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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para cálculo 

do desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas sob uma perspectiva 

probabilística por meio do Método de Monte Carlo. A partir desta ferramenta é proposto um novo 

método de ajuste matemático para as formas de ondas típicas das primeiras descargas de retorno 

descendentes negativas, aplicável, sobretudo, em estudos de desempenho de linhas de 

transmissão sob abordagens estocásticas, considerando ou não as correlações estatísticas 

existentes entre os principais parâmetros das formas de onda das correntes de descarga. Deste 

método derivam-se dois modelos de fontes de corrente denominados como fonte Heidler duplo-

pico com correlações e fonte Heidler duplo-pico livre. O primeiro modelo contempla as 

correlações estatísticas existentes entre os principais parâmetros das formas de onda de corrente 

das primeiras descargas de retorno descendentes negativas medidas na Estação de Pesquisa de 

Descargas Atmosféricas do Morro do Cachimbo de 1971 a 2001. O segundo modelo é isento de 

correlações estatísticas, sendo aplicável com base somente nos valores médios e desvios padrão 

conhecidos dos parâmetros da forma de onda. O programa desenvolvido permite a análise de 

desempenho considerando diferentes modelos para os principais componentes do sistema: quatro 

modelos de cadeias de isoladores e três modelos do sistema de aterramento, além de três modelos 

de fontes de corrente de descarga. São obtidos os indicadores de desempenho para três sistemas 

elétricos reais, sendo estas comparadas com os seus dados históricos médios. Além dos 

indicadores de desempenho, são geradas automaticamente as distribuições dos parâmetros da 

forma de onda de corrente de descarga que incidiram nos cabos fases e para-raios e que 

resultaram em falhas nas linhas de transmissão, além da distribuição dos valores de resistência 

de aterramento associadas à ocorrência do fenômeno de contornamento inverso. Os resultados 

obtidos mostram significativas diferenças entre os vários modelos considerados.  

Palavras-chave: Descargas Atmosféricas, Desempenho de Linhas de Transmissão, Sobretensões 

Atmosféricas, Função de Heidler, Abordagem Probabilística, Método de Monte Carlo EMTP/ATP, 

MatLab, contornamento devido à falha de blindagem, contornamento inverso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work presents the development of a computational tool to calculate the Lightning 

Performance of Overhead Transmission Lines under a probabilistic perspective using the Monte 

Carlo method. From this tool a new method of mathematical adjustment is proposed for the 

typical waveforms of the first negative downward strokes, applicable mainly to lightning 

performance of overhead transmission lines under stochastic approaches, considering or not the 

statistical correlations between the main parameters of the current strokes waveforms. This 

method are derived two models of current sources denominated as double-peak Heidler with 

correlations source and free double-peak Heidler source. The first model considers the statistical 

correlations between the main current waveform parameters of the first negative downward 

strokes measured at the Atmospheric Discharge Research Station at Morro do Cachimbo from 

1971 to 2001. The second model is free from statistical correlations and is applicable based only 

on the mean values and known standard deviations of waveform parameters. The developed 

program allows the analysis of performance considering different models for the main 

components of the system: four models of insulator strings and three models of the grounding 

system, besides three models of discharge current sources. The performance rates are obtained 

for three real electric systems, these being compared with their average historical data. In addition 

to the performance rates, the distributions of the lightning current waveform parameters that 

strike on the phase conductors and ground wires and which have resulted in transmission line 

failures, besides the distribution of the associated grounding resistance values to the occurrence 

of the backflashover phenomenon. The results show a significant differences between the 

different models considered. 

Keywords: Lightning Strokes, Lightning Performance of Overhead Transmission Lines, Lightning 

Overvoltage, Heidler Function, Probabilistic Approach, Monte Carlo Method, EMTP/ATP, MatLab, 

flashover, backflashover. 
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1As definições Shielding Failure FlashOver Rate (SFFOR), Backflashover Rate (BFR), Attractive radius e 

strike distance, bem como os termos decorrentes destas definições, foram traduzidos para a língua portuguesa, sendo 

mantidos os acrônimos SFFOR e BFR em língua inglesa. 

LISTA DE VARIÁVEIS, SÍMBOLOS E ABREVIATURAS1 

ATP Alternative Transients Program. 

𝒉𝑻 Altura das torres [m]. 

𝒀𝝓 Altura do cabo fase na torre [m]. 

𝒀𝑮 Altura do cabo para-raios na torre [m]. 

𝒀𝑮𝒎𝒗 Altura do cabo para-raios no meio dos vãos [m]. 

