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Resumo 

As descargas atmosféricas são a principal causa de desligamentos não 

programados dos sistemas de transmissão, segundo estatística das concessionárias de 

energia. Por essa razão a compreensão dos mecanismos associados a esses 

desligamentos pode subsidiar as ações de projeto de proteção das linhas, para melhorar 

o desempenho das mesmas frente a descargas, com redução da probabilidade de falha. 

Na literatura técnica, normalmente se aborda dois mecanismos básicos de desligamento 

de linha de transmissão: o flashover, associado à incidência em cabos fase, e o 

backflashover, associado à incidência em cabos de blindagem. Em particular, no caso de 

incidência no cabo de blindagem em pontos próximos ao meio do vão, existe outro 

mecanismo chamado de ruptura a meio de vão. Este mecanismo se baseia nas 

sobretensões entre o cabo de blindagem e os cabos fase que também podem ocasionar 

em desligamento da linha. Este trabalho avalia a importância de tal mecanismo no 

desempenho de linhas de transmissão com níveis de tensão nominal de operação acima 

de 230 kV. Para tal avaliação, considera-se o Alternative Transients Program (ATP) para 

cálculo do transitório resultante, juntamente com o cálculo da suportabilidade do vão 

para determinação ou não da ocorrência de ruptura a meio de vão. A modelagem 

desenvolvida é aplicada a uma linha real de 500 kV.  
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Abstract 

Lightning are the main cause of unscheduled outages of transmission lines, 

according to statistics from utilities. For this reason, an understanding of the 

mechanisms associated with these outages can support project actions to protection the 

lines, to improve their performance, reducing the probability of failure. In the technical 

literature, two basic mechanisms of transmission line outages are usually considered: 

flashover, associated with the incidence in phase cables, and backflashover, associated 

with the incidence in shielding wires. In particular, in the case of incident on the 

shielding wires at points near to the middle of the span, there is another mechanism 

called mid-span rupture. This mechanism is based on the overvoltages between the 

shielding wires and the phase cables that can also lead to outage of the line. This work 

evaluates the importance of such a mechanism in the performance of transmission lines 

with nominal operating voltage levels above 230 kV. For this evaluation, it is considered 

the Alternative Transients Program (ATP) to compute the resulting transient, together 

with the calculation of the supportability for the determination of the occurrence or not 

of mid-span rupture. The developed modeling is applied to a real 500 kV line. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema 

As descargas atmosféricas são um fenômeno físico responsável por cerca de 70% 

dos desligamentos não programáveis nas linhas de transmissão (LT), segundo 

estatísticas das concessionárias de energia [1]. As incidências direta ou indireta podem 

provocar sobretensões nos isolamentos causando a ruptura dos mesmos e o 

desligamento da linha. Esta ocorrência tem relação, principalmente, com as longas 

extensões das LTs e a altura elevada de suas estruturas em relação ao solo, o que as 

tornam pontos preferenciais de incidência.  

Em sua maioria, a literatura técnica sobre o tema aborda dois mecanismos 

básicos de desligamento de linhas de transmissão: o flashover, associado à incidência 

em cabos fase, e o backflashover, associado à incidência em cabos de blindagem e/ou 

torre. Em particular, no caso de incidência no cabo de blindagem em pontos próximos 

ao meio do vão, normalmente não são avaliadas as sobretensões entre o cabo de 

blindagem e os cabos fase como no software Flash desenvolvido pelo IEEE  [2]. Tais 

sobretensões podem ser importantes, notadamente no caso de vãos longos, em que o 

efeito da reflexão negativa na descontinuidade torre-aterramento demora a chegar.  

Nesse cenário, os estudos que abrangem a ruptura de isolamento em linhas de 

transmissão frente a descargas atmosféricas podem contribuir para o aperfeiçoamento 

de técnicas de proteção a fim de minimizar o número de desligamentos, restringindo-os 

a valores aceitáveis determinados por órgãos regulamentadores. Tal aspecto em 

conjunto com a qualidade do fornecimento de energia elétrica denota a relevância deste 

trabalho. Em particular, neste trabalho a ênfase é dada ao estudo da ruptura a meio de 

vão devido à carência de estudos desse fenômeno no meio acadêmico e industrial. Esse 

mecanismo de ruptura é considerado improvável por muitos trabalhos e autores como 

Wagner e Hileman em [3] [4] [5], apesar de não haver trabalhos conclusivos que 
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comprovem isso de fato. Além disso, para linhas de EAT e UAT com elevados 

comprimentos de vãos a incidência no meio de vão possui probabilidade não 

desprezível. Tendo isso em conta, este trabalho pretende gerar uma contribuição para 

análise do efeito do mecanismo de ruptura a meio de vão na avaliação do desempenho 

de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas.  

1.2. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho consiste em avaliar a influência do fenômeno 

de ruptura a meio de vão no desempenho de linhas de transmissão típicas frente a 

descargas atmosféricas. Para alcançar este objetivo principal, os objetivos secundários a 

seguir devem ser cumpridos: 

 Desenvolver uma metodologia teórica, baseada na teoria de transitórios 

eletromagnéticos, para avaliação e modelagem do mecanismo de ruptura a 

meio de vão em linhas de transmissão submetidas à incidência de 

descargas atmosféricas; 

 Desenvolver uma metodologia computacional capaz de simular esse 

mecanismo para diversas incidências de descargas. 

1.3. Metodologia 

Para cumprir os objetivos do item anterior, propõem-se a seguinte metodologia: 

 Revisão bibliográfica sobre os aspectos básicos do fenômeno em questão; 

 Equacionamento básico do fenômeno, incluindo a modelagem dos 

componentes do sistema elétrico envolvidos, considerando a teoria de 

transitórios eletromagnéticos; 

 Desenvolvimento de metodologia para simulação do fenômeno no 

Alternative Transients Program (ATP) com auxílio do MATLAB®; 

 Avaliação sistemática da influência do fenômeno de ruptura a meio de vão 

no desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas, 

empregando as ferramentas desenvolvidas. 
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1.4. Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado em seis capítulos incluindo este capítulo 

introdutório.  

No Capítulo 2 é apresentada parte da revisão bibliográfica cujo conteúdo abrange 

conceitos e modelos base para a avaliação do mecanismo de ruptura de isolamento em 

linhas de transmissão por meio da incidência de descargas.  

No Capítulo 3 o fenômeno de ruptura a meio de vão é detalhado e modelado 

matematicamente utilizando a teoria de transitórios eletromagnéticos.  

No Capítulo 4 são apresentados aspectos da metodologia computacional, as 

ferramentas e os métodos utilizados.  

No Capítulo 5 os resultados obtidos por meio das ferramentas desenvolvidas para 

uma linha real são apresentados, bem como as análises correspondentes. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste trabalho e propostas para 

trabalhos futuros. 

  



 
 

11 
 

Capítulo 2 

Fundamentos e Modelos Base 

2.1. Introdução 

Para avaliar o tema de estudo deste trabalho é primordial introduzir alguns 

fundamentos e modelos que irão auxiliar na avaliação do fenômeno. Este capítulo tem 

como finalidade apresentar este conteúdo base separando-os em três seções. 

A primeira dessas seções se refere à fonte do problema deste trabalho que são as 

descargas atmosféricas. Para modelar à ruptura a meio de vão é necessário 

compreender como uma descarga atmosférica é caracterizada do ponto de vista da 

Engenharia, identificando os principais parâmetros envolvidos. Nesse sentido, a Seção 

2.2 apresenta uma breve descrição do fenômeno físico e os pontos de maior relevância 

das descargas atmosféricas para o estudo de ruptura de isolamento. 

A Seção 2.3 apresenta um modelo clássico de incidência, chamado Modelo 

Eletrogeométrico. Este modelo é importante para determinar qual cabo da linha de 

transmissão tem maior probabilidade de ser atingido por uma determinada descarga, 

determinando o número de descargas que incidem na LT por 100 km/ano. 

Por último, na Seção 2.4, são apresentados os mecanismo de ruptura de 

isolamento, excluindo a ruptura a meio de vão. Os mecanismos abordados nesta Seção 

foram estudados em [6], considerando também o desempenho de linhas de transmissão 

de diferentes níveis de tensão frente à incidência de descargas atmosféricas nos cabos 

fase e de blindagem. Esses mecanismos devem ser destacados, pois nas simulações a 

serem realizadas a ocorrência deles também será verificada. 

2.2. Descargas Atmosféricas 

Uma descarga atmosférica consiste em uma intensa descarga elétrica que ocorre 

na atmosfera. Os fenômenos físicos que a caracterizam e descrevem serão explicados 
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adiante, mas, basicamente, a descarga atmosférica de maior interesse em estudos de 

engenharia pode ser descrita como uma corrente impulsiva de alta intensidade e curta 

duração que percorre alguns quilômetros entre a nuvem e a superfície da Terra ou 

alguma estrutura aterrada. Existem também descargas entre nuvens, internamente à 

nuvem e entre a nuvem e a estratosfera, mas esses tipos não são relevantes para este 

trabalho. 

