a degradação dos varistores ensaiados. 

Logo, a utilização da técnica de ultrassom pulso-eco através da análise do tempo de voo 

e amplitude das ondas ultrassônicas não constituem parâmetros adequados para caracterização 

da degradação de varistores de para-raios poliméricos a Óxido de Zinco.  
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APÊ	DICE 1 

 

1. SISTEMA E	CAPSULADO DE MEDIÇÃO TRA	SFORMADOR A SECO 

(SEMTS) 

 

 O SEMTS pode ser definido resumidamente como um sistema de medição utilizado 

para medir o consumo de energia elétrica de uma unidade consumidora. O equipamento é 

instalado em média tensão e atende clientes do Grupo A [17]. Em termos comerciais ele é um 

instrumento de medição que garante à empresa o faturamento de uma unidade consumidora. 

 No campo da metrologia, tendo [13] como referência, pode-se compreender o sistema 

de medição de forma mais abrangente, para então entender o que representa o SEMTS. 

Segundo [13] um sistema de medição é: 

 

“Conjunto de um ou mais instrumentos de medição e freqüentemente outros 
dispositivos, compreendendo, se necessário, reagentes e insumos, montado e 
adaptado para fornecer informações destinadas à obtenção dos valores medidos, 
dentro de intervalos especificados paragrandezas de tipos especificados. 
(VIM, 2009)”. 

 

No mercado brasileiro existem alguns fabricantes de SEMTS. Alguns deles estão 

representados na Figura 22. 

 

 

 

 

Em particular, esta pesquisa utilizou como referência o equipamento da Serta 

Transformadores [19], modelo CMT15150S, por atender grande parte do parque de clientes 

do Grupo A atendidos pela empresa, para este nicho de mercado. 

 

Figura 22 – Fabricantes de SEMTS no Brasil. 
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1.1  FU	CIO	ALIDADE E APLICAÇÕES 

 

 A prerrogativa mais contundente parautilização do SEMTS é a exteriorização da 

medição, que praticamente elimina a intervensão de terceiros. Sob essa visão o equipamento 

passa a ser instalado em poste na via pública, mas ao alcance dos profissionais da empresa, 

cujo respaldo legal encontra-se em [17], que estabelece as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica. Quanto ao acesso, com a instalação em poste elimina-se a necessidade da 

permissão do proprietário da unidade consumidora para inspecionar ou manutenir o sistema, 

ao contrário das cabines de medição, que são construídas dentro da propriedade particular ou 

em regiões limítrofes, dificultando e muitas vezes impedindo o acesso das equipes para 

realização de operações comerciais ou técnicas. 

 Para facilitar essa exteriorização, foi necessário desenvolver um projeto que 

contemplasse a unificação de todos os componentes da medição. Para isso foi desenvolvida a 

técnica de encapsulamento dos transformadores de potencial indutivo (TPIs) e de corrente 

(TCs). 

 

 

Figura 23 – SEMTS, modelo CMT15150S de [19]. 
 

A seguir, estão identificados os componentes e acessórios do Sistema: 

Componentes principais: 

• Transformadores de corrente (TC); 
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• Transformadores de potencial (TPI); 

• Caixa para montagem dos TCs e TPIs (módulo principal) e 

• Caixa para medição (medidor e telemetria). 

 

Componentes acessórios: 

• Para-raios poliméricos; 

• Chave de inspeção (para inspeção de furto e / ou manutenção); 

• Alças para içamento do equipamento. 

 

Em 1998, o SEMTS foi concebido para obter medição de fronteira1entre Alimentadores. 

No entanto, para atender diferentes situações de topologia dos padrões das UCs, o padrão de 

fornecimento de energia elétrica em tensão primária – 15 kV apresenta arranjos de ligações 

do SEMTS, de acordo com a rede de distribuição onde o equipamento será instalado e tipos 

de ramais das respectivas unidades de consumo. 

 

1.2 CO	TEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

O forte argumento para utilização desse sistema de medição pelas distribuidoras, nesses 

países, são as perdas de energia oriundas de furtos e/ou fraudes. Na prática, para essas 

distribuidoras as perdas estão diretamente ligadas ao seu faturamento, bem como o 

estabelecimento de sua tarifa. A utilização do equipamento passou a ser prioridade para 

diminuição dessas perdas e mantê-lo em operação é o grande desafio. 

A Figura 24 mostra a configuração básica de instalação do SEMTS, pela distribuidora 

Ampla Energia e Serviços S.A. 

 

                                                             

1 Região limítrofe entre circuitos alimentadores em redes de distribuição. 
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Figura 24 – Configuração básica de instalação do SEMTS [18]. 
 

O SEMTS é constituído basicamente por transformadores de corrente e transformador 

de potencial indutivo (caixa principal), medidor eletrônico e telemetria (caixa de medição) e 

um conjunto de para-raios do tipo polimérico, como mostra a Figura 25. 