𝒀𝟎 Altura do ponto “O” [m]. Ver Figura 2-9.  

𝒉 Altura dos segmentos das torres [m]. 

𝒉𝝋 Altura média dos cabos fase em relação ao solo [m]. 

𝝋𝑨 Ângulo da tensão da fase A. 

𝝋𝑩 Ângulo da tensão da fase B. 

𝝋𝑪 Ângulo da tensão da fase C. 

𝝋 Ângulo das tensões das fases (refere-se simultaneamente a 𝜑𝐴, 𝜑𝐵 e 𝜑𝐶). 

𝜽𝒊 Ângulo de incidência do canal percursor da descarga na linha de transmissão. 

𝜹𝑬𝑭 Ângulo de proteção efetiva ou ângulo de blindagem efetiva [Graus]. 

𝜹𝑩 Ângulo de proteção ou ângulo de blindagem [Graus]. 

𝝎 Ângulo formado entre o segmento de reta que interliga o cabo fase ao cabo 

para-raios (segmento de comprimento 𝐹) e o segmento de reta que interliga o 

cabo fase ao ponto de intercessão entre sua zona de exposição e a zona de 

exposição do cabo para-raios (ponto P) [Graus]. Ver Figura 2-6. 
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𝜽 Ângulo formado entre uma reta paralela ao solo e o segmento de reta que 

interliga o cabo fase ao ponto de intercessão entre sua zona de exposição e a 

zona de exposição do solo (ponto Q) [Graus]. Ver Figura 2-6. 

𝝋𝒎𝒂𝒙 Ângulo máximo das tensões das fases [graus]. 

𝝋𝒎𝒊𝒏 Ângulo mínimo das tensões das fases [graus]. 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

𝑯 Atura média do condutor mais exposto da linha [m]. 

BIL Basic Insulator Level - corresponde ao nível básico de isolamento de 

isoladores ou cadeia de isoladores, a partir do qual se tem início do processo 

de disrupção [kV]. 

𝝓𝑨 Cabo da fase A. 

𝝓𝑩 Cabo da fase B. 

𝝓𝑪 Cabo da fase C. 

𝝓 Cabo fase. 

G Cabo para-raios 

𝑬𝒄 Campo elétrico de início de corona [kV/m]. 

𝑬𝟎 Campo elétrico de referência [kV/m]. 

CEFET-MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 

𝑰𝑪 Coeficiente de impulso. 

𝒅𝑪 Comprimento da cadeia de isoladores [m]. 

𝑳 Comprimento da zona de estudo, fixado em 100 km. 

𝑳𝑻 Comprimento dos cabos contrapesos [m] 
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𝑳𝒗ã𝒐 Comprimento dos vãos [m]. 

𝑳𝑬𝑭 Comprimento efetivo do aterramento [m]. 

𝑳𝒍 Comprimento total da linha de transmissão [km]. 

𝒌 Constante dependente da geometria da cadeia de isoladores [m²/kV²s] 

(Método MPL). 

𝒌𝟐 Constante determinada pelas normas de ensaio (Método DE). 

𝒌𝟏 Constante do Método DE. 

𝒌𝟑 Constante do Método DE. 

𝑰𝑪𝑩𝑭𝑹 Corrente crítica de contornamento inverso [kA]. 

𝑰𝒎𝒊𝒏 Corrente crítica mínima (Modelo Eletrogeométrico) [kA].  

𝒗𝑽−𝒕(𝒕) Curva tensão-tempo de cadeias de isoladores de sistemas UHT. 

Ng Densidade de descargas para o solo [n° de descargas/km²/ano]. 

𝑫𝟐 Descargas incidentes ao longo dos vãos sobre os cabos para-raios. 

𝑫𝟑 Descargas incidentes no topo das torres. 

𝑫𝟏 Descargas incidentes nos cabos fase. 

𝜷𝒆 Desvio em relação à média amostral ou erro percentual (Método de Monte 

Carlo). 

𝑹𝒎𝒂𝒙 Distância de atração máxima (Modelo Eletrogeométrico) [m]. 

𝑹𝒎𝒊𝒏 Distância de atração mínima (Modelo Eletrogeométrico) [m]. 

Rs Distância de salto final das descaras para o solo [m]. 

𝑭 Distância entre o condutor fase e o para-raios [m]. 
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𝒃𝑻 Distância entre os postes que constituem a torre “H” [m]. 

𝒃 Distância horizontal entre os cabos para-raios [m]. 

