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Resumo 

As linhas de transmissão (LTs) apresentam, usualmente, longas extensões e altura 

pronunciada em relação ao solo, tornando elevada a probabilidade de serem atingidas 

diretamente por descargas atmosféricas (DAs). A incidência de descargas nas linhas 

provoca surtos de tensões que podem desencadear o desligamento das mesmas. Essa é a 

principal causa de desligamentos não programados dos sistemas de transmissão, 

segundo estatísticas das concessionárias de energia. O aterramento elétrico é 

fundamental na redução das sobretensões resultantes em linhas de transmissão 

causadas por descargas; no entanto, diversas regiões do Brasil apresentam valores 

elevados de resistividade do solo, inviabilizando a obtenção de valores suficientemente 

reduzidos de impedância de aterramento. Isso tem motivado a instalação de dispositivos 

para-raios em paralelo com as cadeias de isoladores nas linhas que percorrem regiões 

de alto valor de resistividade do solo e elevada taxa de incidência de descargas para a 

terra.  Tendo em conta esse contexto, o presente trabalho apresenta uma análise da 

eficiência da instalação de dispositivos para-raios em uma, duas e três fases objetivando 

a melhoria do desempenho de linhas de transmissão aéreas frente a descargas 

atmosféricas, considerando diferentes condições de resistividade do solo. De acordo 

com os resultados, e tendo como referência uma LT típica de 138 kV, uma melhoria 

expressiva do desempenho de linhas frente a DAs pode ser obtido com a instalação de 

para-raios em apenas uma ou duas fases, dependendo do valor da resistividade. A 

metodologia apresentada neste trabalho pode subsidiar a instalação ótima de para-raios 

em linhas de transmissão. 
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Abstract 

The transmission lines usually present long extensions and pronounced height in 

relation to the soil, increasing the probability of being reached directly by lightning. The 

incidence of lightning on the power lines provokes overvoltages that can unchain the 

outages of those lines. Which is, according to statistics from electric power companies, 

the main cause of non-programmed outages of the transmission systems. The grounding 

system is essential in the reduction of the resulting overvoltages in transmission lines 

caused by lightning; however, several areas of Brazil show high-resistivity soil values, 

making unfeasible obtaining sufficiently reduced values of grounding impedance. 

Considering this scenery, the installation of surge arresters in parallel with insulator in 

the lines that travel areas with high-resistivity soil value and high incidence rate of 

discharges for the ground has been often used. The present study accomplishes the 

analysis of surge arrester’s efficiency in one, two and three phases in order to achieve 

the development on aerial transmission lines performance, regarding lightning current, 

and considering different soil resistivities. According to the results, and with reference 

to a typical 138 kV transmission line, an expressive improvement of the performance of 

the lines against a device can be obtained with a single or two-phase arrester 

installation, depending on the value of the resistivity. The methodology presented in this 

paper can support the optimal installation of lightning arresters in transmission lines. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema em investigação 

A incidência direta de descargas atmosféricas (DAs) sobre linhas de transmissão 

provoca sobretensões resultantes que podem comprometer o isolamento da linha 

provocando seu desligamento.  

As longas extensões das linhas de transmissão (LTs) e a altura pronunciada das 

torres em relação ao solo determinam uma elevada probabilidade de serem atingidas 

por descargas atmosferas, fenômeno que, segundo estatísticas das concessionárias de 

energia, é a principal causa do desligamento não programado dos sistemas de 

transmissão. 

As linhas apresentam caráter estratégico no fornecimento de energia elétrica, e 

têm seu desempenho medido através de índices que limitam o número de desligamentos 

por trecho de linha. Nesse sentido é importante protegê-las dos efeitos nocivos 

provocados pelas descargas. 

Considerando a incidência sobre a torre ou sobre o cabo para-raios, a principal 

prática de melhoria do desempenho de LTs frente a DAs é a utilização de um sistema de 

aterramento com baixa impedância, o que reduz as sobretensões sobre a cadeia de 

isoladores. Porém, em regiões em que o solo apresenta resistividade elevada, muitas 

vezes é impraticável, do ponto de vista técnico e econômico, a obtenção de sistemas de 

aterramento de baixa impedância. Nesses casos, é usual a instalação do dispositivo para-

raios em paralelo com a cadeia de isoladores limitando os níveis de tensão sobre o 

isolamento, garantindo a continuidade do funcionamento do sistema. 

A compreensão do impacto da utilização de dispositivos para-raios permite obter 

a melhor eficiência desse sistema de proteção e a determinação de uma distribuição 

ótima de para-raios ao longo das linhas de transmissão de acordo com o desempenho 

requerido para as linhas.   
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Este dispositivo, no entanto, apresenta custo elevado, e sua instalação apresenta 

considerável dificuldade técnica e, além disso, em muitos casos as torres de transmissão 

estão situadas em áreas de difícil acesso. Nesse sentido, o estudo da influência da 

utilização de para-raios pode contribuir para a definição e a aplicação de práticas 

adequadas e mais eficientes de proteção, reduzindo custos, e minimizando o número de 

desligamentos da linha, restringindo-os a níveis adequados a exigência dos órgãos 

regulamentadores, melhorando a qualidade do serviço de transmissão de energia. 

1.2. Objetivos do trabalho 

O objetivo principal deste trabalho é analisar a influência da instalação de 

dispositivos para-raios no desempenho de linhas de transmissão aéreas submetidas à 

incidência direta de descargas atmosféricas e, com base nessa análise, subsidiar a 

determinação da distribuição ótima de para-raios nas fases das linhas de acordo com a 

resistividade do solo da região da linha. Para alcançar esse objetivo têm-se como 

objetivos secundários a compreensão dos conceitos e fenômenos relacionados às 

descargas atmosféricas, e a modelagem consistente dos componentes do sistema de 

transmissão para avaliação das sobretensões transitórias devido à incidência direta de 

descargas atmosféricas. 

1.3. Metodologia 

Para avaliar a eficiência da instalação de para-raios em linhas de transmissão 

para melhoria dos desempenhos destas frente a DAs e subsidiar a distribuição ótima 

desses dispositivos, considerando-se a resistividade do solo, são desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

 Estudo dos fenômenos envolvidos no desempenho de linhas de 

transmissão frente a descargas atmosféricas; 

 Revisão bibliográfica sobre os fundamentos do dispositivo para-raios; 
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 Modelagem dos componentes do sistema elétrico envolvidos no fenômeno 

em estudo, considerando a teoria de transitórios eletromagnéticos; 

 Desenvolvimento de metodologia para simulação do fenômeno no software 

Alternative Transients Program (ATP); 

 Avaliação sistemática do impacto da instalação de para-raios no 

desempenho de uma linha de transmissão aérea típica de 138 kV, sobre 

uma área de elevada resistividade do solo, submetida à incidência direta de 

uma descarga atmosférica, empregando as ferramentas desenvolvidas no 

ATP; 

 Avaliação da corrente crítica que provoca a ruptura do isolamento da linha 

de acordo com o Destructive Effect Method (DE) e cálculo da probabilidade 

esperada de ocorrência da incidência de primeiras descargas de retorno 

que superem a corrente crítica, considerando os dados obtidos na Estação 

do Morro do Cachimbo, para todas as situações simuladas.  

 

 

 

1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho é organizado em cinco capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 

No Capítulo 2 abordam-se: os aspectos básicos envolvidos na formação e 

incidência de descargas atmosféricas; os parâmetros dessas descargas; o desempenho 

das linhas de transmissão e os fenômenos envolvidos na incidência direta das descargas 

nos sistemas de transmissão. Também, apresenta-se uma descrição básica do 

Destructive Effect Method (DE) para avaliação de ruptura de isolamento da linha e, 

adicionalmente, uma descrição resumida do dispositivo para-raios.   