As descargas podem provocar danos de forma direta ou indireta. Os efeitos mais 

desastrosos são causados pela incidência direta em estruturas, pessoas ou no próprio 

solo podendo provocar destruição, incêndio e morte. Contudo, a incidência indireta, ou 

seja, efeitos causados por uma descarga próxima também é perigosa, pois a variação 

rápida da corrente provoca interferências eletromagnéticas em sistemas elétricos e 

eletrônicos. Neste trabalho são destacados os efeitos provocados em sistemas elétricos 

que resultam no desligamento da linha de transmissão. Tais efeitos são provados 

basicamente por descargas diretas. 

2.2.1.Tipificação das Descargas 

Antes de iniciar a descrição do fenômeno físico é necessário introduzir a 

nomenclatura utilizada para tipificar as descargas de maior interesse neste estudo, ou 

seja, que conectam a nuvem a alguma estrutura aterrada. As descargas podem ser 

descendentes, ascendentes, positivas e negativas (Figura 2.1). Descargas descendentes 

originam-se na nuvem e evoluem predominantemente de forma descendente para o 

solo, constituindo canal precursor descendente.  Descargas ascendentes originam-se no 

solo e evoluem predominantemente de forma ascendente para a nuvem, constituindo 

canal precursor ascendente. Descargas negativas formam o canal do percurso da 

descarga com grande acúmulo de cargas negativas e descargas positivas formam o canal 

com grande acúmulo de cargas positivas.  

Dentre as descargas da Figura 2.1, aquelas mais frequentes correspondem às 

descargas descendentes negativas. Por esse motivo o texto em diante terá foco neste 

tipo de descarga.  
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Figura 2.1 - Tipificação das descargas nuvem-solo [1] 

2.2.2.Descrição do Fenômeno Físico 

Na literatura existem algumas teorias para descrever a eletrificação das nuvens. 

Neste trabalho é considerado que as nuvens apresentam uma separação de cargas de 

modo que a parte superior é predominantemente positiva e a parte inferior negativa, 

como descrito em [1] e [7]. A parte inferior induz em uma parte do solo abaixo da nuvem 

uma distribuição de cargas positivas de mesma intensidade, gerando um campo elétrico 

intenso na região de ar entre nuvem e solo (Figura 2.2).  

 

Figura 2.2 - Campo elétrico induzido entre nuvem e solo pelo carregamento da base da nuvem [1] 

Um campo elétrico intenso num meio dielétrico gasoso pode provocar a liberação 

de elétrons das camadas mais externas dos átomos provocando uma descarga elétrica. 
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Para isso é necessário vencer a rigidez dielétrica do meio. No caso do ar, a rigidez 

equivale a aproximadamente 3 MV/m. 

No caso das descargas descendentes negativas a formação da descarga ocorre 

incialmente na parte inferior e interna da nuvem. Uma nuvem carregada negativamente 

na sua base cria um campo elétrico intenso entre solo e nuvem, como descrito 

anteriormente. Em algumas condições, o campo elétrico na região interna da base da 

nuvem ultrapassa a rigidez dielétrica do ar criando um canal ionizado de plasma de 

comprimento de algumas dezenas de metros. Este canal possui características 

condutoras e no seu entorno acumula-se grande quantidade de cargas negativas 

provenientes desta região da nuvem. Este acúmulo resulta no aumento do campo 

elétrico nas extremidades do canal, tendendo a produzir descargas consecutivas 

aumentando a coluna de plasma. Essa tende a crescer para baixo em direção à região 

externa da nuvem. Ao alcançar a base da nuvem uma nova descarga pode ocorrer devido 

ao intenso campo elétrico na extremidade inferior da coluna. Essa nova descarga tem 

comprimento da ordem de 50 m e direção do campo elétrico local, ou seja, verticalmente 

da nuvem para o solo. Após essa descarga, podem ocorrer descargas consecutivas 

semelhantes. Quando a coluna sai da região interna da nuvem diz-se que o canal 

precursor de descarga foi estabelecido (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 - Canal precursor de descarga na base da nuvem [1] 

Permanecendo as condições para a formação de descargas consecutivas, o canal 

evolui por passos de 50 m em direção ao solo, podendo possuir ramificações. Com o 

aumento do canal carregado negativamente em direção ao solo, cargas positivas 

induzidas são acumuladas no solo na região abaixo. Conforme a distância entre a 
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extremidade do canal e o solo vai diminuindo, na ordem de centenas de metros, o campo 

no solo se torna tão intenso que pode dar origem a descargas elétricas ascendentes 

positivas. Essas descargas tem formação semelhante à descrita anteriormente e passo de 

dezenas de metros, constituindo um canal com direção vertical do solo para a nuvem. 

Caso os canais ascendente e descendente atinjam um distância limite, que depende da 

carga acumulada no canal descendente, pode ocorrer uma descarga que interligue os 

dois como representado na Figura 2.4.  

 

Figura 2.4 - Processo de conexão dos canais ascendente e descendente com o passo final [1] 

No momento em que ocorre o fechamento do canal é como se um circuito elétrico 

com uma diferença de potencial aplicada a uma resistência fosse fechado, ou seja, uma 

onda de corrente é estabelecida pelo canal entre a nuvem e o solo. Esta é denominada 

corrente de retorno que corresponde ao descarregamento das cargas acumuladas no 

canal. Essa corrente permanece até que o canal seja descarregado. 

Todo o processo descrito anteriormente corresponde à formação da primeira 

descarga que pode ou não ser única. É importante ressaltar que em muitos casos há 

também as chamadas descargas subsequentes que podem ser tão destrutivas quanto à 

primeira. Neste caso, após a corrente de retorno da primeira descarga, antes que o canal 

se dissipe completamente, outro centro de cargas negativas na nuvem em uma região 

próxima pode recarregar o canal previamente ionizado. Com isso parte do processo de 

evolução do canal pode ocorrer novamente e gerar uma descarga subsequente. Em 

média, podem ocorrer três descargas subsequentes, mas já foram registradas 

ocorrências com mais de vinte descargas, segundo [1]. 
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2.2.3. Caracterização dos Parâmetros 

Uma descarga atmosférica é modelada como uma corrente impulsiva com 

diversos parâmetros envolvidos. Para o caso de análise de desempenho que envolva 

transitórios a forma de onda (relacionada com a polaridade da descarga), os valores de 

pico e alguns tempos da onda de corrente são de extrema importância. Em [8] foi 

proposto que uma onda típica de descarga pode ser caracterizada pelos parâmetros 

indicados na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Parâmetros Típicos de Ondas de Corrente Negativas de Retorno [1] 

 Onde, 

    é o tempo necessário para a amplitude da corrente crescer de        para       ; 

    é o tempo necessário para a amplitude da corrente crescer de        para       ; 

    é a inclinação da reta que liga        a       ; 

    é a inclinação da reta que liga        a       ; 

    é a amplitude do primeiro pico; 

    é amplitude do segundo pico; 

  
     

⁄  é a máxima inclinação da frente de onda. 

Os valores medianos desses parâmetros obtidos por meio de medições no Morro 

do Cachimbo [9] estão mostradas na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Dados de primeiras descargas de retorno medidas no Morro do Cachimbo [9] 

Parâmetros Valores Medianos 

         40,4 

         45,3 

         5,6 

         2,9 

             5,8 

            8,4 

  
     

⁄          19,4 

Outros dois parâmetros importantes que não estão representados na Figura 2.5 

são o tempo de frente e o tempo de meia onda. O tempo de frente da onda, de forma 

simplificada, corresponde ao intervalo de tempo decorrido entre o início da onda 

impulsiva até o primeiro pico da onda. A maior dificuldade de se determinar esse tempo 

é identificar o início da onda de corrente. O tempo de meia onda da descarga 

corresponde ao intervalo de tempo decorrido entre o início da onda e o instante em que 

a corrente, após ter ultrapassado o valor de pico, tem sua intensidade reduzida a 50% 

deste valor. Este parâmetro é muito superior ao tempo de frente e por esse motivo a 

identificação precisa do início da onda não se torna uma dificuldade para sua 

determinação. O tempo de meia onda é considerado um parâmetro relevante, pois, após 

atingir o valor de pico, a descarga ainda provoca esforços elétricos significantes nos 

condutores.  

Os parâmetros destacados acima são de suma importância para análise da 

ruptura a meio de vão. A inadequada modelagem destes parâmetros e 

consequentemente, da forma de onda da descarga pode levar a resultados incorretos e 

sem validade. 

2.3. Modelo Eletrogeométrico (MEG) 

O Modelo Eletrogeométrico determina o local de maior probabilidade de 

incidência da descarga e permite estimar a relação entre o número de descargas diretas 

na linha e a densidade de descargas local por meio da geometria da linha e considerando 
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as funções densidade de probabilidade da corrente de pico e do ângulo de incidência da 

descarga. Ele se baseia na ideia de que quando a distância entre o canal precursor e o 

ponto mais próximo (solo, cabo fase ou cabo para-raios) for inferior a uma distância 

crítica, há grande probabilidade de fechamento do canal para esse ponto. Essa distância 

é chamada de raio de atração e será representada por   . 

O raio de atração é relacionado com a corrente de pico da descarga em equações 

empíricas por diversos autores. Tais equações são determinadas por meio de 

experimentos laboratoriais, registros fotográficos e filmagens da incidência de descargas 

reais em torres instrumentadas. A maior parte das expressões encontradas na literatura 

tem a forma representada em (2.1), em que   e   são constantes empíricas que 

dependem do tipo de experimento e da região onde ele foi conduzido.  