𝒍𝒈(𝒕) Distância que o canal ionizado tem a percorrer até atingir a segunda 

extremidade da cadeia de isoladores [m]. 

EMTP Electromagnetic Transients Program. 

𝜺 Erro ou desvio percentual máximo admissível para a solução. 

.TXT Extensão de arquivo de texto. 

.LIB Extensão de arquivo gerado pelo ATP. 

.PL4 Extensão de arquivo gerado pelo ATP. 

.ATP Extensão de arquivo gerado pelo ATPDraw. 

𝜷𝑺 Fator de correção para distância de salto final para o solo em função do raio 

de atração dos condutores fase e para-raios. 

𝒇𝒅 Função de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias associadas ao 

estudo de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas 

atmosféricas. 

𝒇(𝑰/𝒕𝒇) Função densidade de probabilidade condicional entre o pico de corrente (𝐼𝑝 

ou 𝐼𝑃2) e o tempo de frente onda de corrente de descarga (𝑡𝑓 ou 𝑡30). 

𝒇𝑷(𝑰) Função densidade de probabilidade dos picos de corrente das primeiras 

descargas de retorno. 

𝒇(𝒕𝒇) Função densidade de probabilidade dos tempos de frente da onda de corrente 

de descarga. 

𝒇𝒗 Função do número de desligamentos por vão. 

𝒁𝑺𝑻 Impedância de surto das torres de transmissão [Ω]. 

𝒁𝑺 Impedância de surto do cabo fase [Ω] 
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𝒁𝑷 Impedância impulsiva do aterramento [Ω]. 

𝒁𝒊𝒋 Impedância mútua entre os condutores cilíndricos verticais  𝑖 e 𝑗 (modelo de 

Jordan Modificado) [Ω]. 

𝒁𝒊𝒊 Impedância própria do condutor cilíndrico vertical (modelo de Jordan 

Modificado) [Ω]. 

𝒎 Inclinação do segmento de reta OP. Ver Figura 2-19. 

IDT Indicador de desempenho total de linha de transmissão frente a descargas 

atmosféricas [n° de falhas/100km de linha/ano]. 

𝒕𝟏 Instante de tempo no qual a tensão entre os terminais da cadeia de isoladores 

excede o nível crítico 𝑈0 [µs]. 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineer - Instituto dos Engenheiros 

Eletricistas e Eletrônicos. 

𝑻𝟑𝟎 Intervalo de tempo entre os instantes em que ocorrem 30% e 90% de 𝐼𝑃1 na 

frente de onda [𝜇s]. 

𝑻𝟓𝟎 Intervalo de tempo necessário para que a amplitude da forma de onda decaia 

a 50% de 𝐼𝑃2 na calda da onda [𝜇s]. 

𝑿𝒔 Largura da falha de blindagem [m]. 

𝒘 Largura lateral de atração equivalente ou largura da zona de estudo [km]. 

𝑰𝒎𝒂𝒙 Máximo valor de pico da corrente de descarga capaz de provocar 

simultaneamente falha de blindagem e disrupção das cadeias de isoladores  

[kA]. 

V-t Método da característica tensão-tempo. 

MPL Método da Progressão do Leader. 

MMC Método de Monte Carlo. 

DE Método do Efeito Disruptivo. 
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m Metro - unidade de medida linear de distância. 

µs Microssegundos - unidade de medida de tempo. 

MEG Modelo Eletrogeométrico. 

NASA National Aeronautics and Space Administration – agência aeroespacial Norte 

Americana. 

Td Nível ceráunico - número médio de dias de trovoadas ouvidas por ano. 

𝑼𝟎 Nível crítico de tensão para ocorrência de disrupção da cadeia de isoladores 

[kV] (Método DE). 

NBR Norma Brasileira aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

𝑼 Número aleatório obtido por meio de sorteios baseados em funções densidade 

de probabilidade com distribuição uniforme. 

𝜼 Número de canais ionizados (Método MPL). 

𝑵𝑪 Número de condutores que compõem o feixe por fase. 

𝑵𝑭𝑩𝑭𝑹 Número de contornamentos inversos. 

N Número de iterações. 

𝑵𝒗 Número de vãos da linha de transmissão. 

𝑵𝑻 Número total de descargas sob o qual o sistema é submetido. 

𝑵𝑭 Número total de falhas por . 

𝑵𝑭𝑺𝑭𝑭𝑶𝑹 Números de contornamentos devido à falha de blindagem. 

Ω Ohms – unidade de medida de impedância elétrica. 