No Capítulo 3 apresentam-se os modelos dos componentes do sistema de 

transmissão para avaliação de sobretensões atmosféricas no Alternative Transients 

Program (ATP), incluindo o modelo para a fonte do distúrbio: aterramento, cabos, forma 

de onda da corrente, para-raios e torre de transmissão. 
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No capítulo 4 são apresentados os resultados deste trabalhando, tendo como 

referência uma LT típica de 138 kV. Consideram-se três valores de resistividade, 1000, 

3000 e 10000 m e uma onda de corrente de primeira descarga mediana, de acordo 

com medições da Estação do Morro do Cachimbo. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões do presente trabalho e as propostas 

de continuidade. 
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Capítulo 2 

Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a 
Descargas Atmosféricas 

2.1. Introdução 

O presente capítulo apresenta uma descrição dos fenômenos e equipamentos 

básicos para o estudo da utilização de para-raios em linhas de transmissão. São 

abordados os aspectos básicos de formação e parametrização das descargas 

atmosféricas, os fenômenos envolvidos no desempenho das linhas de transmissão frente 

a descargas atmosféricas, o método que será adotado por esse trabalho para avaliar a 

ocorrência da ruptura do isolamento de uma linha de transmissão e os fundamentos do 

dispositivo para-raios. 

Esse capítulo se baseia, principalmente, em uma referência clássica do tema [1], 

que apresenta uma abordagem do ponto de vista de engenharia de proteção. 

2.2. Descargas atmosféricas: aspectos básicos 

As descargas atmosféricas são fenômenos naturais aleatórios, que consistem no 

fluxo de uma corrente elétrica de natureza impulsiva, cujo percurso parte da nuvem e, 

em alguns casos, pode atingir estruturas aterradas localizadas na superfície da Terra. 

Essa seção apresenta os fenômenos físicos envolvidos na formação dessas descargas, 

bem como os critérios de parametrização das mesmas, tendo em conta aplicações de 

engenharia. 
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2.2.1. Descrição física básica do fenômeno 

As cargas elétricas estabelecem ao seu redor um campo elétrico que induz a 

concentração de cargas elétricas de sinal contrário em condutores, conforme o 

fenômeno de indução elétrica. Esse fenômeno é a base da formação das descargas 

atmosféricas, que ocorrem devido à separação de cargas elétricas nas nuvens, 

principalmente durante a formação de tempestades. 

Um modelo satisfatório para aplicações de engenharia de uma nuvem com 

separação de cargas é apresentado na Figura 2.1, em que se observa um excesso de 

cargas positivas na parte superior da nuvem e um excesso de cargas negativas em sua 

base, que induz um acúmulo de cargas positivas na região do solo abaixo da nuvem. As 

concentrações de cargas das nuvens geram campos elétricos que podem ser 

suficientemente intensos para o rompimento da rigidez dielétrico do ar e para o 

estabelecimento de descargas elétricas. 

 

Figura 2.1 - Modelo de uma nuvem com separação de cargas [1] 

As descargas atmosféricas podem percorrer diferentes trajetos que conectam os 

centros de carga de sinais opostos. Dessa forma, podem ser classificadas quanto ao seu 

trajeto em: intra-nuvem, que correspondem a maior parte das descargas e ocorrem 

internamente à nuvem; entre nuvens, que são as descargas que ocorrem entre centros 

de cargas de nuvens diferentes; nuvem-solo, cujo trajeto interliga a nuvem e a superfície 

terrestre, podendo atingir estruturas aterradas, como linhas de transmissão, sendo, por 

isso as descargas de maior interesse em engenharia; e há, ainda, as descargas que 

conectam a parte superior das nuvens à estratosfera. 

As descargas nuvem-solo podem ser subdivididas quanto à direção de seu canal 

de propagação em: ascendente, cujo canal precursor parte do solo em direção a nuvem; 

e descendentes, em que o canal precursor tem origem na nuvem e o fechamento do canal 
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de descarga ocorre próximo ao solo. Quanto à polaridade, as descargas nuvem-solo 

podem ser classificadas em: positiva, que ocorre quando o canal de descarga liga o 

centro de cargas positivas da nuvem ao solo; e negativa, que ocorre entre a base da 

nuvem carregada negativamente e o solo. 

Como as descargas intra-nuvem, entre nuvens e para a estratosfera tem efeitos 

desprezíveis na superfície terrestre, e as ascendentes e positivas ocorrem raramente, as 

descargas atmosféricas de interesse, e que são descritas a seguir, são as do tipo nuvem-

solo descendentes negativas, Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Formação da descarga nuvem-solo descendente negativa [1] 

Uma nuvem carregada, com uma concentração de cargas negativas em sua base, 

induz a concentração de cargas positivas abaixo dela, estabelecendo uma diferença de 

potencial da ordem de centenas de megavolts entre a nuvem e o solo, e logo, um campo 

elétrico de intensidade correspondente, que em algumas regiões na base da nuvem, 

pode superar a rigidez dielétrica do ar. Com o rompimento da rigidez dielétrica ocorre 

uma descarga elétrica que forma um canal ionizado de plasma onde se acumulam as 

cargas negativas da circunvizinhança da base do canal.  

A concentração de cargas no canal ionizado tende a provocar novas descargas, 

formando uma coluna de plasma e a repetição do processo. Devido à propriedade física 

conhecida como poder das pontas, o campo elétrico da parte inferior da coluna ionizada 

tende a ser mais intenso, de forma que esse processo, de formação de descargas 

intermediárias e formação de canais ionizados, estabelece um canal ionizado chamado 

precursor de descarga, que se direciona ao solo e se estende por quilômetros. Quando 

esse canal descendente se aproxima do solo, ele pode provocar a formação de canais 

ascendentes, devido ao aumento do campo elétrico na região. Considerando um 

processo similar ao descrito anteriormente, o canal ascendente pode evoluir por passos 
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e, quando atingida uma distância crítica entre ele e o canal descendente, pode ocorrer 

uma descarga que interliga tais canais por meio de um salto final. No instante em que se 

estabelece o fechamento do canal nuvem-solo, encontro dos canais ascendente e 

descendente, uma intensa onda de corrente, chamada de corrente de retorno se propaga 

a partir do ponto de encontro, neutralizando as cargas que haviam sido acumuladas e 

originando uma onda impulsiva de corrente na base do canal. 

2.2.2. Parâmetros de descarga 

Como já comentado, as descargas atmosféricas são fenômenos aleatórios. Por 

meio do monitoramento de descargas, por exemplo, via medição empregando torres 

instrumentadas e do tratamento estatístico dos dados, é possível definir características 

típicas para parametrização das ondas de corrente de descarga e da frequência da 

incidência das descargas. 

2.2.2.1. Forma de onda 

Tendo como referência a Figura 2.3, pode-se caracterizar a forma de onda de 

corrente de uma descarga atmosférica típica pelos parâmetros a seguir [2]: 

 Ip1: Valor do primeiro pico da corrente de retorno; 

 Ip2: Valor máximo da corrente de retorno; 

 S10: Taxa de crescimento médio da corrente entre 0,1Ip1 e 0,9Ip1; 

 S30: Taxa de crescimento médio da corrente entre 0,31Ip1 e 0,9Ip1; 

 T10: Intervalo de tempo de quando a onda de corrente apresenta 0,1Ip1 

(10% do valor do primeiro pico) até o instante em que o valor da corrente 

corresponde a 0,9Ip1; 

 T30: Intervalo de tempo entre os instantes em que a corrente atinge os 

valores de 0,3Ip1 e 0,9Ip1; 

 TANG: Máxima derivada da onda de corrente. 
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Figura 2.3 - Parâmetros de uma forma de onda típica da onda de descarga de retorno negativa 
descendente [1] 

Outros parâmetros importantes da forma de onda da corrente de uma descarga 

atmosférica são: 

 Energia por unidade de resistência: Expressa a capacidade da corrente de 

dissipar energia. Pode ser obtido pela integração do quadrado da corrente 

durante seu intervalo de duração. É utilizado para determinar a energia 

dissipada pela descarga sobre um corpo ou estrutura através de sua 

multiplicação pela resistência do elemento percorrido pela corrente de 

descarga. 