     (  )
 

 (2.1) 

Neste trabalho, serão considerados os coeficientes propostos por Anderson em 

[10] devido à sua grande aceitação no meio acadêmico atual e, também, por ser a 

formulação sugerida pelo IEEE [2]. Os parâmetros estão apresentados em (2.2) em que   

é igual a 0,64, 0,8 e 1,0 para linhas de UAT, EAT e AT, respectivamente, e       e        são 

as constantes para cálculo do raio de atração do solo e dos condutores, respectivamente. 

 

{

          
         

      

 

(2.2) 

 Para introduzir a descrição do modelo, considere o exemplo de um cabo de uma 

LT, de índice  , paralelo ao solo, como mostrado na Figura 2.6. O ângulo   corresponde 

ao ângulo de incidência do canal em relação a uma linha vertical e perpendicular ao solo. 

As distâncias      e         são os raios de atração para o cabo e o solo, respectivamente. 

Com base na Figura 2.6e no que foi discutido anteriormente, pode-se afirmar que 

para cada valor de     ,         e   incidirá no cabo   descargas atmosféricas que, na 

ausência da linha, incidiriam no solo, numa faixa de largura     , também chamada de 

zona de exposição do cabo. Como      e         são função de   , diz-se que      é função 

de    e  , ou seja,            . É importante ressaltar que, para o caso da Figura 2.6, não 

há interseção da reta horizontal definida por         com a circunferência definida por 

    , mas para determinadas situações e valores de    elas podem se interceptar e isso 
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modifica a zona de exposição. Logo, deve-se atentar ao         nos cálculos para que      

não seja obtido de forma errada. 

 

Figura 2.6 - Largura de faixa no solo na qual incidiriam as descargas que incidem no cabo de índice  , na 
ausência do cabo, em função de     ,         e   [11] 

A corrente de pico e o ângulo de incidência admitem valores aleatórios e 

apresentam as funções estatísticas de probabilidade    (  ) e      , respectivamente. 

Adiante serão introduzidas    (  ) e      . Com essas funções e considerando todos os 

valores possíveis para    e   pode-se determinar o valor médio de      por meio da 

equação (2.3). 

  ̅    ∫ ∫     (    )        (  )      

   

    

 

 

 (2.3) 

De acordo com (2.3) é possível perceber que as funções densidade de 

probabilidade são assumidas independentes entre si. Dito de outra forma é possível 

fazer a análise para apenas um valor de corrente de pico variando toda a faixa de   ou 

vice-versa. Na maioria dos casos, não é admitido que o ângulo de incidência seja 

diferente de zero; entretanto neste trabalho são consideradas descargas não verticais, 

ou seja, ângulos diferentes de   . 

Finalmente, o número de descargas diretas no cabo de índice  ,   , por 

comprimento de linha   em quilômetros e por ano pode ser calculado por (2.4), em que 

  é comumente empregado como 100 km, ou seja,      . 
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                ̅    (2.4) 

O parâmetro    da equação (2.4) corresponde à de densidade de descargas local 

e estabelece uma medida do número médio de descargas que incidem no solo por ano. 

Esse parâmetro é dado em descargas/km²/ano. A densidade de descargas local depende 

da latitude e do relevo da região. Regiões montanhosas, altas e com alto índice de 

precipitação possuem maior densidade de descargas. Valores típicos de    para alguns 

lugares do planeta podem ser encontrados em [1]. 

O modelo acima pode ser estendido a uma LT com vários condutores, como 

mostra a Figura 2.7. Neste caso, o exemplo corresponde a uma linha trifásica com um 

cabo por fase e dois cabos para-raios. Note que para esta configuração mais geral é 

necessário se ater adicionalmente às interseções entre as circunferências associadas a 

cada cabo da linha, e não somente às interseções entre as circunferências dos cabos e as 

retas relativas à        , uma vez que o cálculo adequado da zona de exposição é de suma 

importância na análise de desempenho de LTs. 

 

Figura 2.7 - Larguras de faixa no solo na qual incidiriam as descargas que incidem nos cabos, na ausência 
dos cabos, em função de     ,         e   [11] 

2.3.1.Funções Densidade de Probabilidade 

A função densidade de probabilidade da corrente de pico de uma descarga 

atmosférica é representada adequadamente por uma distribuição log-normal. Na 

distribuição log-normal, o logaritmo de uma variável   segue uma distribuição normal 

caracterizada por uma média    e um desvio padrão   . Ou seja, a função densidade de 
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probabilidade da variável   é descrita em (2.5), em que a variável   é interpretada como 

a corrente de pico   . 

       
 

     √  
 

 
 
 
 (

        
  

)
 

 (2.5) 

Neste trabalho são considerados como referência os valores apresentados em 

(2.6) determinados experimentalmente por Visacro, Soares, Schroeder et al  em [12].  

 

   
(  )             

                      
(2.6) 

Para consideração da natureza estatística do ângulo do canal, emprega-se a 

função densidade de probabilidade proposta por Armstrong e Whitehead, em [13], que 

considera uma correlação trigonométrica para       de um ângulo de inclinação   antes 

do salto final (conexão entre os canais ascendente e descendente). Essa função é dada 

por: 

 
             ,  

para            
(2.7) 

em que    é obtido através da integração do valor de       por todo o intervalo 

de   que equivale à unidade. Ou seja, 

 ∫           

   

    

   (2.8) 

 
   

 

∫         
   

    

 
(2.9) 

A função probabilidade       possui característica similar a uma distribuição 

normal, com ângulo   médio igual a 0° e desvio padrão dependente da constante  , 

conforme ilustrado na Figura 2.8. Para valores baixos de   (tendendo a zero), tem-se 

que a probabilidade de ocorrer ângulos entre -90° e 90° é aproximadamente igual em 

toda a faixa. Para valores altos (tendendo a infinito), tem-se uma função delta de Dirac. 

Por essa razão, compararam-se diversas possibilidades para a constante   tendo-se em 

conta o desempenho real de linhas de transmissão reais e observou-se no trabalho de 
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Brown e Whitehead [14] que      apresentava os melhores resultados. Portanto, 

neste trabalho adota-se     que, substituindo na equação (2.9), determina       . 

 

Figura 2.8 - Influência do parâmetro   na função densidade de probabilidade do ângulo de incidência 

2.4. Mecanismos de Ruptura de Isolamento 

O desligamento de uma linha de alta tensão devido a descargas pode decorrer de 

dois tipos de ocorrências: a incidência direta nos cabos fase e a incidência direta nos 

cabos para-raios. 

A incidência direta em cabos fase pode ocorrer por ausência de cabo para-raios 

ou falha de blindagem. Esta incidência, dependendo do nível de sobretensão resultante, 

pode provocar a ruptura do isolamento entre o cabo fase e a torre, provocando um curto 

circuito e possível desligamento. Esse mecanismo de ruptura de isolamento é designado 

flashover.  

O cabo para-raios é conectado à torre que por sua vez é conectada à terra por 

meio dos eletrodos de aterramento. Por esse motivo, na incidência direta em cabos para-

raios a corrente de retorno é direcionada para a terra sendo dissipada rapidamente, e 

não afetando de forma tão destrutiva as fases da linha, dependendo das características 

da onda de corrente incidente. Entretanto, a sobretensão no topo da torre pode ser de 

tal forma que cause a ruptura do isolamento entre a torre e um ou mais cabos fase, 
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provocando um curto circuito e possível desligamento. Esse mecanismo de ruptura de 

isolamento é chamado backflashover. 

As Subseções a seguir, apresentam descrições sucintas destes dois mecanismos 

de ruptura de isolamento. Uma abordagem mais elaborada pode ser apreciada em [1]. 

2.4.1. Flashover 

Para descrever esse mecanismo, considera-se o caso elementar de uma linha 

monofásica sem cabo de blindagem, isolada da terra pelos isoladores da torre. Uma 

descarga atmosférica com corrente associada    incide na linha, como ilustrado na 

Figura 2.9.  

 

Figura 2.9 – Sobretensão resultante em linha não blindada atingida por uma descarga [1] 

Quando a descarga incide na linha, a corrente se divide em duas parcelas de 

amplitudes iguais a       . Para cada lado da linha se propaga uma parcela desta 

corrente como mostrado no estagio 1 da Figura 2.9.  

Associada a cada onda de corrente existe uma onda de tensão que se relaciona 

com a corrente pela impedância característica da linha. No caso das descargas, cuja 

corrente apresenta natureza impulsiva (ou seja, altas frequências envolvidas), a 

impedância característica se aproxima da impedância de surto da linha        
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√      , em que L’ e C’ são a indutância e capacitância da linha por unidade de 

comprimento, respectivamente.  

As ondas de tensão e corrente se propagam ao longo da linha, como representado 

no estágio 2. Ao alcançarem a torre aterrada o isolador que separa a torre do cabo fase 

fica submetido à onda de sobretensão, conforme ilustrado no terceiro estágio. 

Dependendo do nível desta sobretensão, ela pode ser capaz de promover a ruptura do 

isolamento através de um arco elétrico entre a torre aterrada e o cabo fase (quarto 

estágio). 