𝑫𝑬𝒃 Parâmetro de referência para ocorrência de disrupção [kV.µs] (Método DE). 

𝝁𝒔𝒐𝒍𝒐 Permeabilidade magnética do solo. 
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𝝁𝟎 Permeabilidade magnética do vácuo. 

𝑰𝑷 Pico das ondas de corrente de descarga [kA]. 

𝒑 Ponto de incidência ao logo dos vãos. 

𝑿′𝑮 Posição horizontal do cabo para-raios capaz de produzir a blindagem efetiva 

[m]. 

𝑿∅ Posição horizontal do condutor fase [m]. 

𝑿𝑮 Posição horizontal do condutor para-raios [m]. 

ATPDraw Pré-processador gráfico orientado por mouse do software Alternative 

Transients Program (ATP). 

𝑰𝑷𝟏 Primeiro pico das ondas de corrente de descarga [kA]. 

kA Quiloampare - unidade de medida de corrente. 

km Quilômetro - unidade de medida linear de distância. 

kV Quilovolt - unidade de medida de tensão. 

𝒓𝑻 Raio da base da torre cônica [m]. 

Rc Raio de atração dos condutores fase e para-raios [m]. 

𝑹𝒂 Raio de atração equivalente médio [m]. 

𝒓𝒄 Raio do envelope de corona [m]. 

𝒓 Raio dos condutores cilíndricos verticais e horizontais das torres [m]. 

𝒓𝒆𝒒 Raio equivalente dos cabos fase [m]. 

𝒓𝟏𝑵 Raio externo do n-ésimo dos condutores que compõem o feixe por fase. 

𝒓𝟏𝟏 Raio externo do primeiro dos condutores que compõem o feixe por fase. 
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𝑹𝑳𝑭 Resistência de aterramento medida em baixa frequência. 

𝑹𝑻 Resistência linear e concentrada utilizada para representar a resistência de 

aterramento medida em baixa frequência 𝑅𝐿𝐹 e a impedância impulsiva do 

aterramento 𝑍𝑃. 

𝝆 Resistividade do solo [Ωm]. 

S1, S2...S4 Segmentos de linhas de transmissão na modelagem das torres. 

𝑰𝑷𝟐 Segundo pico das ondas de corrente de descarga [kA]. 

SFFOR Taxa de Contornamento devido à Falha de Blindagem (Shielding Failure 

FlashOver Rate) [n° de falhas/100km de linha/ano]. 

BFR Taxa de Contornamento Inverso (Backflashover Rate) [n° de falhas/100km 

de linha/ano]. 

TD Taxa de desempenho Total [n° de falhas/100km de linha/ano]. 

𝒕𝒂 Tempo de atraso na formação da coluna de descarga [µs]. 

𝑻𝑪 Tempo de calda das ondas de corrente [𝜇s]. 

𝑻𝒇 Tempo de frente das ondas de corrente [𝜇s]. 

𝑻𝒆𝒙𝒆𝒄 Tempo total de execução do cálculo da taxa SFFOR [s] e da taxa BFR [min]. 

𝑽𝑪 Tensão crítica de flashover [kV]. 

𝑽𝑷 Tensão de pico das fases em regime normal de operação [kV]. 

𝑽 Tensão elétrica [kV]. 

𝑼(𝒕) Tensão instantânea sobre os terminais da cadeia de isoladores [kV]. 

TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission – satélite pertencente à NASA. 

UHT Ultra High Voltage – Ultra-Alta Tensão. 
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UFSJ Universidade Federal de São João del-Rei. 

𝑽𝒊 Valores instantâneos das tensões das fases no instante em que ocorre a 

incidência da descarga na linha de transmissão.  

𝑽𝑷𝑳 Velocidade do canal ionizado [m/s] (Método MPL). 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Relevância do tema em investigação 

A incidência de descargas atmosféricas em linhas de transmissão é responsável por 

grande número das interrupções não programadas no fornecimento de energia elétrica, 

ocasionando consideráveis impactos econômicos e sociais. Desligamentos não programados de 

linhas de transmissão, mesmo que por um curto espaço de tempo, podem gerar grandes prejuízos 

financeiros devido à paralização de atividades industriais e comerciais pelas consequentes faltas 

de energia elétrica. Além disso, estes desligamentos têm impacto direto na vida da população, 

afetando serviços essenciais como transporte público, escolas, hospitais, entre outros. 