 Tempo de duração total de descarga: Intervalo de tempo entre o início da 

onda e seu término; 

 Tempo de frente de onda: Intervalo de tempo entre o início da onda 

impulsiva até o primeiro pico. Esse parâmetro pode ser obtido dividindo 

T30 por 0,6, em que se considera T30 corresponde a 60% do tempo de 

frente de onda, ou ainda através de T10 dividido por 0,8, em que se 

considera que o intervalo de tempo T10 corresponde a 80% do tempo de 

frente de onda; 

 Tempo de meia onda: Intervalo de tempo entre o início da onda e o instante 

de tempo em que a intensidade da onda é reduzida a 50% do valor de pico, 

depois de ultrapassado o pico; 

 Valor de pico ou de crista: Máximo valor alcançado pela onda de corrente. 
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2.2.2.2. Frequência de incidência de descargas 

A densidade de descargas local (Ng) é o parâmetro que indica a frequência de 

incidência de raios em uma região. O Ng apresenta o número médio de descargas 

atmosféricas plenas que incidem em uma região por ano, tendo por unidade 

descargas/km²/ano. Esse parâmetro se relaciona principalmente à distribuição de 

chuvas na região, ao relevo e à latitude. 

É importante salientar que, por se tratar de um valor médio, a densidade de 

descargas local pode sofrer grande variação em áreas interiores às regiões do índice. 

2.3. Desempenho de linhas de transmissão frente a descargas  

As linhas de transmissão (LTs) apresentam, de forma geral, grande extensão e 

altura elevada, tornando alta a probabilidade de serem atingidas diretamente por 

descargas atmosféricas, principalmente em locais como o Brasil, em que as principais 

fontes geradoras são distantes dos grandes centros de consumo. 

A incidência indireta de descargas também provoca efeitos nocivos nas linhas 

devido à propagação das ondas eletromagnéticas geradas pela variação rápida do fluxo 

de corrente no canal da descarga, que pode causar interferência eletromagnética e 

tensões induzidas. Esses efeitos, porém, são importantes fontes de distúrbios apenas 

para sistemas elétricos e eletrônicos de média e baixa tensão, não sendo, portanto, 

relevantes ao estudo de linhas de transmissão [2]. 

As descargas diretas constituem a principal causa de desligamentos não 

programados de linhas de transmissão. Como essas linhas são estratégicas para o 

fornecimento de energia e o desempenho delas é medido por índices de qualidade de 

energia no suprimento de cargas, de acordo com a quantidade e duração de interrupções 

do serviço, há uma grande preocupação com a proteção das LTs frente às descargas. 

O surgimento de uma sobretensão sobre a cadeia de isoladores de uma linha de 

transmissão pode provocar a ruptura do isolamento, levando ao desligamento da linha. 

Existem dois tipos de ocorrência direta de descargas que podem provocar a ruptura do 

isolamento: a incidência direta nos cabos energizados e a incidência sobre os cabos de 
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blindagem ou sobre a torre. Associados a esses dois tipos de incidência têm-se os 

mecanismos de ruptura do isolamento flashover e back-flashover, respectivamente.  

O mecanismo de ruptura associado à incidência direta sobre os cabos 

energizados é chamado descarga disruptiva no isolamento ou flashover. Esse fenômeno 

ocorre basicamente em linhas sem cabos de blindagem.  

Os cabos de blindagem, também chamados de cabos para-raios ou cabos de terra, 

são instalados em linhas de transmissão sobre os cabos de fase, em uma disposição 

geométrica tal que objetiva a interceptação de descargas que poderiam incidir nos cabos 

de fase, e são conectados à terra em cada estrutura, seja através da conexão elétrica com 

a estrutura, quando se trata de uma estrutura metálica, ou por meio de cabos de descida 

conectados ao aterramento, no caso de postes de madeira ou concreto. O uso desses 

cabos é a principal forma de proteção frente o flashover, e uma prática usual para linha 

com tensão de operação superior a 69 kV. 

A corrente de descarga direcionada para a terra a partir de um cabo para-raios 

pode provocar uma falha no isolamento da linha devido à sobretensão resultante na 

cadeia de isoladores. Essa falha se dá pelo o mecanismo chamado descarga disruptiva de 

retorno ou back-flashover. Como é usual a utilização de cabos de blindagem em linhas de 

transmissão de alta tensão, o back-flashover é o principal mecanismo de interesse deste 

trabalho e será descrito na subseção a seguir. 

2.3.1. O fenômeno de back-flashover 

Na incidência de uma descarga atmosférica em uma linha de transmissão, a 

corrente de retorno se divide em duas parcelas, aproximadamente iguais para o caso de 

incidência longe das estruturas, que se propagam em sentidos opostos, Figura 2.1Figura 

2.4. Como a LT pode ser representada por sua impedância de surto, tem-se também 

propagando na linha uma onda de tensão cuja amplitude é o produto da onda de 

corrente pela impedância de surto da linha (Zs). 
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Figura 2.4 - Incidência de uma descarga numa linha trifásica blindada [1]. 

 

Ao alcançar uma estrutura aterrada, uma pequena parcela da onda de corrente 

continua seguindo pelo cabo guarda, enquanto a maior parcela desce pela estrutura. 

Associada a esta onda de corrente, há a propagação de uma onda de tensão proporcional 

à impedância de surto da torre (ZTORRE).  

As ondas de tensão e corrente seguem em direção ao aterramento, que pode ser 

representado aproximadamente por uma impedância concentrada.  

Após o tempo de trânsito pela torre, as ondas de tensão e corrente chegam ao 

aterramento, que corresponde a um ponto de descontinuidade. Nesse ponto de transição 

ocorre o fenômeno de reflexão das ondas, de acordo com o coeficiente de reflexão (Г) 

que depende das impedâncias da torre e do aterramento.  

O aterramento pode ser representado por uma impedância concentrada, que se 

for igual à ZTORRE, resulta em um coeficiente de reflexão nulo, ou seja, não há onda 

refletida e a tensão no topo da torre é a própria onda incidente.  

Caso a impedância de aterramento seja menor que a impedância de surto da 

torre, o coeficiente de reflexão é negativo. Assim, tem-se uma onda de tensão refletida 

(V-) de sinal contrário ao da onda incidente (V+), que se propaga na torre em direção ao 

seu topo.  

A onda de tensão resultante na torre é a soma das ondas refletida e incidente, de 

forma que no caso da reflexão negativa, após um período de tempo igual ao dobro do 

tempo de trânsito (2τ) tem-se uma redução da amplitude da sobretensão no topo da 

torre.  

Caso a impedância de aterramento seja maior que a de surto da torre, o Г é 

positivo e tem-se a situação oposta ao caso anterior a onda refletiva provoca o aumento 

da tensão no topo da torre.  
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A sobretensão resultante sobre cadeia de isoladores (VISOL), durante o fenômeno 

de back-flashover, é a diferença entre a tensão na fase sustentada pelo isolador (VFASE) e 

a tensão no topo da torre (VTOPO), cujo estabelecimento foi descrito. A representação da 

sobretensão nos isoladores pode ser observada na Figura 2.5.  