Esse arco pode se extinguir rapidamente ou ser mantido pela própria tensão de 

operação da linha. Para se estabelecer um arco elétrico é necessária uma tensão elevada, 

cujo campo elétrico associado supere a rigidez dielétrica do ar. Entretanto, após o seu 

estabelecimento, o valor da impedância do seu percurso é reduzida e uma tensão de 

amplitude relativamente discreta é capaz de manter uma corrente suficiente para 

sustenta-lo. O arco elétrico mantido configura um curto circuito que pode ocasionar o 

desligamento da linha.  

2.4.2. Backflashover 

Para descrever esse mecanismo, considera-se uma linha trifásica com dois cabos 

para-raios como representado na Figura 2.10. Quando uma descarga com descarga 

associada   atinge um cabo para-raios a corrente de retorno se divide igualmente para 

os dois lados e a cada parcela está associada uma onda de tensão.  

 

Figura 2.10 –Linha trifásica blindada atingida por uma descarga [1] 
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Essas ondas de corrente e tensão se propagam ao longo do cabo para-raios até 

atingirem a torre, onde a maior parte desce pela estrutura em direção ao aterramento. 

As reflexões e refrações envolvidas no processo serão mais detalhadas no Capítulo 3 

deste trabalho. Neste momento, o importante é destacar que as ondas ao alcançarem o 

topo da torre submetem a parte superior dos isoladores a sobretensão resultante da 

descarga. Dessa forma, a diferença de potencial, desconsiderando o acoplamento 

eletromagnético entre os condutores da linha, a que ficam submetidos os isoladores que 

separam a torre dos cabos fase é                   (Figura 2.11).  

 

Figura 2.11 – Esquema de determinação da sobretensão nos isoladores desconsiderando o acoplamento 
magnético [1] 

Dependendo do valor desta diferença de potencial pode ocorrer a ruptura do 

isolamento e a formação de um arco elétrico entre a torre e um ou mais cabos fase. 

Mantendo-se as condições para sustentar o arco elétrico, estabelece-se um curto circuito 

podendo resultar no desligamento da linha.  

2.5. Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os fenômenos e modelos base para análise do 

mecanismo de ruptura a meio de vão. Inicialmente, apresentou-se uma descrição do 

processo de formação da descarga atmosférica e dos parâmetros relevantes para 

modelagem da mesma, caracterizada como uma corrente impulsiva de curta duração. 

Em seguida, discutiu-se de forma sucinta o Modelo Eletrogeométrico para determinação 
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dos pontos de incidência de descarga. Este modelo utiliza o valor de    da região e as 

funções probabilidades da corrente de pico da descarga e do ângulo de incidência para 

determinar o ponto de incidência na linha de transmissão de maior probabilidade. Se 

esta descarga atingir o cabo fase, há possibilidade de ocorrer o fenômeno flashover e se 

ela atingir o cabo para-raios há possibilidade de ocorrer o mecanismo backflashover ou a 

ruptura a meio de vão.  

A descrição detalhada do mecanismo de ruptura a meio de vão vista é realizada 

no capítulo seguinte, que apresenta uma modelagem baseada na teoria de transitórios 

eletromagnéticos auxiliando na compreensão do fenômeno. 
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Capítulo 3 

Ruptura a meio de vão 

3.1. Introdução 

As estruturas elevadas de linhas de transmissão de EAT e UAT favorecem a 

possibilidade de desligamentos causados por descargas atmosféricas. Tais descargas 

podem provocar o desligamento da linha pela ruptura da cadeia de isoladores, por meio 

do flashover e blackflashover, ou pela ruptura a meio de vão. A ruptura a meio de vão 

ocorre quando uma descarga atinge um cabo para-raios gerando uma sobretensão de 

modo a romper o isolamento elétrico do ar entre o cabo para-raios e um cabo fase 

provocando um curto-circuito.  

Linhas de transmissão muito longas e elevadas favorecem essa ruptura, pois a 

incidência pode ocorrer em pontos distantes das torres e de seus aterramentos. Dessa 

forma, com o tempo de trânsito elevado das ondas resultantes e a pouca influência dos 

pontos aterrados, é possível que ocorra uma sobretensão muito maior se comparada a 

valores resultantes de uma incidência próxima a torre. 

Esse assunto é pouco abordado na literatura tradicional. Muitos autores 

consideram irrelevante ou improvável a ocorrência da ruptura a meio de vão, como 

pode ser visto claramente em [3]. Adicionalmente, existem algumas referências que 

reforçam a concepção da baixa probabilidade de ocorrência desse fenômeno de ruptura, 

como [4] e [15]. Alguns softwares de análise de descargas em linhas de transmissão, 

como o FLASH desenvolvido pelo IEEE, também desconsideram a ruptura a meio de vão. 

Entretanto, trabalhos relativamente recentes têm estudado e chamado à atenção para a 

necessidade de avaliar esse fenômeno como [1] e [16].  A característica física das linhas 

de EAT e UAT, como comentado anteriormente, tem motivado este estudo. 

Este capítulo apresenta a descrição do fenômeno físico que envolve a ruptura a 

meio de vão juntamente com a modelagem matemática envolvida para estimar a 
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sobretensão resultante no ponto de incidência e os parâmetros que influenciam na 

magnitude da mesma. 

3.2. Descrição do Fenômeno 

As linhas de transmissão sob estudo (EAT e UAT) possuem cabos para-raios 

acima dos cabos fase garantindo a blindagem parcial destes frente a descargas 

atmosféricas. Essa blindagem depende da geometria da torre e é limitada a certos 

ângulos de incidência e valores de amplitude da descarga, determinados pelo MEG. Os 

cabos para-raios são conectados a terra por meio das torres de transmissão aterradas 

que direcionam a maior parte das correntes que chegam até ela para o solo.  

Para descrever o fenômeno, a fim de simplificar, considera-se que a LT possui 

apenas um cabo para-raios, a incidência ocorreu exatamente no meio do vão e os 

acoplamentos entre cabo de blindagem e cabos fase são irrelevantes. Considere a linha 

representada na Figura 3.1 como exemplo cujo circuito equivalente está representado 

na Figura 3.2. 

 

Figura 3.1 – Incidência a meio de vão [17] 
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Figura 3.2 – Circuito equivalente do fenômeno de incidência a meio de vão 

Na Figura 3.2 o sistema é modelado por meio das impedâncias e tempos de 

propagação correspondentes a cada parte da linha. Os parâmetros     ,    e     

representam a impedância de surto do cabo para-raios, impedância de surto da torre e a 

impedância de aterramento, respectivamente. Os parâmetros       e       representam 

os tempos de propagação do ponto de incidência ao topo da torre e do topo da torre ao 

aterramento, respectivamente. Note que o circuito é simétrico, pois foi considerado que 

as torres são idênticas, bem como seus aterramentos. 

De acordo com o circuito descrito acima, na incidência de uma descarga a meio de 

vão, a onda de corrente   se divide em duas parcelas iguais com sentidos opostos, como 

mostra também a Figura 3.2.  Para cada onda de corrente que se propaga no cabo para-

raios    tem-se uma onda de tensão associada   . As ondas de tensão e corrente se 

relacionam pela impedância de surto      por meio da equação (3.1).  

            (3.1) 

A onda de tensão    se propaga para o topo da torre com tempo de propagação 

      e encontra um ponto de descontinuidade que corresponde à conexão entre a linha 

e a torre. Ao alcançar esse ponto uma parcela da onda é refratada para a torre e outra 

refletida, retornando ao ponto de incidência (Figura 3.3). Os coeficientes de reflexão     

e refração     deste ponto são dados respectivamente pelas equações (3.2) e  (3.3): 

     
            

            

 (3.2) 

 
    

         

            

 
(3.3) 

em que         equivale à impedância paralela entre    e     , ou seja:  
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As parcelas de tensões refletida     e refratada    podem ser calculadas 

utilizando os coeficientes acima e as equações (3.4) e (3.5), respectivamente. 

            (3.4) 

           (3.5) 

 

Figura 3.3 – Ondas de tensão originadas no ponto de descontinuidade entre o cabo para-raios e a torre 

A onda de tensão refletida     retorna ao ponto de incidência com tempo de 

propagação igual a      . Na descontinuidade entre a torre e o para-raios, uma onda 

igual a    propaga na torre em direção ao solo e outra continua a se propagar no cabo 

para-raios adjacente. Isso acontece devido ao paralelo entre a impedância de surto da 

linha adjacente e da torre.   A onda relevante para o nosso estudo é a que se propaga na 

torre em direção ao solo. Ela possui tempo de propagação igual a       e alcança a base 

da torre que representa outro ponto de descontinuidade. Neste ponto parte da onda será 

refratada para o aterramento e parte será refletida com coeficiente de reflexão dado pela 

equação (3.6). Essa reflexão é mostrada na Figura 3.4 e a equação desta tensão é dada 

em (3.7).  

     
      

      

 (3.6) 

            (3.7) 
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Figura 3.4 – Ondas de tensão refletidas no ponto de descontinuidade entre a torre e a terra 

A onda     retorna ao ponto de descontinuidade entre a torre e o cabo para-raios, 

com tempo de propagação igual a      . Com o retorno, uma parcela da onda     é 

refratada para o ponto de incidência com o coeficiente dado em (3.8).  

 
      

    

         
 

(3.8) 

Esta tensão refratada pode ser chamada de     (Figura 3.5) e é dada por (3.9). 