No Brasil este problema é agravado pelo fato de haver altas taxas de incidência de 

descargas atmosféricas em grande parte do seu território, fato que, associado às características 

dos solos com altos valores de resistividade, contribuem para a elevação das taxas de falhas das 

linhas de transmissão. De acordo com os dados da Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG), cerca de 70% dos desligamentos não programados em suas linhas de transmissão de 

até 230 kV ocorrem devido à incidência de descargas atmosféricas (SCHROEDER et al., 2017) 

apud (CARVALHO et al., 1999; CHERCHIGLIA et al., 1997).  

Estudos de desempenho de linhas de transmissão geralmente consideram somente os 

efeitos associados à incidência direta de descargas atmosféricas. Para linhas com tensões 

superiores a 69 kV o efeito das descargas indiretas, as quais incidem nas proximidades da linha 

de transmissão (como por exemplo, no solo circunvizinho), sobre as taxas de desempenho é 

desprezível. As tensões induzidas por estas descargas, na maioria das vezes, não são suficientes 

para superar o nível básico de isolamento (Basic Insulator Level - BIL) das suas cadeias de 

isoladores (D’AJUZ et al., 1987). O efeito das descargas indiretas é mais significativo para as 

linhas de distribuição, as quais possuem níveis básicos de isolamento inferiores, sendo mais 

susceptíveis às falhas por sobretensões induzidas. 

Estes argumentos apontam para a necessidade de se desenvolver estudos que busquem 

melhorias no desempenho de linhas de transmissão e no sistema elétrico em geral, de modo a 

minimizar o impacto negativo dos desligamentos causados pela incidência de descargas 

atmosféricas. Daí, a relevância dos estudos que visam o entendimento, com posterior 

quantificação, da interação entre descargas atmosféricas e linhas de transmissão. 
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1.2 Contextualização da dissertação 

A temática estudada nesta dissertação é de interesse das empresas energéticas, de todo 

o setor energético e, em especial, das empresas ligadas diretamente à transmissão de energia 

elétrica. Devido aos fatores apresentados em 1.1, o desenvolvimento de estudos que visem a 

melhoria da infraestrutura do sistema elétrico também é de interesse geral, uma vez que tem 

influência direta sobre a economia.  

Além de serem destinados à melhoria do desempenho de linhas de transmissão 

existentes, estudos de desempenho devem ser feitos ainda na fase de projeto de novas linhas de 

transmissão, a fim de se buscar a solução mais econômica e eficiente para um projeto a ser 

executado.  Deste modo, é de fundamental importância que estes estudos sejam capazes de 

fornecer resultados confiáveis. Para isto, é necessário que os modelos matemáticos utilizados 

sejam capazes de representar da forma mais fidedigna possível as descargas atmosféricas e cada 

componente do sistema elétrico e do solo.  

Devido à natureza estocástica das descargas atmosféricas, e consequentes efeitos, 

estudos de desempenho de linhas de transmissão devem considerar modelos probabilísticos, mais 

adequados para representar as variáveis aleatórias envolvidas. Com base neste pensamento, no 

presente trabalho é proposto um novo método para ajuste matemático das formas de ondas típicas 

das primeiras descargas de retorno descendentes negativas, a ser utilizado, sobretudo, em 

abordagens probabilísticas de estudo desempenho de linhas de transmissão. Deste método, 

derivam-se dois novos modelos de fonte de corrente de descarga, os quais se diferem entre si 

quanto à consideração ou não de correlações estatísticas existentes entre os principais parâmetros 

da forma de onda, a fim de se verificar a importância da consideração destas correlações em 

estudos de desempenho de linha de transmissão. 

O estudo consiste na estimação do indicador de desempenho total da linha de 

transmissão frente a descargas atmosféricas, o qual é composto pelas estimativas das taxas de 

contornamento devido à falha de blindagem (SFFOR) e de contornamento inverso (BFR) 

ocorridos nas cadeias de isoladores. Os contornamentos ocorridos no ar, entre cabos fase e para-

raios ao longo dos vãos não são considerados, não fazendo parte do escopo do presente trabalho. 

 Esta dissertação de mestrado dá continuidade a uma série de trabalhos desenvolvidos 

por meio do Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEL), Associação Ampla 

entre a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), no âmbito da coordenação de isolamento, sobretudo 

nos estudos de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas. O primeiro 
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desta série de trabalhos (ALVAREZ, 2011), propõe uma ferramenta computacional para cálculo 

do desempenho de linhas de transmissão sob abordagem determinística com interface gráfica 

amigável ao usuário, baseado na versão 1.9 do Flash, software desenvolvido pelo Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Em seguida, em (MARIANO, 2012) é 

desenvolvida uma ferramenta computacional denominada Ambiente Computacional segundo 

uma Abordagem Estocástica para cálculo de Desempenho de Linhas de Transmissão (ACAE-

DLT), com integração entre os softwares Matlab® e Alternative Transients Program (ATP). 