 

Figura 2.5 - Sobretensão nos isoladores [1]. 

A principal medida para a redução da probabilidade de ruptura do isolamento 

por descarga disruptiva de retorno é através de valores reduzidos de impedância de 

aterramento, que tem 10Ω como valor recomendado, e o valor de 30Ω é comum 

principalmente em Minas Gerais. Em alguns casos não é possível obter valores reduzidos 

de impedância de aterramento, como é o caso do Brasil que apresenta solos com 

resistividade tipicamente elevada.  

A medida adotada, principalmente quando os limites de impedância de 

aterramento não são alcançados e a linha está localizada em uma região com elevado 

índice de incidência de descargas, é a instalação de dispositivos para-raios. 

2.3.2. Avaliação da ocorrência de ruptura do isolamento 

A ocorrência do backflashover em uma linha de transmissão se relaciona com a 

capacidade da cadeia de isoladores em suportar a sobretensão a que é submetida. Para 

avaliar a suportabilidade da cadeia de isoladores dois parâmetros se fazem importantes: 

o Nível Básico de Isolamento (Basic Insulation Level - BIL) e a Tensão Crítica Disruptiva 

(Critical Flashover Voltage - CFO). 

O BIL corresponde a um valor de pico de uma tensão impulsiva e padronizada, o 

qual o isolador apresenta a probabilidade de suportar em 90% dos casos, ou seja, em 
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que estatisticamente apenas em 10% dos casos provoca falha no isolamento. Enquanto a 

CFO corresponde a tensão em que ocorre descarga disruptiva no isolamento em 50% 

dos casos ao se aplicar uma tensão impulsiva padronizada.  [3] 

O BIL e a CFO são obtidos através da aplicação de ondas de tensão impulsiva do 

tipo 1.2/50-µs, no entanto, para a aplicação em casos reais se faz necessário estimar a 

suportabilidade do isolamento das linhas de transmissão frente a descargas não 

padronizadas [4]. 

Em geral, a tensão que os isoladores conseguem suportar depende não só da 

magnitude da tensão, mas também de sua duração, forma de onda e polaridade, de 

forma que é necessária a utilização de métodos para estimar a ocorrência de descargas 

disruptivas. Um método bastante aceito é o Modelo de Progressão do Líder (Leader 

Progression Model - LPM) que modela o fenômeno de ruptura do isolamento 

diretamente, mas trata-se de um modelo complexo, por isso, nesse trabalho será 

adotado o método do Modelo de Efeito Disruptivo (Destructive Effect Method – DE), que 

se baseia no LPM e garante resultados próximos aos obtidos com o LPM. 

2.3.2.1. Método DE 

O Método de Efeito Disruptivo tem por base a ideia da existência de um efeito 

disruptivo base (DEB) associado ao isolador, e que cada surto de tensão provoca um 

efeito disruptivo (DE). Dessa forma, um surto de tensão não padronizado que apresenta 

DE que exceda ao DEB provoca a ruptura do isolamento. 

A equação geral do método DE permite o cálculo do efeito disruptivo de uma 

onda de tensão: 

    ∫  ( )     
     

 

  

 (2.1) 

em que e(t) é a tensão de surto em função do tempo, V0 é o valor máximo de tensão em 

que não ocorre o processo disruptivo, t0 é o instante de tempo em que V0 é ultrapassado, 

T é o instante de tempo imediatamente anterior a passagem do valor da tensão para um 

valor inferior a V0 e kd é uma constante. Para se obter as três constantes do método DE 
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(DEB, kd e V0) são utilizados resultados de testes com tensões impulsivas padronizadas 

[4]. 

2.4. Dispositivo para-raios 

Os para-raios (PR) são dispositivos elétricos destinados à proteção de 

equipamentos e componentes do sistema elétrico contra surtos de tensão. A utilização 

desses no controle de sobretensões dos sistemas elétricos tem por objetivo a 

continuidade de operação, a maior na prestação de serviços de engenharia elétrica. 

 Esses dispositivos atuam idealmente como um circuito aberto durante a 

operação normal do sistema e como um caminho de baixa impedância para a corrente 

de surto em direção ao solo, limitando a tensão a níveis inferiores à capacidade de 

isolamento dos equipamentos que protegem, durante um surto de tensão. 

Em um para-raios ideal quando a tensão de corte, também chamada de tensão de 

disparo ou threshold é alcançada, o dispositivo inicia a condução de corrente, e a tensão 

em seus terminais é mantida independentemente da amplitude da corrente. 

Construtivamente os para-raios são dispositivos simples, constituindo-se por um 

conjunto de componentes resistivos não lineares associados ou não a um centelhador 

encapsulado. O carboneto de silício (SiC) e o óxido de zinco (ZnO) são os principais 

materiais utilizados nos resistores não lineares dos para-raios. Os resistores de óxido de 

zinco apresentam grau de não linearidade superior aos de carboneto de silício, conforme 

pode ser observado nas curvas características, Figura 2.6. Assim, os para-raios de óxido 

de zinco garantem que, para níveis de tensão próximos as nominais, a corrente que 

circula pelo para-raios seja reduzida, da ordem de miliampères, tornando desnecessário 

o uso de centelhadores em série, também denominados gaps [5]. 
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Figura 2.6 - Curva característica V x I de resistores não lineares de SiC e ZnO [5]. 

 

Pela simplicidade construtiva dos para-raios de óxidos metálicos, como óxido de 

zinco, que são constituídos por pastilhas ou elementos não lineares montados em um 

invólucro, por exemplo, de porcelana ou de materiais poliméricos, destacando-se os 

revestidos em silicone, esses são amplamente utilizados em linhas de transmissão de 

energia elétrica [5]. 

2.5. Considerações finais 

Este capítulo descreveu fisicamente a formação e classificação das descargas 

atmosféricas, destacando as descargas do tipo nuvem-solo descendentes negativas, que 

são as de interesse para o estudo de linhas de transmissão aéreas. Foi descrita a 

ocorrência deste tipo de descarga bem como seus parâmetros de forma de onda e de 

frequência de incidência.  

O desempenho das linhas de transmissão frente a descargas de interesse também 

foi abordado no capítulo, destacando-se o interesse no fenômeno de back-flashover, no 

método DE como forma de avaliação da ocorrência da disrupção do isolamento de linhas 

de transmissão, e os aspectos básicos do para-raios que é o dispositivo utilizado na 

proteção das linhas de transmissão em regiões de alta resistividade para melhoria de 

seu desempenho. 
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Capítulo 3 

Modelos para Simulação de Transitórios 
Eletromagnéticos em Linhas de Transmissão 

3.1. Introdução 

Este capítulo apresenta os modelos que são adotados no presente trabalho para a 

representação de um sistema elétrico de transmissão aéreo, submetido a uma descarga 

atmosférica direta. Os modelos descritos no capítulo são: aterramento, cabos, forma de 

onda de corrente, para-raios e torre de transmissão. 

3.2. Aterramento 

As descargas atmosféricas apresentam componentes de corrente em uma ampla 

faixa de frequência, ao longo da qual o sistema de aterramento pode apresentar 

comportamento variável. Adicionalmente, Visacro e Silveira, [6], mostram que a 

dependência da frequência dos parâmetros elétricos do solo interfere significativamente 

no desempenho de linhas de transmissão situadas em regiões com solo de elevada 

resistividade, e Alípio et al, [7], mostram que as características dependentes da 

frequência do aterramento de pé de torre exercem influência na sobretensão dos 

isoladores de linha com para-raios instalados em paralelo. Assim, a modelagem rigorosa 

do aterramento deve incluir suas características dependentes da frequência e, também, 

a dependência dos parâmetros do solo com a frequência.  