 

 

Sistema Encapsulado de Medição a Transformador 

a Seco (SEMTS)  
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Figura 25 – Componentes do SEMTS [19]. 
 

Como pode ser observado na Figura 25, o conjunto de para-raios está conectado aos 

terminais de alimentação (fonte) e fixado à estrutura do SEMTS por intermédio de um suporte 

igualmente polimérico. Os 3 para-raios estão curto-circuitados através dos desligadores 

automáticos, posicionados em sua parte inferior e estes às ferragens do equipamento, para 

então serem conectados ao aterramento da rede de distribuição. Este arranjo, segundo um dos 

fabricantes [19], facilita o escoamento das correntes indesejáveis à terra. 

Os SEMTS estão inexoravelmente submetidos a distintas condições climáticas e 

ambientais quando instalados na rede de distribuição, como poluição urbana, salinidade, 

poeira e fuligem. No entanto, segundo estudos preliminares realizados pela Ampla [18], a 

mais severa é a exposição às descargas atmosféricas. 

Empiricamente, o que se observa é que ao longo do tempo a frequente incidência de 

raios nos SEMTS acelera a degradação dos para-raios acoplados a ele, reduzindo na mesma 

proporção sua vida útil. Em contrapartida nem sempre é possível identificar por Ensaio Visual 

(EV) o estado funcional dos para-raios. 

Neste contexto, surge a necessidade de desenvolver um método de diagnóstico do 

estado físico-estrutural dos para-raios, a partir do qual são esperados resultados que podem 

subsidiar análises de degradação dos mesmos. 

A técnica proposta para este diagnóstico é a de ultrassom, dado seu baixo custo de 

implantação e por ser um método de Ensaio Não Destrutivo (END) [4], ainda não explorado 

no meio industrial e acadêmico, para esta aplicação. 
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1.3 O PROBLEMA 

 

Os para-raios submetidos aos ensaios foram extraídos do SEMTS ou diretamente do 

estoque, no caso de exemplares novos. A escolha dos para-raios danificados foi baseada 

segundo as falhas demonstradas nos três casos peculiares a seguir.  

No primeiro caso o SEMTS explode (Figura 26) após sofrer descarga atmosférica, 

danificando não somente os para-raios como todo sistema de medição. Nesta situação, o 

envio de dados ao sistema de monitoramento remoto estabelecido pela telemetria é 

interrompido, perdendo-se toda informação da medição. Evidentemente, com a explosão há 

necessidade de deslocamento de equipe a campo, para substituição do equipamento. 

 

 

Figura 26 – Explosão do SEMTS por descarga atmosférica. 

 

No segundo caso, constatou-se que somente o para-raios da fase C estava queimado, por 

descarga atmosférica (Figura 27). Nesta situação a telemetria permanece em funcionamento. 

Porém, o problema não é detectável pelos operadores do sistema de monitoramento, visto que 

os para-raios não estão contemplados no citado sistema. 
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Figura 27 – Caracterização de um para-raios avariado, por descarga atmosférica. 
 

Dessa forma, o SEMTS passa a ficar vulnerável, pois seu sistema de isolamento está 

comprometido e somente uma verificação local seria capaz de identificar o problema, para 

posterior ação. No entanto, o EV pode ser tardio para se evitar a queima do equipamento, na 

incidência de novos surtos de tensão. 

A Figura 28 mostra, no detalhe, o para-raios queimado retirado do equipamento que 

ainda permaneceu em funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a equipe de manutenção o terceiro caso é o mais complexo e de difícil detecção. 

Como pode ser observado na Figura 29, apenas o EV não é suficientemente capaz de 

identificar avarias no para-raios danificado, uma vez que não há evidências de queima ou 

atuação do desligador automático. Além disso, assim como no caso anterior, o sistema de 

monitoramento remoto não detecta esta anomalia. Neste evento, igualmente pode-se inferir 

Figura 28 – Detalhe do para-raios queimado por descarga atmosférica. 
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que o SEMTS está vulnerável diante de futuras incidências de descargas atmosféricas por 

falta de proteção. 

 

 

Figura 29 – Caracterização de um para-raios avariado, sem descarga atmosférica. 
 

Como pôde ser observado, nos três casos há necessidade de deslocamento de equipes de 

manutenção a campo. Porém, fica evidenciada principalmente nos dois últimos casos, quando 

não houve explosão do equipamento, a necessidade de se desenvolver uma técnica preventiva 

para diagnosticar e monitorar o estado funcional dos para-raios acoplados ao SEMTS. 

Com base nas evidências demonstradas nas Figuras 26, 27 e 29, este trabalho buscou 

a priori classificar os para-raios, segundo sua condição físico-estrutural. Ao mesmo tempo, 

essas condições serviram para identificar os respectivos varistores, cujos pormenores foram 

apresentados em Materiais e Métodos. 

 

 

 

 

 

 

 