Dando sequência, em (MEIRELES, 2015), esta ferramenta computacional (ACAE-DLT) é 

implementada em C++, com linguagem orientada a objetos, integrado ao ATP, sendo a interface 

gráfica com o usuário construída em Visual Basic. Além destes, foram desenvolvidos outros 

trabalhos correlacionados ao estudo de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas 

atmosféricas, dentre os quais pode-se citar (PEDROSA, 2010), (MENDES, 2012), (MOURA, 

2014), (LOBATO, 2014), (GOMES, 2016), (GIAROLA, 2016) e (AMARAL, 2017).  

É neste contexto que se desenvolve a presente dissertação de mestrado. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do presente trabalho consiste na criação de um programa 

computacional em Matlab® integrado ao Alternative Transientes Program (ATP) destinado ao 

cálculo de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas sob uma 

abordagem probabilística por meio do método de Monte Carlo, dispondo-se de diferentes opções 

de modelos de cadeias de isoladores, sistema de aterramento e fontes de corrente de descarga, 

dentre os quais se incluem dois novos modelos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

i. Estudo e entendimento dos mecanismos e conceitos relacionados à interação 

entre descargas atmosféricas e linhas de transmissão e aplicação do Modelo 

Eletrogeométrico em linhas de transmissão; 

ii. Estudo do software Alternative Transients Program (ATP); 

iii. Busca de um novo método de ajuste matemático capaz de modelar as 

características típicas das ondas de corrente das primeiras descargas de retorno 
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descentes negativas, aplicável em estudos de desempenho de linhas de 

transmissão frente a descargas atmosféricas sob abordagem probabilística, 

contemplando as correlações estatísticas existentes entre os principais 

parâmetros da forma de onda; 

iv. Elaboração de um programa computacional em Matlab® integrado ao 

Alternative Transientes Program (ATP) destinado ao cálculo de desempenho de 

linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas sob uma abordagem 

probabilística por meio do Método de Monte Carlo; 

v. Validação do programa de desempenho por meio da comparação dos indicadores 

de desempenho obtidos com os dados históricos médios de sistemas elétricos 

reais; 

vi. Validação dos resultados obtidos com aplicação dos dois modelos de fonte de 

corrente de descarga propostos com aqueles obtidos por meio da aplicação da 

fonte Rampa Triangular. 

1.4 Metodologia 

A metodologia aplicada ao presente trabalho consiste em: 

i. Estudo da interação entre descargas atmosféricas e linhas de transmissão, 

sobretudo dos mecanismos envolvidos nos processos de contornamento devido 

à falha de blindagem e de contornamento inverso; 

ii. Revisão bibliográfica à cerca de trabalhos desenvolvidos com a finalidade de 

estimar as taxas de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas 

atmosféricas, bem como dos modelos disponíveis para os diferentes 

componentes da linha de transmissão, sistema de aterramento, cadeia de 

isoladores e fontes de corrente de descarga. 

iii. Estudo do comportamento estatístico das ondas de corrente das descargas 

medidas na Estação de Pesquisa de Descargas Atmosféricas do Morro do 

Cachimbo de 1971 a 2001, e levantamento das correlações estatísticas existentes 

entre seus principais parâmetros; 

iv. Desenvolvimento de um método para ajuste matemático das ondas de corrente 

das primeiras descargas de retorno descentes negativas, aplicável em estudos de 

desempenho sob abordagem probabilística, contemplando as correlações 

estatísticas entre os principais parâmetros da forma de onda; 
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v. Desenvolvimento e validação do programa de desempenho por meio da 

comparação das taxas obtidas com dados históricos médios de sistemas reais. 

1.5 Organização do texto 

O presente trabalho é composto por cinco capítulos, incluindo este capítulo introdutório. 

No Capítulo 2, inicialmente, é apresentado um conjunto de nomenclaturas utilizadas 

para designar os processos físicos relacionados às descargas atmosféricas. Em seguida, é 

apresentada uma revisão bibliográfica à cerca do processo de formação das descargas 

atmosféricas e da interação entre descargas e linhas de transmissão com base no Modelo 

Eletrogeométrico. Por fim, são apresentadas as definições correspondentes às taxas de 

contornamento devido à falha de blindagem (SFFOR), contornamento inverso (BRF) e à taxa de 

desempenho total frente a descargas atmosféricas (TD).  