Conforme proposto originalmente por Visacro, [8], e expandido por Visacro e 

Soares Jr., [9], os condutores de aterramento podem ser modelados, quando solicitados 

por descargas atmosféricas, pelo Hybrid Electromagnetic Model (HEM) através de 

elementos condutores cilíndricos que se constituem fontes de corrente de dois tipos: 

longitudinal (IL), que circula ao longo do condutor; transversal (IT), que se dispersa do 

condutor para o solo, conforme ilustra a Figura 3.1. Para a resolução das equações 
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resultantes do HEM aplica-se o Método dos Momentos (MoM), [10], conforme proposto 

por Alípio, [11]. O efeito da interface solo-ar é considerado pela aplicação do método das 

imagens complexas, como apresentado por Schroeder, [12]. A aplicação do MoM, 

inclusão de imagens complexas e validação da metodologia proposta a partir de 

resultados de medição do comportamento de eletrodos de aterramento quando 

submetidos a corrente impulsivas é descrita em [13]. 

 

 

Figura 3.1– Componentes de corrente do eletrodo [11] 

A impedância harmônica, Z(ω), é uma forma de representar a resposta do 

sistema de aterramento em todo o espectro de frequência por uma impedância 

complexa que depende da geometria do aterramento e das características 

eletromagnéticas do eletrodo e do solo. Essa impedância é um dos resultados de saída 

do modelo HEM. Ela é definida como a razão entre os fatores de elevação de potencial 

elétrico, V(ω), e da corrente injetada I(ω), na faixa de frequência de interesse do estudo. 

Com o intuito de incluir o comportamento dependente da frequência do 

aterramento em simulações no domínio do tempo, utiliza-se o método Vector Fitting 

(VF), [14], para obter um modelo racional para a admitância Yg, que corresponde ao 

inverso de Z(), ou seja: 

 

   ( )      ( )  ∑
  

    

     

 

   

 (3.1) 

 

em que Rm são os resíduos, am são os pólos, d e e são constantes opcionais e N 

corresponde a ordem do modelo. Para se obter simulações estáveis no domínio do 

tempo, o modelo deve ser passivo, sendo que tal “passividade” é forçada pela 

perturbação dos parâmetros do modelo [15]. 
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O algoritmo do VF para o software MATLAB é de Domínio público, disponível em 

[16], e converte o modelo racional obtido pelo método VF em um circuito elétrico 

equivalente, que pode ser gravado em um arquivo de texto e utilizado no ATP [17]. 

3.3. Cabos 

Cabos condutores de raio muito menor que seu comprimento podem ser 

modelados, considerando a propagação de ondas eletromagnéticas transversais e 

aplicando as equações de Maxwell, pelos parâmetros distribuídos: capacitância por 

unidade de comprimento (C’) e indutância por unidade de comprimento (L’); a esse 

modelo acrescenta-se uma resistência por unidade de comprimento (R’) devido ao efeito 

do campo elétrico longitudinal no condutor de resistividade não nula durante a 

propagação de ondas eletromagnéticas. Nos casos práticos de análise de transitórios 

com origem em descargas atmosféricas em linhas áreas, desconsideram-se eventuais 

condutâncias transversais associadas ao meio no qual os cabos estão inseridos. 

 Os parâmetros distribuídos que caracterizam os cabos são uniformes em toda a 

extensão da linha, dependem das características geométricas e eletromagnéticas dos 

condutores e do meio em que estão inseridos, e podem ser agrupados em longitudinais, 

que correspondem R’ e L’, e transversais, que corresponde a C’. 

Na modelagem dos condutores da linha é importante destacar dois aspectos: o 

efeito pelicular e a consideração de que o solo é um condutor elétrico imperfeito. O 

primeiro provoca o aumento da impedância interna dos cabos com a frequência e o 

segundo torna necessária a consideração da penetração dos campos elétricos e 

magnéticos no solo no desenvolvimento do modelo, através da representação de uma 

impedância interna associada ao solo, denominada impedância de retorno pelo solo 

[18]. 

No software Alternative Transients Program (ATP), os cabos podem ser 

modelados por meio do pacote Line and Cable Constants (LCC), que permite a escolha de 

alguns modelos para cálculo dos parâmetros da linha de transmissão [19]. O presente 

trabalho utiliza o modelo JMarti, pois este considera fenômenos importantes no estudo 

de transitórios associados a descargas atmosféricas, particularmente a dependência da 

frequência dos parâmetros longitudinais da linha associados ao efeito pelicular e ao 
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efeito da impedância de retorno pelo solo. Ainda, o modelo JMarti é o de uso mais 

consagrado e difundido entre os utilizadores do ATP. 

Vale lembrar que o modelo JMarti decompõe uma linha n-fásica com perdas em n 

linhas monofásicas no domínio modal com os parâmetros variando em função da 

frequência. A matriz de transformação modal é calculada em uma frequência específica 

escolhida pelo usuário, o que constitui uma aproximação do modelo [18]. 

3.4. Dispositivo para-raios 

O dispositivo para-raios de óxido metálico é modelado, conforme proposto por 

DW Durbak e adotado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pelo 

circuito da Figura 3.2 [21]. 

 

 

Figura 3.2– Modelo de para-raios [21]. 

O modelo de para-raios é composto por dois resistores não lineares invariantes 

no tempo (A0 e A1), dois indutores (L0 e L1), cada um em paralelo com um resistor (R0 e 

R1) e por um capacitor C0. L1 e R1 formam um filtro passa-baixas, de forma que para 

sobretensões de baixa frequência A0 e A1 estão praticamente em paralelo. Durante 

transitórios de altas frequências a impedância do filtro é elevada, de forma que a 

corrente de descarga é distribuída entre os dois ramos não lineares, sendo que uma 

maior parcela da corrente passa por A0. 
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Os valores de A0 e A1 são tomados a partir da curva característica de tensão por 

corrente dos resistores não lineares. Os demais parâmetros são obtidos através das 

expressões: 

       
 

 
(  ) (3.2) 
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 (  ) 
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 (  ) (3.6) 

em que d é o comprimento do para-raios, e n o número de colunas de discos de óxido 

metálico em paralelo. 

Para utilização desse modelo é necessário também o conhecimento dos 

parâmetros V10 e Vss do para-raios, que correspondem, respectivamente, à tensão de 

descarga para uma corrente impulsiva de 10 kA e 8/20 μs e a tensão de descarga 

associada um surto de manobra. 

Calculados os valores dos resistores, dos indutores e do capacitor por meio das 

expressões (3.5) a (3.9), e tomados os valores dos resistores não lineares a partir da 

curva característica, estes devem ser ajustados para correspondência com o valor de Vss 

especificado e em seguida o valor de L1 é ajustado para correspondência do modelo com 

a tensão V10 [21]. 

3.5. Forma de onda de corrente 

A forma de onda típica associada a descargas atmosféricas e seus principais 

parâmetros foram apresentados na seção 2.2.2.1. Para representação desta é utilizada a 

função de Heidler, expressão analítica proposta por Heidler que busca reproduzir as 

principais características de ondas de descargas reais, em particular a natureza côncava 

da frente [1].  
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Para uma representação mais fiel de formas de ondas medianas reais de 

descargas atmosféricas, utiliza-se uma somatório de funções de Heidler, descritas por: 

  ( )   ∑
   

  

(     )
  

  (     )
  

 

   

   (
  

   

) (3.7) 

 

      [ (       )(         )
    ] (3.8) 

em que para cada curva k  aplicada na onda de corrente i(t), I0k é a amplitude da forma 

de onda, ηk é o fator de correção de amplitude, τ1ké uma constante relacionada ao tempo 

de subida da onda de corrente, τ2k é uma constante relacionada ao tempo de descida e nk 

um fator adimensional que ajusta a taxa de crescimento da curva [20]. 