Essa onda se propaga até o ponto de incidência com tempo de transito igual a      .   

               (3.9) 

 

Figura 3.5 – Ondas de tensão refletidas no ponto de descontinuidade entre a torre e o cabo para-raios, 
após a reflexão ocorrida entre a torre e o aterramento 

Visto isso, a sobretensão no ponto de incidência terá duas contribuições 

principais de cada vão: a primeira onda de tensão refletida,    , e o valor da parcela 

refratada da torre para o cabo para-raios vinda do aterramento,    . Essas ondas são 

usualmente negativas para a primeira reflexão e por isso contribuem para o decréscimo 

do valor da sobretensão resultante no ponto de incidência. Portanto, pode-se dizer que a 

onda final ou resultante no ponto de incidência corresponde a (3.10). 
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                                     (3.10) 

É importante destacar, que a parcela     é determinante para a redução da 

sobretensão   . Isso pode ser afirmado devido à velocidade com que essa parcela 

retorna ao ponto de incidência. O tempo     para que a onda     retorne ao ponto de 

incidência corresponde à equação (3.11). Por sua vez, a parcela    , cujo tempo total de 

propagação equivale a    , precisa de um tempo a mais referente ao caminho do topo da 

torre ao aterramento, como mostra a equação (3.12). 

             (3.11) 

                     (3.12) 

Além disso, também vale destacar que após as primeiras ondas de tensão 

refletidas chegarem ao ponto de incidência (                              , 

novas reflexões e refrações vão ocorrer nas descontinuidades das torres adjacentes com 

cabos para-raios e com os aterramentos, porém com amplitude inferior devido ao 

fenômeno de atenuação intrínseco à propagação. Essas novas ondas irão influenciar 

para que a sobretensão resultante no ponto de incidência tenha um caráter oscilatório. 

3.3. Parâmetros de Influência no Desempenho da Linha frente a 
Descargas a Meio de Vão 

Neste item são apresentados diversos parâmetros que de alguma forma 

influenciam na sobretensão causada no ponto de incidência, podendo favorecer ou não a 

ruptura a meio de vão. São destacadas grandezas relacionadas à descarga incidente 

como amplitude da corrente de descarga e o tempo de frente. E, também, são destacados 

parâmetros relacionados às características físicas da linha de transmissão, como 

distâncias mínimas entre os cabos para-raios e os cabos fase, as impedâncias de surto e 

os tempos de propagação, os fatores de acoplamento e o raio equivalente dos cabos 

para-raios devido ao efeito corona. 

3.3.1. As Impedâncias de Surto do Sistema e os coeficientes de Reflexão 

Os coeficientes de reflexão e os tempos de propagação são determinantes para a 

redução da sobretensão no ponto de incidência, como discutido na Seção 3.2 deste 
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capítulo. No caso dos coeficientes de reflexão eles devem ser o mais negativo possível 

para que a onda refletida tenha maior efeito subtrativo na onda incidente. Dessa forma, 

analisando as equações (3.2) e (3.6), pode-se fazer algumas considerações sobre as 

impedâncias de surto do sistema para se obter coeficientes de reflexão mais negativos. 

Pela equação (3.2), verifica-se a importância da relação em paralelo das 

impedâncias      e    para se obter um elevado valor negativo de    . Essas 

impedâncias em paralelo devem ser o menor valor possível em relação à     . Pela 

equação (3.6), verifica-se que para se obter um valor elevado negativo de     ,     deve 

ser muito menor que   .  

Vale ressaltar que as equações mencionadas são referentes ao caso de a linha 

conter apenas um cabo para-raios. Para linhas de EAT e UAT é muito comum a utilização 

de pelo menos dois cabos para-raios para proporcionar uma melhor blindagem aos 

cabos fase. Nessa situação, quando a onda de tensão encontra a torre, uma parcela maior 

será refletida devido à impedância de surto paralela dos cabos. Isso influencia 

positivamente a redução da sobretensão no ponto de incidência. Considerando dois 

cabos para-raios (Figura 3.6), o coeficiente de reflexão é dado pela equação (3.13). 

 

Figura 3.6 – Ondas de tensão refletidas no ponto de descontinuidade entre a torre e dois cabos para-raios 

 
    

             

             

 
(3.13) 

em que, 
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Dessa forma, o coeficiente de reflexão neste ponto de descontinuidade aumenta 

negativamente com o aumento do número de cabos para-raios. 

3.3.2. Os Tempos de Propagação, os Comprimentos dos Vãos e as Alturas 

das Torres 

As ondas de tensão refletidas retornam ao ponto de descontinuidade de acordo 

com o tempo de propagação das mesmas. Esse tempo depende da distância percorrida 

pela onda (comprimentos dos vãos e alturas das torres) e da sua velocidade de 

propagação, como mostrado na equação (3.14). 

 
   

  

  

 
(3.14) 

Em que    é o comprimento total do percurso, em metros, e    é a velocidade do 

meio em questão, em m/s. Dessa forma, quanto menores forem as distâncias e maiores 

forem as velocidades, menores serão os tempos de propagação e maior será a influência 

das reflexões para redução da sobretensão no ponto de incidência. 

A velocidade de propagação depende dos parâmetros da linha, mas em geral 

apresenta valores da ordem da velocidade da luz. A altura da torre depende da sua 

geometria e do nível de tensão. O comprimento do vão depende da região e das 

disposições geográficas variando muito de linha para linha.  

3.3.3. Os Tempos de Propagação e o Tempo de Frente da Onda de Corrente 

No item 3.3.2, observou-se que é desejável que os tempos de propagação 

apresentem valores pequenos. Isso é devido ao tempo de frente da onda de sobretensão 

(ou da corrente de descarga). Quanto menor for o tempo de frente, mais rapidamente o 

valor da sobretensão aumentará, podendo provocar a disrupção do isolamento a meio 

de vão.  

Desse modo, se o tempo de propagação for inferior ao tempo de frente, a onda 

refletida, atuando negativamente, leva a uma redução da sobretensão resultante, 

podendo evitar a disrupção. Portanto, pode-se afirmar que vãos muitos longos 
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associados a descargas a meio de vão com tempos de frente muito curtos podem ser 

críticos para o desempenho da LT, em termos de ruptura a meio de vão. 

3.3.4.  A Influência do Efeito Corona 

A sobretensão provocada por uma descarga atmosférica que atinge um cabo 

para-raios resulta na formação de um envelope de corona ao longo do mesmo. Esse 

envelope aumenta o raio equivalente do condutor e isso influencia alguns parâmetros 

importantes para a ruptura a meio de vão. São eles: a impedância de surto do cabo para-

raios, o acoplamento entre o cabo para-raios e o cabo fase mais próximo e, ainda, o 

tempo de propagação da onda. 

A impedância de surto é reduzida devido ao aumento do raio equivalente. Assim, 

desconsiderando inicialmente o efeito corona, tem-se que para uma dada impedância de 

surto, quanto maior a amplitude da corrente maior seria a sobretensão   . Entretanto, a 

impedância de surto não permanece constante durante o período de crescimento do 

valor da sobretensão. O aumento da tensão e, como consequência, do raio equivalente 

provoca uma redução na sua impedância de surto. Isto contribui para a redução da 

sobretensão resultante entre o cabo para-raios e o cabo fase mais próximo. 

A influência do efeito corona sobre o acoplamento entre os cabos para-raios e o 

os cabos fase foi investigada em [15]. Verificou-se que o efeito corona pode ser expresso 

como um raio efetivo que substitui o original e, ainda, formas de se determinar esse raio 

e os parâmetros que o influenciam. Esse raio efetivo será sempre maior que o original. O 

autor ainda afirma que apesar de existir o acoplamento magnético e capacitivo, este 

último é mais relevante quando se trata do efeito corona. Assim, ao se considerar o 

efeito corona, o acoplamento entre o cabo para-raios e o cabo fase é aumentado, 

reduzindo a diferença de potencial entre eles e, consequentemente, reduzindo a 

probabilidade de ruptura do isolamento a meio de vão. 

A influência do efeito corona no tempo de propagação é dada pela redução da 

velocidade de propagação estudada em [5]. Com o aumento do raio equivalente e do 

acoplamento capacitivo, a capacitância equivalente entre os cabos para-raios e fase e a 

capacitância própria dos cabos aumenta. Visto que a velocidade de propagação, 

desprezando as perdas, é dada por (3.15), pode-se dizer que a velocidade diminui com o 

efeito corona.  
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√     
 

(3.15) 

A redução da velocidade provoca um aumento no tempo de propagação, como 

descrito no item 3.3.2, possibilitando que a sobretensão no ponto de incidência alcance 

valores mais elevados antes que a onda refletida comece a influenciar. 

3.4. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os fundamentos teóricos do fenômeno de maior 

interesse deste trabalho, a ruptura a meio de vão. Além da modelagem matemática, foi 

detalhado como alguns parâmetros influenciam no desempenho da linha frente a uma 

descarga a meio de vão, como o tempo de frente, tempo de propagação, efeito corona, 

impedância de surto, acoplamento magnético, entre outros.  