No Capítulo 3 são abordados os aspectos computacionais relacionados ao programa de 

desempenho desenvolvido no presente trabalho, destacando-se o ajuste das formas de onda de 

corrente de descarga e os modelos utilizados para os diversos componentes dos sistemas em 

estudo: linha de transmissão, torres, sistema de aterramento e cadeia de isoladores. 

No Capítulo 4 são apresentados os dados referentes aos três sistemas elétricos reais 

estudados, sendo feita uma descrição detalhada dos parâmetros de interesse para este tipo de 

estudo. Em seguida, são definidos os casos base, a partir dos quais se derivam todas as análises 

e resultados apresentados neste capítulo. 

No Capítulo 5, são apresentadas as conclusões decorrentes do presente estudo de 

desempenho, assim como as propostas de continuidade para trabalhos futuros. 

1.6 Publicações decorrentes da dissertação 

As seguintes publicações são decorrentes do presente trabalho de mestrado: 

 OLIVEIRA, A. J., SCHROEDER, M. A. O., MOURA, R. A. R., BARROS, M. T. C., LIMA, 

A. C. S. Adjustment of current waveform parameters for first lightning strokes. 

Representation by Heidler functions. International Symposium on Lightning Protection (XIV 

SIPDA), Natal, v. 1, October, p. 6, 2017.  

 OLIVEIRA, A. J., SCHROEDER, M. A. O., MOURA, R. A. R., MEIRELES, I. A. J. W. 

S., Analysis of lightning performance of overhead transmission lines. Comparison between 
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insulator string models. VII Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos (VII SBSE), Niterói, 

v. 1, p. 5, maio 2018. 
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2 DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E DESEMPENHO DE LINHAS 

DE TRASMISSSÃO  

2.1 Considerações preliminares 

Neste capítulo são apresentadas as principais definições e os conceitos relacionados às 

taxas de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosférica. Inicialmente, são 

abordados aspectos relacionados ao processo de formação de nuvens de tempestades e aos 

principais tipos de descargas atmosféricas, bem como aos dados estatísticos de incidência destas 

descargas, com o foco no território brasileiro.  

Em seguida são abordados os aspectos relacionados às ondas de corrente de descarga e 

aos parâmetros utilizados para caracterizar tais formas de onda, com destaque para as primeiras 

descargas de retorno descendentes negativas.  

Posteriormente são abordados os aspectos relacionados ao Modelo Eletrogeométrico 

(MEG) e sua aplicação em linhas de transmissão com a finalidade da estimação de seus 

indicadores de desempenho frente a descargas atmosféricas.  

Por fim, são apresentadas as definições formais para as taxas de desempenho de linhas 

de transmissão frente a descargas atmosféricas, sendo estas, a taxa de contornamento devido à 

falha de blindagem (SFFOR), a taxa de contornamento inverso (BRF) e a taxa de desempenho 

total (TD). 

2.2 Descargas atmosféricas 

2.2.1 Nomenclatura adotada 

Existem na literatura diversos termos utilizados para designar os mesmos processos 

físicos relacionados às descargas, o que pode dificultar o entendimento deste fenômeno. Deste 

modo, buscou-se padronizar os termos utilizados no presente trabalho. Para facilitar o 

entendimento por parte do leitor, adota-se o conjunto de nomenclaturas propostas por 

(SCHROEDER, 2001), cujo resumo está disponível na Tabela 2-1.  
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Tabela 2-1: Resumo da nomenclatura adotada para designação dos termos relacionados às descargas 

atmosféricas. Adaptado de (SCHROEDER, 2001). 

Termo em Português Termo em Inglês Definição 

 

Descarga atmosférica 

ou raio 

 

Lightning 

 

Conceito mais amplo correspondente ao fenômeno integral 

envolvido no fechamento do canal de descarga e na(s) descarga(s) 

subsequentes. Inclui as manifestações elétricas, visuais, e sonoras.  

Descarga atmosférica  Flash 

Referência à descarga atmosférica no sentido mais objetivo do 

conjunto de descargas de retorno envolvidas após o fechamento do 

canal. 

Descarga elétrica Electric discharge 

Fluxo de cargas a partir de um objeto carregado eletricamente, que 

pode corresponder ao processo disruptivo em meio isolante ou 

descarregamento através de meio condutor. Não é um termo 

considerado adequado para designar o fenômeno de descargas 

atmosféricas. 