3.6. Torres 

As torres de transmissão podem ser modeladas de forma satisfatória para os 

estudos de transitórios associados às descargas atmosféricas por linhas de transmissão 

“verticais”, monofásicas, sem perdas, cuja impedância de surto, em princípio, varia de 

acordo com as alterações geométricas da torre com a altura [23]. 

Usualmente as torres de transmissão são representadas por cones ou cilindros, e 

as expressões para o cálculo da impedância de surto têm origem no desenvolvimento 

analítico aplicado a essas representações simplificadas, de acordo com a altura e base 

destas [24],  [25]. Essas expressões, no entanto, apresentam limitações, principalmente 

na representação de estruturas complexas, que apresentam variações acentuadas de 

geometria ao longo de sua altura. As principais dificuldades correspondem à 

representação dessas torres por um único condutor e, também, à escolha correta de um 

raio equivalente para representação da base das torres que apresentam geometria 

triangular ou retangular. Com o objetivo de superar as limitações descritas, mas sem 

complicar em demasia o cálculo, esse trabalho adota a modelagem da torre por seções 

compostas por conjuntos de condutores cilíndricos verticais sem perdas. 

A impedância de surto de um condutor cilíndrico vertical sem perdas pode ser 

obtida pela equação: 
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      [  (
  

 
)   ] (3.9) 

em que h é a altura do ponto mais alto do condutor e r é o raio do condutor. Uma torre 

de transmissão pode ser modelada como um conjunto de condutores, sendo necessário, 

portanto, uma expressão para impedância de surto que considere os efeitos mútuos 

entre os condutores verticais com mesma altura. A impedância de surto mútua entre 

condutores verticais pode ser obtida pela equação: 
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em que Zij é a impedância de surto mútua entre os condutores i e j, h é definido como na 

equação (3.10), dij é a distância entre os condutores i e j. Observa-se que a equação 

(3.11) é válida apenas para os casos em que a distância entre os condutores é muito 

maior que o raio dos mesmos. 

As tensões e correntes de um sistema de n condutores, podem ser descritas 

matricialmente por: 
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] (3.11) 

em que Vi e Ii são, respectivamente, as tensões e correntes no i-ésimo condutor, Zs é a 

impedância de surto própria de cada condutor, calculada pela equação (3.10), Zij é a 

impedância de surto mútua, calculada pela equação (3.11). Com os n condutores 

verticais iguais e interconectados no ponto de injeção de corrente tem-se V=V1=V2=...=Vn 

e I=I1+I2+...+In, em que I é a corrente total injetada. Nesse caso o sistema pode ser 

representado por uma única linha de transmissão de impedância de surto equivalente: 

      
 

 
 

                

 
 (3.12) 

Esse modelo simplificado é aplicado satisfatoriamente para os casos em que o 

tempo de frente de onda da corrente injetada é maior que o tempo de trânsito da torre. 

Portanto, se aplica ao caso de incidência de primeiras descargas de retorno nas torres, 

que são as solicitações de maior interesse para o estudo da utilização de para-raios [26], 

[27], [28]. 
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3.7. Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentados os modelos dos componentes do sistema 

elétrico necessários para simulação dos transitórios resultantes, quais sejam: 

aterramento, representado pelo modelo de HEM e acoplado ao ATP utilizando o método 

Vector Fitting; cabos, representados através do modelo JMarti; dispositivo para-raios, 

representado por um circuito equivalente de acordo com o modelo do IEEE; forma de 

corrente, representada por um somatório de funções de Heidler; e torre de transmissão, 

representada por linhas de transmissão monofásicas sem perdas. Esses modelos são 

empregados no Capítulo 4 para avaliação da eficiência da instalação de para-raios para 

melhoria do desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas. 
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Capítulo 4 

Resultados 

4.1. Introdução 

Apresentam-se neste capítulo resultados de simulação para avaliação do impacto 

da distribuição de para-raios nas fases de uma linha de transmissão típica de 138 kV, na 

melhoria do desempenho da mesma frente a incidência de descargas atmosféricas. 

Consideram-se diferentes resistividades de solo e o impacto das diferentes distribuições 

de para-raios é medido por meio da probabilidade de ocorrência de ruptura na torre em 

questão. 

Vale mencionar que os resultados desse capítulo foram submetidos ao XIV 

International Symposium on Lightning Protection (SIPDA)  [29]. 

4.2. Caso base 

A fim de avaliar a utilização de para-raios na proteção de linhas de transmissão 

situadas em áreas com solo de elevada resistividade, considera-se neste trabalho uma 

linha tipicamente encontrada no Brasil, de circuito simples, com nível de tensão 138 kV. 

A linha em estudo apresenta um condutor por fase do tipo CAA-linnet, e cabo de 

blindagem (SW) do tipo 3/8” EHS e sua silhueta é representada na Figura 4.1. As 

coordenas dos condutores são: fase A (-2,9;28,72), fase B (2,9;26,86), fase C (-2,9;25,00) 

e blindagem (0,00;31,61), com as unidades expressas em metros. 

Nas simulações, considera-se a incidência da descarga atmosférica no topo da 

torre e são incluídas duas torres adjacentes, idênticas à torre atingida, com vão de 400m, 

com o intuito de se considerar os efeitos de propagação das ondas de sobretensão ao 

longo dos condutores da linha e as reflexões das ondas nas torres adjacentes. Para além 

das torres adjacentes, foram utilizadas linhas suficientemente longas, sendo 

desprezíveis os efeitos de reflexão delas. 
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Figura 4.1– Torre sob análise. 

O arranjo típico de aterramento da linha é apresentado na Figura 4.2 e consiste 

em quatro cabos contrapeso, enterrados a 0,5 m de profundidade, com 7 mm de raio, 

cada um partindo de um dos pés da torre. 

O comprimento total, L, dos cabos contrapesos é selecionado considerando o 

comprimento efetivo para as primeiras descargas de retorno, de acordo com o valor da 

resistividade do solo, ρ0, e ainda tendo em conta questões práticas como, por exemplo, 

limite máximo de comprimento de contrapesos tipicamente empregados por 

concessionárias brasileiras. 

Nas simulações foram adotados três valores de resistividade de solo, 1000 m, 

3000 m e 10000 m. Não foram considerados valores inferiores de resistividade, pois, 

nesses casos, não é comum a utilização de para-raios, já que em linhas de transmissão 

em regiões de baixo valor de resistividade o aterramento normalmente é suficiente para 

garantir um bom desempenho da LT, conforme discutido na Seção 2.3.  

 

Figura 4.2– Arranjo típico dos eletrodos de aterramento de linhas de transmissão. 

 

L

20 m6 m

6 m
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O comprimento dos cabos contrapeso de acordo com o respectivo valor de 

resistividade do solo é apresentado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Dimensão dos cabos contrapeso em função da resistividade do solo. 

0 (m) 1000 3000 10000 

L (m) 50 85 130 

 

4.3. Modelagem do caso base 

Todos os componentes do sistema em estudo foram modelados e implementados 

no software Alternative Transients Program (ATP) para simulação. 