O próximo capítulo apresenta os aspectos computacionais para implementação 

dos elementos do sistema sob estudo (cabos, torres, aterramentos, etc.) utilizando os 

softwares ATPDraw e MATLAB® para avaliação do fenômeno de ruptura a meio de vão.  
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Capítulo 4 

Aspectos Computacionais 

4.1. Introdução 

Os componentes do sistema elétrico em análise foram modelados a partir de 

ferramentas computacionais. Partindo de tal modelagem é possível injetar a onda de 

corrente de descarga no ponto de interesse e obter as sobretensões resultantes. Os 

softwares utilizados foram o ATPDraw para simulação de transitórios eletromagnéticos, 

e o MATLAB® para cálculo de alguns parâmetros e resoluções de equações. Ambos os 

programas são amplamente utilizados no meio técnico para os respectivos fins. 

Para a simulação foi necessário modelar os componentes da linha de transmissão, 

como cabos, torres e aterramentos, e também as formas de onda das descargas 

atmosféricas. O sistema é formado por uma LT 500 kV e considera-se a incidência de 

primeiras descargas negativas ao longo do meio do vão. Os pontos de incidência foram 

considerados em trechos equivalentes a 25% do vão de variados comprimentos e, a 

partir das sobretensões obtidas, são calculados os valores críticos de corrente para a 

ruptura a meio de vão. Para cada trecho é assumida uma corrente crítica média e a 

respectiva probabilidade segundo a função densidade de probabilidade descrita no 

Capítulo 2. Para fins de comparação são realizados os mesmo cálculos considerando o 

efeito corona. 

4.2. Modelagens Utilizadas nas Simulações 

Nesta Seção é detalhada a modelagem da linha de transmissão utilizada e da 

corrente de descarga no software ATPDraw. 

 

 

 



 
 

38 
 

4.2.1. Modelagem da Linha de Transmissão 

Existem diversas configurações de linhas de transmissão variando torres, feixes 

de subcondutores, aterramentos e comprimentos de vãos. Por esse motivo a 

suportabilidade entre o cabo fase e o cabo para-raios varia de linha para linha, assim 

como as sobretensões advindas da mesma incidência também pode apresentar 

comportamento diferente dependendo da LT. Dada essa variedade do Sistema Nacional 

Brasileiro, escolheu-se um vão típico de uma LT de 500 kV de Minas Gerais apresentada 

na Figura 4.1. 

 

Coordenadas da 
Geometria (m) 

 
C1(-12; H) 

C2( -8; H+5) 
C3( 0; H) 

C4( 8; H+5) 
C5(12; H) 

Figura 4.1 – Torre Convencional de Circuito Simples 500 kV 

   A torre da Figura 4.1 é comumente chamada de convencional e circuito simples, 

amplamente utilizada em Minas Gerais. Suas fases estão dispostas em feixes simétricos 

na horizontal, compostos de três sub-condutores Rail 954 MCM, de alumínio com alma 

de aço, espaçados de 45,7 cm. Os dois cabos para-raios utilizados são3/8” EHS, classe A. 

A Tabela 4.1 apresenta os dados dos cabos considerando temperatura igual a 33 

°C para os cabos para raios e 50 °C para os cabos fase no cálculo da resistência em 

corrente contínua. 
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Tabela 4.1 – Dados Elétricos e Mecânicos dos Cabos 

Nome do Cabo Rail 3/8” EHS 

Seção do cabo (mm²) 516,75 51,14 

Diâmetro interno (cm) 0,74 0,00 

Diâmetro externo (cm) 2,959 9,52 

Carga de Ruptura (kgf) 11.768 6.990 

Tensão de Esticamento 18,5 % CR 11 % CR 

Peso (kg/m) 1,6 0,407 

Resistência em cc (Ω/km) 0,0676 4,0122 

Para calcular a flecha dos condutores, considera-se a formulação apresentada em 

[18] considerando torres niveladas. Na prática as torres dificilmente se encontram em 

mesmo plano horizontal devido às disposições naturais do solo; entretanto, para fins de 

simplificação adotou-se essa configuração. A equação (4.1) apresenta a formulação 

utilizada para cálculo das flechas em metros. 

   
    

    

 (4.1) 

em que   é o comprimento do vão em metros,   é o peso unitário em kgf/m e    é a 

carga de ruptura em kgf.  

A partir da torre escolhida variou-se o comprimento do vão principal em valores 

típicos: 400, 600 e 800 metros. Dessa forma, a altura da torre foi ajustada conforme 

fosse necessário visto que a flecha aumenta com o dobro do comprimento do vão, 

respeitando a distância mínima entre o cabo fase e o solo, que é igual a 10 m 

aproximadamente. Os dados das torres estão mostrados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Dimensões da Torre e Geometrias Utilizadas 

Nome do Cabo Rail 3/8” EHS 

Vãos 400 600 800 400 600 800 

Altura na torre (m) 30 45 70 35 50 75 

Flecha (m) 14,699 33,072 58,794 10,587 23,820 42,346 

Altura no meio do vão (m) 15,301 11,928 11,206 24,413 26,180 32,654 

Dada a geometria e as características dos cabos fase e dos cabos para-raios é 

possível inserir a linha de transmissão no ATPDraw por meio do bloco LCC – Line and 
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Cable Constants. Para uso da LCC é necessário definir a modelagem que o programa irá 

utilizar para fazer os cálculos. A modelagem escolhida foi a J. Marti [19] devido às 

componentes de alta frequência associadas aos fenômenos decorrentes de descargas 

atmosféricas, além da representação precisa do fenômeno de propagação através do uso 

de parâmetros distribuídos e dependentes da frequência. Essa modelagem realiza os 

cálculos baseadas em frequências determinadas pelo usuário. No caso da matriz de 

transformação modal, selecionou-se a frequência de 200 kHz que é representativa das 

primeiras descargas de retorno, que são aquelas de interesse neste trabalho. A faixa de 

frequências utilizada no cálculo dos parâmetros das linhas foi de 10 Hz a 10 MHz. 

Outros fenômenos e parâmetros relevantes que foram considerados na 

modelagem da linha de transmissão foram o efeito pelicular e a resistividade do solo, 

assumindo valor igual a 1000 Ω.m.  

As torres de transmissão foram modeladas como linhas de transmissão verticais 

sem perdas, cujos parâmetros não alteram com a frequência. Foi adotado um valor típico 

de impedância de surto de 300 Ω e velocidade de propagação igual a 85% da velocidade 

da luz [2]. Quanto à modelagem do aterramento foi considerada uma resistência 

concentrada de 30 Ω no pé da torre. Essa representação simplificada do aterramento foi 

utilizada, pois a influência do aterramento na ruptura a meio de vão é pouco 

significativa. O valor escolhido é referência no meio acadêmico e nas concessionárias de 

energia. 

A tensão nominal da linha não foi representada na simulação; no entanto, o valor 

instantâneo desta tensão pode influenciar na ocorrência da ruptura a meio de vão, 

aumentando ou reduzindo a sua probabilidade. Para não entrar no mérito estatístico no 

valor instantâneo da tensão, optou-se por não inclui-la na simulação. 

Neste trabalho também são apresentados resultados considerando o efeito 

corona. Para isso, são utilizadas as equações (4.2) e (4.3) para calcular o raio equivalente 

a ser implementado no ATPDraw nos cabos fase e para-raios. Na prática, o raio de 

corona não é fixo e se altera de acordo com a variação da tensão ao longo do tempo 

provocando mudanças contínuas também na impedância de surto e na velocidade de 

propagação. No contexto de um Trabalho de Conclusão de Curso, optou-se pela 

utilização de uma modelagem mais simplificada, que considera um raio de corona fixo 

determinado a partir da sobretensão máxima obtida no cabo, quando a LT é submetida à 

incidência direta da descarga mediana do Morro do Cachimbo.  
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A equação (4.2) retirada de [20] é utilizada para o cálculo do Raio Máximo de 

Corona,   , em metros: 

      (
      

  

)  
    

  

 (4.2) 

em que, 

        
 

 
  ; 

   é a altura do condutor ou do feixe de sub-condutores na torre, em metros; 

     é a tensão máxima aplicada ao cabo, em kV; 

   é o gradiente de corona do cabo, em kV/m. 

O valor de    foi sugerido por [21] como 1500 kV/m para cabos fase e para-raios 

e o mesmo será utilizado neste trabalho. A equação (4.2) foi resolvida utilizando o 

método iterativo Newton-Raphson. Tal método é utilizado para encontrar raízes de 

equações algébricas não lineares, baseando-se na linearização sucessiva da função a 

partir de uma condição inicial. 

Calculado o valor de   , para inserir no ATPDraw é necessário corrigi-lo para um 

raio efetivo utilizado nos cálculos de impedância de surto e de fator de acoplamento. A 

formulação utilizada para efetuar esse cálculo foi sugerida por [20] e é apresentada na 

equação (4.3). 

        (        √  (
   

 
)    (

   

    

)) (4.3) 

em que   é o raio externo do condutor simples ou do raio equivalente do feixe de sub-

condutores. Para calcular o raio equivalente do feixe de sub-condutores utiliza-se a 

equação (4.4).  

     √             
   (4.4) 

em que     é o raio externo do sub-condutor 1,     é a distância do sub-condutor 1 ao 

sub-condutor   e   é o número de subcondutores. 