O cabo de blindagem e os cabos fase foram representados no ATP utilizando a 

rotina Line and Cable Constants (LCC), conforme descrito na Seção 3.3, em que são 

inseridos os dados referentes às posições geométricas, raio e resistência por unidade de 

comprimento dos condutores das linhas, resistividade do solo e comprimento da linha. O 

modelo JMarti é utilizado para cálculo dos parâmetros da linha, a matriz de 

transformação modal foi calculada para a frequência de 100 kHz e o efeito pelicular foi 

considerado no modelo dos condutores. 

As torres de transmissão foram modeladas conforme descrito na Seção 3.6. Cada 

torre foi dividida em quatro seções, sendo que a parte superior corresponde a uma única 

seção de 6,75 m de comprimento e a parte inferior foi repartida em três, duas seções de 

9,00 m e uma de 8,86 m, a fim de se considerar a variação da impedância de surto mútua 

com a altura. Nos cálculos adotou-se um raio de 6,50 m, foram considerados os 

espaçamentos médios entre os condutores de cada seguimento da torre e a velocidade 

de propagação de 80% da velocidade da luz, conforme [28]. As simulações foram 

realizadas no ATP utilizando quatro linhas de transmissão sem perdas, conforme Figura 

4.3, onde também são apresentadas as impedâncias de surto de cada linha uma dessas 

linhas. 
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Figura 4.3– Modelo da torre. 

O sistema de aterramento foi modelado conforme descrito na Seção 3.2, via rotina 

netgen.m de domínio público, disponível em [16], para a faixa de frequência de 1 Hz a 10 

MHz, para cada uma das condições de resistividade do solo em estudo. O modelo de 

circuito equivalente foi salvo em arquivo de texto e importado ao ATP utilizando o bloco 

Library. 

O para-raios adotado nesse trabalho é produzido pela Siemens [29], adequado 

para a proteção de uma linha de 138 kV contra surtos provocados por descargas 

atmosféricas. As características de interesse desse para-raios e os valores máximos das 

tensões residuais, considerando ondas de corrente de frente lenta e rápida, são 

apresentadas na Tabela 4.2.  

Tabela 4.2: Parâmetros do dispositivo para-raios [29]. 

Classe do para-raios 2 

Altura do para-raios (m) 1,24 

Número de colunas de MO em paralelo 1 

Tensão nominal do para-raios (kV) 132 

Tensão de operação contínua (kV) 106 

Tensão residual para corrente 1 kA 30/60µs(kV) 269 

Tensão residual para corrente 10 kA 8/20µs(kV) 337 

 

O modelo adotado de para-raios é o sugerido pela referência [21], conforme 

apresentado na Seção 3.4 e os parâmetros obtidos e utilizados na implementação do 

circuito da Figura 3.2– Modelo de para-raios. Figura 3.2 no ATP são indicados nas 

Tabelas 4.3 e 4.4. 
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Tabela 4.3: Parâmetros do modelo do dispositivo para-raios. 

R0 () L0 (µH) R1 () L1 (µH) C (PF) 

124,0 0,248 80,56 26,76 80,65 

Tabela 4.4: Características não-lineares dos resistores A0 e A1 . 

Corrente 

(kA) 

Tensão (kV) 

A0 A1 

0,01 294,875 209,497 

1,00 355,872 268,472 

5,00 381,147 - 

10,0 400,356 305,000 

15,0 419,228 - 

20,0 442,481 337,000 

 

Como é de interesse deste trabalho considerar condições típicas brasileiras e, 

adicionalmente, na avaliação de desempenho de linhas de transmissão frente a 

descargas atmosféricas são utilizadas as primeiras descargas de retorno, a onda de 

corrente utilizada nas simulações reproduz os principais parâmetros medianos das 

primeiras descargas de retorno medidos na estação do Morro do Cachimbo [12],  [30]. A 

forma de onda é apresentada na Figura 4.4 e foi obtidas pela soma de sete funções 

Heidler TYPE 15 no ATP, de acordo com a Seção 3.5. 

 

Figura 4.4– Representação da forma de onda de corrente de primeiras descargas de retorno na estação do 
Morro do Cachimbo. 
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Para avaliar a ocorrência da ruptura do isolamento das fases da linha sem para-

raios instalado, foi utilizado o Método DE, Seção 2.3,  com as constantes obtidas para 

uma linha típica de 138 kV, de acordo com [4]: 

            (   )   (4.1) 

              (4.2) 

em que kd = 1,36, e o CFO do isolamento da linha é de 650 kV.  

Através do método DE é determinada, para cada situação, a corrente crítica que 

ao ser aplicada provoca a ruptura do isolamento da fase não protegida por para-raios. 

Finalmente, a porcentagem de ocorrência de uma corrente, I, que exceda a corrente 

crítica, pode ser aproximada por (4.3), proposta em [31], considerando a distribuição do 

valor de pico das correntes de primeiras descargas de retorno medidas na Estação do 

Morro do Cachimbo [30], [32]. 

    
 

  (
 

  
)   

 (4.3) 

4.4. Metodologia 

O modelo completo do caso em estudo foi implementado, e, para a avaliação da 

eficiência da instalação de dispositivos para-raios no desempenho de linhas aéreas 

frente a descargas aéreas, foram simulados os seguintes casos de configuração de PR: i) 

sem para-raios, ii) para-raios somente na fase C, iii) para-raios nas fases A e B, iv) para-

raios nas fases A e C, v) para-raios nas fases B e C, v) para-raios em todas as fases. Para 

cada uma das configurações de para-raios, foram considerados os seguintes valores de 

resistividade do solo: i) 1000 m, ii) 3000 m, iii) 10000 m, com seus 

correspondentes comprimentos de cabo contrapeso indicados na Tabela 4.1. Para cada 

caso simulado as sobretensões nos isoladores da linha são calculadas utilizando o ATP. 

Todas as simulações foram realizadas com a injeção da primeira corrente de descarga 

mediana para a Estação do Morro do Cachimbo no topo da torre. 

As sobretensões obtidas foram exportadas para o MATLAB, e uma rotina para 

análise sistemática foi desenvolvida, que utiliza o método DE para avaliar a ocorrência 

ou não da ruptura do isolamento nas fases não protegidas por para-raios e determinar a 
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corrente crítica capaz de causar tal ruptura. Finalmente, a Equação (4.3) é utilizada para 

determinar a probabilidade de ocorrência dessa corrente crítica. 

4.5. Resultados 

A Figura 4.5 apresenta as tensões sobre a cadeia de isoladores da fase A, para 

uma linha aérea em uma região com resistividade do solo de 3000 m para cinco 

configurações: i) sem para-raios, ii) para-raios instalado na fase C, iii) para-raios 

instalados nas fases A e C, e iv) para-raios instalados em todas as fases. Dessa forma é 

possível notar, a partir dessa figura e através dos resultados obtidos para as demais 

situações simuladas, que sem a utilização de para-raios ocorre o início da ruptura das 

cadeias de isoladores da linha, a sobretensão ultrapassa o valor de V0 utilizado para o 

método DE. Verifica-se, ainda, que a instalação de para-raios em todas as fases do 

sistema garantiu a proteção da linha não ocorrendo ruptura dos isoladores para nenhum 

dos casos de resistividade, logo, a probabilidade de ruptura do isolamento é desprezível. 

Considerando como referência o caso sem para-raios observa-se uma redução de cerca 

de 20% e 30% do valor máximo de sobretensão sobre o isolamento da fase A, 

respectivamente, para o caso de para-raios instalado apenas na fase C, e em instalados 

nas fases B e C. A figura ilustra que a instalação de para-raios em uma dada fase, leva a 

redução da sobretensão também na fase em que não foi instalado para-raios, o que 

motiva este estudo do impacto de diferentes distribuições de PR para escolha da 

instalação ótima. 

A Figura 4.6 apresenta as sobretensões em uma região com resistividade do solo 

de 3000m para as três configurações de instalação de para-raios em duas fases: i) 

para-raios instalados nas fases A e B, em que é representada a sobretensão na fase C, ii) 

para-raios instalados nas fases A e C, em que é representada a sobretensão na fase B, iii) 

para-raios instalados nas fases B e C, em que é representada a sobretensão na fase A. 

Verifica-se que a escolha da fase de instalação dos para-raios implica em uma diferença 

significativa das sobretensões sobre a fase desprotegida, e logo no desempenho da linha. 

A instalação de para-raios nas fases B e C garante a maior redução dos valores de 

sobretensão, e que a instalação nas fases A e B ou A e C apresentam resultados similares. 
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Essa figura apresenta os casos para a resistividade de 3000 m, mas esse 

comportamento foi observado também nos demais casos de resistividade. 

 

Figura 4.5– Sobretensões na cadeia de isoladores da fase A, para uma resistividade de solo de 3000 Ωm 
considerando quatro situações: i) sem para-raios, ii) para-raios instalado na fase C, iii) para-raios 

instalados nas fases B e C, e iv) para-raios instalados em todas as fases. 

 

Figura 4.6– Sobretensões na cadeia de isoladores da fase sem para-raios, para uma resistividade de solo 
de 3000 Ωm considerando três situações: i) para-raios instalados nas fases A e B, ii) para-raios instalados 

nas fases A e C, iii) para-raios instalados nas fases B e C. 

A Tabela 4.5 reúne os resultados de corrente crítica e de probabilidade esperada 

de ocorrência da incidência de primeiras descargas de retorno que superem a corrente 
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crítica, considerando os dados obtidos na Estação do Morro do Cachimbo, para todas as 

situações simuladas.  

Tabela 4.5: Probabilidade esperada para a ocorrência de uma corrente de descarga que exceda a corrente 
crítica causando a ruptura do isolamento da linha  nas fases não protegidas por para-raios, considerando 

diferentes valores de resistividade do solo. 

Caso 
0 = 1000 m 0 = 3000 m 0 = 10000 m 

IC (kA) P(I) > IC (%) IC (kA) P(I) > IC (%) IC (kA) P(I) > IC (%) 

Sem PR 93,69 5,42 70,50 14,79 49,67 40,49 

PR na fase C 106,70 3,33 82,99 8,42 61,66 22,65 

PR nas fases A e B 108,70 3,11 86,52 7,25 66,95 17,52 

PR nas fases A e C 111,10 2,86 87,79 6,87 67,12 17,38 

PR nas fases B e C 118,79 2,22 94,69 5,21 73,69 12,75 

PR em todas as fases - 0,00 - 0,00 - 0,00 

 

Observa-se que, para o caso de resistividade do solo igual a 1000m, o próprio 

sistema de aterramento garante uma probabilidade pequena de ocorrência de ruptura 

do isolamento da linha (5,42%). A instalação de para-raios nesse caso pode reduzir 

ainda mais essa probabilidade. No caso de instalação de para-raios nas fases B e C, por 

exemplo, essa probabilidade é reduzida para menos da metade (2,22%). 

Para o caso de regiões com solo de resistividades de 3000m, a probabilidade de 

ocorrência de back-flashover pode não ser aceitável sem a instalação de para-raios, e 

para os casos em que a resistividade do solo é de 10000m a probabilidade da 

ocorrência de ruptura do isolamento da linha devido à incidência de descargas é elevada 

(40,49%). Para essas duas situações de resistividade verifica-se que a instalação de 

para-raios na fase C reduz para quase metade a probabilidade de ruptura do isolamento. 

Em todos os casos de resistividade é notório que os resultados obtidos para a 

instalação de para-raios nas fases A e C e, também, nas fases A e B não diferem muito 

daqueles obtidos com a instalação de para-raios apenas na fase mais distante do cabo de 

blindagem, fase C. Considerando a utilização de apenas dois para-raios, a instalação nas 

fases B e C garante o melhor desempenho das linhas frente a descargas atmosféricas. O 

emprego de para-raios nas três fases torna desprezível a probabilidade de ruptura do 

isolamento. 

De modo geral, a Tabela 4.5, ou outra mais completa considerando uma faixa 

maior de resistividades, pode subsidiar a escolha da distribuição ótima de para-raios na 

linha de transmissão para alcançar o desempenho desejado. 
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4.6. Considerações finais 

Este capítulo apresentou um estudo de caso de uma linha de transmissão aérea 

de 138 kV, com o intuito de avaliar principalmente a probabilidade de ruptura do 

isolamento da linha para três diferentes resistividades de solo de valor elevado e para 

diferentes distribuições de para-raios nas fases do sistema. 

A partir dos resultados obtidos verificou-se que para a resistividade de 1000m 

apenas o emprego de um sistema de aterramento adequado torna pequena a 

probabilidade de ruptura do isolamento da linha, mas para as resistividades de 3000m 

e 10000m a probabilidade de ruptura pode não ser aceitável sem a instalação de para-

raios. 

A instalação de para-raios apenas na fase mais próxima ao solo apresenta 

desempenho semelhante à instalação de para-raios em ambas as fases superiores. Essas 

configurações representam, de maneira geral, uma redução para praticamente metade 

da probabilidade de ocorrência de back-flashover na fase desprotegida, se comparadas à 

configuração sem para-raios. 

A utilização de para-raios nas três fases torna desprezível a probabilidade de 

ruptura nas cadeias de isoladores da linha. Considerando a proteção parcial da torre 

com para-raios, a instalação do dispositivo nas duas fases inferiores garante a maior 

redução na probabilidade de ocorrência de ruptura. No caso da utilização de um único 

para-raios, sugere-se instalá-lo na fase mais próximo do solo. 
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Capítulo 5 

Conclusão e Propostas de Continuidade 

O presente trabalho teve o intuito de avaliar a eficiência da proteção parcial de 

linhas de transmissão utilizando para-raios e considerando regiões de alta resistividade. 

Considerando os resultados obtidos para uma LT típica de 138 kV, os seguintes 

pontos podem ser destacados: 

 

 Para valores moderados de resistividade do solo (da ordem de 1000m) 

um projeto de sistema de aterramento adequado pode ser suficiente para 

se obter o desempenho desejado de uma linha de transmissão. 

 Para valores mais elevados de resistividade, representados nas simulações 

pelas resistividades de 3000m e 10000m, o uso de dispositivos para-

raios pode ser necessário para atingir o desempenho da linha de 

transmissão requerido por órgãos regulamentadores. 

Verifica-se que a instalação de para-raios em uma ou duas fases não 

garante a proteção da fase sem PR, mas resultam na redução da probabilidade de 

ocorrência de ruptura do isolamento da fase desprotegida. A utilização de para-

raios nas duas fases inferiores leva às menores probabilidades de ruptura, 

considerando a proteção parcial da LT. 

 A metodologia desenvolvida neste trabalho pode ser utilizada para 

determinar a distribuição ótima de para-raios ao longo de uma linha de 

transmissão aérea frente a descargas atmosféricas. 

 

Tendo em conta os desenvolvimentos deste trabalho, sugerem-se as seguintes 

propostas de continuidade: 

 

 Aplicação da metodologia proposta a outras linhas típicas brasileiras com 

nível de tensão até 500 kV; 
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 Avaliação da melhoria do desempenho de linhas frente a descargas, 

aplicando a metodologia proposta, segundo uma abordagem estatística, 

por exemplo, método de Monte Carlo; 

 Avaliação da melhoria do desempenho de linhas frente a descargas, 

utilizando a metodologia proposta, em um sistema de transmissão com 

circuito duplo. 
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