O vão principal foi seccionado em quatro partes iguais a fim de permitir a 

variação do ponto de incidência próximo ao meio do vão e permitir uma análise de 

sensibilidade mais completa. Ao final do vão principal foi inserida uma longa terminação 

de modo a evitar reflexões neste ponto afetem as sobretensões resultantes. A Figura 4.2 

ilustra a configuração de um vão principal com as respectivas torres e aterramentos. 
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Figura 4.2 – Exemplo de montagem dos Vãos implementado no ATPDraw 

4.2.2. Modelagem da Corrente de Retorno 

Conforme Seção 2.2.3, a correta representação da corrente de retorno para 

determinadas análises é de suma importância. Por esse motivo avaliou-se as principais 

modelagens utilizadas no meio acadêmico atual para escolher uma dentre elas. 

A literatura tradicional sugere o uso da dupla exponencial para representar a 

corrente de retorno. Ela consiste na soma de duas exponenciais de sinais contrários com 

constantes de tempo diferentes. Essa modelagem é muito utilizada em trabalhos 

experimentais devido à facilidade de geração da mesma por meio de circuitos 

eletrônicos. Outra modelagem comum é a dupla rampa, mais utilizada em simulações 

computacionais. Ela consiste apenas em se utilizar uma rampa crescente até o pico e 

uma decrescente de modo que no tempo de meia onda essa rampa tenha atingido 

metade do valor de pico. No entanto, tanto a dupla exponencial quanto a dupla rampa 

não conseguem refletir as características de inclinação e derivada máxima de ondas 

reais de corrente de retorno. 

Uma terceira metodologia para se representar correntes de retorno e que tem se 

mostrado mais adequada para simulações computacionais é a função analítica de 

Heidler. Essa função representa adequadamente curvas de corrente obtidas a partir de 

dados de medições diretas em torres instrumentadas. A partir desta função é possível 

representar a natureza côncava da onda no início da frente de onda, a derivada máxima 

próxima ao pico, o decaimento da amplitude após a ocorrência do pico e os múltiplos 

picos presentes nas primeiras descargas. Tal função é dada pela equação (4.5): 



 
 

43 
 

      
  
 

      
 

      
 
            (4.5) 

em que, 

   é a amplitude da corrente na base do canal; 

   é a constante relacionada ao tempo de frente da onda de corrente; 

   é a constante relacionada ao tempo de decaimento da onda de corrente; 

                        
     ; 

  é um expoente de ajuste. 

Neste trabalho, a corrente de descarga é representada por uma soma de funções 

Heidler, conforme equação (4.6): 

      ∑
   

  

       
  

       
  

            

 

   

  (4.6) 

em que, 

  é igual ao número de funções Heidler a serem somadas; 

                               
      . 

Para representar a corrente de retorno mediana do Morro do Cachimbo de pico 

duplo utilizam-se sete funções Heidler determinadas por [22], cujos parâmetros são 

mostrados na Tabela 4.3. A corrente resultante desta modelagem está mostrada na 

Figura 4.3. 

Tabela 4.3 – Parâmetros Utilizados para Obtenção da Curva de Corrente de Retorno de Pico Duplo 

Forma de Onda                           

1 6 2 3 76 

2 5 3 3,5 10 

3 5 5 4,8 30 

4 8 9 6 26 

5 16,5 30 7 23,2 

6 17 2 70 200 

7 12 14 12 26 
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Figura 4.3 – Forma de Onda de Primeira Descarga Pico Duplo Utilizada nas Simulações no ATPDraw 

4.3. Cálculo da Suportabilidade do Vão e Corrente Crítica 

De acordo com a configuração da torre e as flechas dos cabos fase e para-raios, 

tem-se as distâncias horizontais e verticais entre os cabos que permitem o cálculo do 

espaçamento mínimo de isolamento entre os cabos fase e os cabos para-raios,      , pela 

equação (4.7).  

       √(        )
 
 (        )

 
  (4.7) 

em que, 

     é a distância horizontal do cabo para-raios ao eixo vertical da torre, em metros; 

    é a distância horizontal do cabo fase ao eixo vertical da torre, em metros; 

          
 

 
     ; 

        
 

 
    ; 

     é a flecha do cabo para-raios, em metros; 
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    é a flecha do cabo fase, em metros; 

     é a altura do cabo para-raios na torre, em metros; 

    é a altura do cabo fase na torre, em metros; 

Para os casos analisados neste trabalho, as distâncias mínimas de isolamento 

entre o cabo para-raios e o cabo fase mais próximo foram calculadas e apresentadas na 

Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Distâncias Mínimas de Isolamento entre o Cabo Para-raios e o Cabo Fase mais Próximo 

Vão 400 m 600 m 800 m 

      8,714 11,863 16,459 

 

A referência utilizada para o cálculo de suportabilidade do espaçamento entre os 

condutores foi obtida por meio de ensaios em laboratórios por Udo em [23]. Esta 

referência estabeleceu uma relação entre a tensão crítica disruptiva entre condutores 

para espaçamentos de até 8 metros. As curvas são lineares, presumindo a possibilidade 

da extrapolação para espaçamentos não demasiadamente superiores. A Figura 4.4 

mostra a curva obtida por Udo em [23] para impulsos negativos e a partir da mesma 

obtém-se um campo médio crítico de 623 kV/m.  

 

Figura 4.4 – Curvas de Suportabilidade Crítica entre Condutores para Impulsos Negativos [23] 
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Desse modo, a partir das distâncias de isolamento determinadas pela equação 

(4.7) e considerando o comportamento linear da curva para extrapolações da ordem de 

aproximadamente 8 metros, pode-se assumir que a tensão crítica de ruptura do 

isolamento,   , é dada pela equação (4.8). 

             (4.8) 

em que E é o campo médio crítico, igual a 623 kV/m. 

Determinada a tensão    é possível estimar a corrente crítica,   , que provocaria a 

ruptura a meio de vão por meio de uma simples proporcionalidade. De posse das 

sobretensões máximas entre o cabo para-raios atingido e o cabo fase mais próximo 

provocadas pela incidência da descarga mediana (45 kA), estima-se pela equação (4.9)  

em kA o valor da corrente crítica caso a tensão fosse   . 

               (4.9) 

Depois de corrigido os raios pelo efeito corona aplica-se o mesmo procedimento 

para estimação da corrente crítica nesta situação. 

4.4. Metodologia de Simulação 

Cada um dos diferentes vãos analisados neste trabalho submetidos às condições 

descritas nas Seções anteriores, foram divididos em  quatro partes iguais. Considera-se 

que as incidências ocorrem no ponto central e a um quarto do vão, como mostrado na 

Figura 4.5. Dada a simetria do vão, considera-se que a corrente crítica média calculada 

neste trecho (região analisada) é a mesma para o trecho entre 50% e 75% do vão.  

 

Figura 4.5 – Regiões do Vão em Análise 
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Os pontos foram assim escolhidos devido às extensões dos vãos e à não 

representatividade de apenas um ponto do vão. A proposta é avaliar a metade central do 

vão determinando a corrente crítica neste trecho e a probabilidade de ocorrência da 

mesma. 

A metodologia desenvolvida para obtenção dos resultados apresenta a seguinte 

sequência: 

Para cada vão (400, 600 ou 800 metros) faz-se os passos a seguir para cada ponto 

de incidência (25% ou 50% do vão): 

a. Incidência da corrente mediana do Morro do Cachimbo utilizando o 

ATPDraw: Determinação das sobretensões nos condutores em relação a terra 

e da sobretensão entre o cabo para-raios atingido e o cabo fase mais próximo.  

b. Cálculo da tensão crítica de ruptura   , da corrente crítica   , da 

probabilidade de ocorrência dessa corrente     e dos Raios Efetivos de cada 

condutor devido ao Efeito Corona: Importa-se os dados do ATPDraw para um 

código implementado no MATLAB® que efetua todas essas operações. 

c. Adaptação do modelo considerando o Efeito Corona: Substitui-se no modelo 

original do ATPDraw os Raios Efetivos calculado no item anterior pelos raios 

externos de cada condutor, considerando a correção devido ao efeito corona. 

d. Incidência da corrente mediana do Morro do Cachimbo utilizando o modelo 

adaptado no item anterior: Determinação das sobretensões nos condutores 

em relação à terra e da sobretensão entre o cabo para-raios atingido e o cabo 

fase mais próximo considerando o Efeito Corona.  

e. Cálculo da tensão crítica de ruptura   , da corrente crítica   , da 

probabilidade desta corrente     considerando o Efeito Corona via importação 

dos dados do item anterior do ATPDraw para o MATLAB®. 

Dados os resultados para cada ponto de incidência em cada comprimento de vão 

faz-se: 

a. Cálculo da corrente crítica média no trecho entre o centro e um quarto do vão; 

b. Cálculo da probabilidade da corrente crítica média; 
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4.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os principais aspectos computacionais que permitem a 

análise e representação do fenômeno de ruptura a meio de vão. Foram descritas as 

modelagens para representação das linhas de transmissão e da descarga atmosférica, 

além das considerações e simplificações adotadas. 

O capitulo a seguir apresenta de maneira objetiva os resultados obtidos para uma 

LT de 500 KV real, considerando a modelagem proposta no presente capítulo, assim 

como as análises e comentários pertinentes. 
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Capítulo 5 

Resultados 

5.1. Introdução 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados das simulações 

realizadas. Primeiramente, são analisadas algumas formas de onda das sobretensões 

originadas da incidência da corrente mediana do Morro do Cachimbo em um dos cabos 

para-raios. Posteriormente, são apresentadas as correntes críticas em cada ponto de 

incidência e a corrente média no trecho de análise, bem como suas respectivas 

probabilidades. Os resultados considerando o efeito corona são apresentados 

paralelamente para comparação.  

5.2. Formas de Onda das Sobretensões Resultantes  

A Figura 5.1, Figura 5.2 e Figura 5.3 mostram as sobretensões resultantes entre o 

cabo para-raios atingido e a fase mais próxima devido à incidência da descarga 

modelada na Subseção 4.2.2 (Figura 4.3) no ponto central de um vão de 400, 600 e 800 

m, respectivamente.   

Nas figuras é possível identificar claramente a influência do efeito corona na 

redução da sobretensão resultante como previsto no Capítulo 3. O aumento do raio 

efetivo dos condutores aumenta o acoplamento capacitivo entre os cabos, reduzindo a 

diferença de potencial entre eles. 

Além disso, o aumento do comprimento do vão implica em maior tempo para o 

retorno das ondas refletidas nos pontos aterrados levando, consequentemente, a um 

aumento da sobretensão resultante. Como previsto, também no Capítulo 3, quanto maior 

o tempo gasto para propagação da onda, mais tempo a sua reflexão demora a retornar 

ao ponto de incidência e interferir (destrutiva ou construtivamente) com a onda 
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incidente, resultando em maior tempo para decaimento da tensão e menor frequência de 

oscilação.  

 

Figura 5.1 – Sobretensões entre o Cabo Para-raios Atingido e a Fase mais Próxima devido a Incidência da 
Descarga Atmosférica no Centro do Vão de 400 m 

 

Figura 5.2 – Sobretensões entre o Cabo Para-raios Atingido e a Fase mais Próxima devido a Incidência da 
Descarga Atmosférica no Centro do Vão de 600 m 
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Figura 5.3 – Sobretensões entre o Cabo Para-raios Atingido e a Fase mais Próxima devido a Incidência da 
Descarga Atmosférica no Centro do Vão de 800 m 

Para a incidência nos pontos a 25% do vão, os resultados das sobretensões para 

os vãos de 400, 600 e 800 m apresentaram comportamento similar àqueles das figuras 

anteriores, qual seja, aumento da sobretensão com o aumento do comprimento do vão e 

redução da sobretensão quando considerado o efeito corona. 

5.3. Probabilidade de Ocorrência da Ruptura a Meio de Vão  

A partir das sobretensões resultantes calculadas e analisadas na Seção 495.2 e da 

formulação proposta no Capítulo 4 é possível calcular a corrente crítica que provocaria a 

ruptura a meio de vão em cada ponto de incidência e o valor médio para cada trecho 

analisado juntamente com suas respectivas probabilidades. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 – Correntes Críticas e suas Respectivas Probabilidades 

 
Sem Efeito Corona Com Efeito Corona 

Vão 

(m) 

Pto. Inc. 

(m) 
   (kA) 

Média 

(kA) 
Probabilidade    (kA) 

Média 

(kA) 
Probabilidade 

400 
100 80,19 

73,08 11,01% 
120,50 

112,40 0,99% 
200 65,97 104,30 

600 
150 82,25 

77,59 8,38% 
124,85 

119,21 0,66% 
300 72,93 113,57 

800 
200 103,19 

97,69 2,44% 
148,43 

144,58 0,15% 
400 92,19 140,74 

 

Das equações (4.8) e (4.9) pode-se afirmar que, dada uma distância de 

isolamento, quanto maior a sobretensão menor a corrente crítica necessária para 

provocar a ruptura no meio do vão. Entretanto, não é possível fixar a distância de 

isolamento variando o vão devido às características mecânicas da LT. Por esse motivo, 

as correntes críticas não reduziram com o aumento da sobretensão (ou do vão). O 

aumento da distância de isolamento foi significativamente superior ao aumento da 

sobretensão. Dessa forma, as LTs com vãos longos não necessariamente estão mais 

susceptíveis à ruptura a meio de vão, por mais que estejam submetidas a maiores 

sobretensões. 

Do ponto de vista estatístico, sem a consideração do efeito corona as 

probabilidades de ocorrência da ruptura não superam 12%. Quando se considera o 

efeito corona estas probabilidades se reduzem ainda mais, chegando a patamares de no 

máximo cerca de 1% nos casos analisados. Com o intuito de se ter uma ideia 

quantitativa, seja a estimativa a seguir. Pela aplicação do MEG estima-se que uma LT 

como a analisada e      descarga/km2/ano, possui uma probabilidade de incidência 

de 22 a 26 descargas diretas em cabos para-raios por 100 km/ano. Algumas dessas 

incidências podem atingir a torre ou um trecho do vão muito próximo da mesma, o que 

reduz ainda mais a probabilidade de incidência no meio do vão. Dessa forma, as chances 

de ruptura a meio de vão realmente parecem remotas, embora não desprezíveis. 

Tendo em conta as análises anteriores e considerando as simplificações 

assumidas, pode-se afirmar que a probabilidade atribuída à ruptura a meio de vão nas 
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condições estabelecidas neste trabalho é muito pequena. Adicionalmente, vãos 

medianos, como 400 e 600 m, estão mais susceptíveis a este fenômeno do que vãos 

extensos, devido ao aumento da distância de isolamento e considerando o caso 

analisado. Visto isso, em análises mais conservativas, principalmente em vãos mais 

curtos de LTs 500 kV (200 a 600 m), esse fenômeno não deve ser ignorado.   
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Capítulo 6 

Conclusões e Propostas de Continuidade 

A proposta deste trabalho de contribuir para o entendimento da relevância da 

ruptura a meio de vão no desempenho de linhas de transmissão visto que há uma 

carência de estudos conclusivos na área foi atingida. A motivação foi despertada pelos 

idealizadores desta pesquisa, devido à desconsideração deste fenômeno em diversas 

referências clássicas da literatura técnica. 

 Para investigação da ruptura a meio de vão analisaram-se três comprimentos de 

um vão típico de 500 kV sendo 400 e 600 m valores  recorrentes e 800 m mais incomum. 

Injetou-se a corrente de descarga mediana do Morro do Cachimbo e avaliou-se a 

sobretensões resultantes. A partir das sobretensões foram estimados os valores de 

correntes críticas que provocariam a ruptura a meio de vão. Esses resultados foram 

comparados com aqueles obtidos considerando-se a influência do efeito corona via uma 

modelagem simplificada. 

Observou-se que o efeito corona reduz consideravelmente as sobretensões 

resultantes, que por sua vez aumentam com o aumento do comprimento do vão. O 

carácter oscilatório também é modificado com o aumento do vão reduzindo a frequência 

de oscilação e a atenuação da sobretensão. As correntes críticas, por sua vez, seguiram a 

lógica inversa com o aumento do vão devido ao aumento significativo da distância de 

isolamento no caso de vãos extensos. Isso resultou em probabilidades mais relevantes 

de ruptura a meio de vão para os vãos de 400 e 600 m. 

De um modo geral, de acordo com os resultados obtidos e considerando o caso 

analisado, pode-se afirmar que a ruptura a meio de vão é pouco relevante no 

desempenho de linhas de transmissão aéreas frente a descargas atmosféricas, 

principalmente se o efeito corona é levado em consideração. Um resultado interessante 

é que, a despeito das sobretensões no meio do vão serem maiores no caso de vãos mais 

extensos, as probabilidades de ruptura foram maiores no caso de vãos mais curtos. Tal 
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resultado sugere que tal fenômeno pode exercer influência no desempenho de linhas de 

níveis de tensão mais baixos, por exemplo, 138 kV. 

Embora as probabilidades encontradas neste trabalho sejam baixas, vale 

enfatizar que em casos específicos de vãos situados em regiões de elevada densidade de 

descargas o fenômeno de ruptura a meio de vão não deve ser desprezado. 

Adicionalmente, linhas reais que passam por diferentes relevos e solo podem ser mais 

ou menos propícias em trechos específicos. 

Finalmente, é importante ressaltar que os resultados numéricos obtidos neste 

trabalho podem apresentar certos desvios em decorrência de algumas simplificações 

assumidas na modelagem do problema. No entanto, acredita-se que do ponto de vista 

qualitativo os resultados indicam um comportamento fisicamente consistente.  

Propostas de Continuidade 

Para estudos futuros sugere-se: 

 

 Utilização do método de progressão do líder em substituição ao cálculo 

realizado neste trabalho para avaliação da suportabilidade de isolamento 

no meio do vão. Este método calcula a progressão da descarga que poderá 

curto circuitar o cabo para-raios e o cabo fase. Essa metodologia se 

aproxima mais da realidade e apresenta resultados mais confiáveis que a 

utilizada. 

 Desenvolvimento de uma modelagem mais rigorosa para o efeito corona. 

 Avaliação sistemática, a partir da modelagem desenvolvida, do fenômeno 

considerando outras linhas de transmissão. 

 Desenvolvimento de uma abordagem estatística baseada no método de 

Monte Carlo, que considera a probabilidade estatística do valor de pico da 

corrente e do ângulo do canal da descarga, para avaliação mais rigorosa do 

fenômeno de ruptura a meio de vão. 
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