Canal percursor de 

descarga 
         Leader 

Corresponde ao canal ionizado que evolui por passos, da ordem de 

50 m, correspondentes às descargas elétricas no ar. A evolução 

deste canal pode fechar um percurso ionizado entre nuvem e solo 

(caso de descargas nuvem-solo), que é seguido pelo fluxo de 

corrente de descarga.  

Canal de descarga  
Discharge 

Channel  

Percurso ionizado que conecta a nuvem ao solo, configurado a 

partir da conexão dos canais ascendente e descendente e pelo qual 

flui a corrente de retorno da descarga (para descarga nuvem-solo). 

Corrente de retorno  Return Current  
Corrente que flui pelo percurso ionizado correspondente ao canal 

de descarga, após o fechamento do mesmo. 

 

Descarga de retorno 

 

 

 

 

 

 

Primeira descarga de 

retorno 

 

Descarga(s) 

subsequente(s) 

 

Stroke 

 

 

 

 

 

 

First Stroke 

 

 

Subsequent 

Stroke(s) 

Evento associado ao fluxo de corrente de retorno correspondente a 

uma descarga elétrica pelo canal de descarga. Uma descarga 

atmosférica pode incluir várias descargas de retorno ou uma única 

descarga.  

 

Primeiro “stroke” de um “flash”. 

 

Conjunto de descargas de retorno subsequentes à primeira descarga 

de retorno de um “flash”, ou uma destas descargas de retorno. 

Raio de atração Attractive radius 

Distância entre o canal descendente e a estrutura terrestre a partir 

da qual ocorrerá o fechamento do percurso entre o canal 

descendente e o canal ascendente que se originou na estrutura 

terrestre. Quando a distância do canal descendente à estrutura 

alcança o valor do raio de atração, espera-se que haja o fechamento 

deste para um dos canais ascendentes anteriormente induzidos a 

partir da estrutura aterrada. 
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2.2.2 Interação entre descargas e linhas de transmissão 

A maior parte das descargas atmosféricas tem origem nas nuvens de tempestade, 

também chamadas de Cumulus Nimbus, as quais são carregadas eletricamente por processos 

naturais (VISACRO, 2005). Embora ainda não esteja totalmente claro (SCHROEDER, 2001), 

acredita-se que o processo natural de carregamento das nuvens de tempestade está relacionado 

com a movimentação de massas de ar presentes na atmosfera, onde há o encontro, em elevadas 

altitudes, de massas de ar quente e úmido ascendentes com massas de ar frio descendentes 

(VISACRO, 2005). Além das nuvens de tempestade, podem-se citar como outras fontes naturais 

de descargas as erupções vulcânicas e tempestades de areia em desertos (VISACRO, 2005). 

Em média, as nuvens de tempestade possuem cerca de 10 km de diâmetro e altitudes 

que variam de 1 a 20 km, dependendo da latitude em que se encontram (VISACRO, 2005). Por 

meio de medições com uso de balões foi possível conhecer a distribuição de cargas elétricas no 

interior das nuvens que, em geral, são compostas por uma base carregada negativamente com 

regiões de cargas positivas e a parte superior carregada positivamente (SCHROEDER, 2001; 

VISACRO, 2005), como ilustra a Figura 2-1.  

 

Figura 2-1: Nuvem de tempestade. Adaptado de (VISACRO, 2005). 

Naturalmente, as descargas de interesse em estudos de desempenho de linhas de 

transmissão são as que ocorrem entre nuvem e solo, as quais são passíveis de atingir as estruturas 

que compõem as linhas de transmissão. Entretanto, é sabido que a maior parte das descargas 

atmosféricas ocorre no interior das nuvens, entre nuvens e da nuvem para atmosfera.  

Dentre todas as descargas observadas na atmosfera, estima-se que menos de 25% sejam 

do tipo nuvem-solo e, destas, cerca de 90% sejam descargas descendentes negativas (RAKOV, 

2013; VISACRO, 2005). As descargas do tipo nuvem-solo são classificadas de acordo com sua 

polaridade e sentido de propagação do canal percursor (leader). A polaridade da descarga é 

adotada com base na polaridade da região da nuvem aonde o canal percursor se origina ou se 

conecta, e o sentido é o mesmo da evolução progressiva do canal percursor (SCHROEDER, 

2001). Deste modo, a título de exemplo, uma descarga descendente negativa possui um canal 
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percursor com origem na região negativa da nuvem de tempestade e que se propaga em direção 

ao solo. Este tipo específico de descarga é responsável pelo maior número de incidências em 

estruturas no solo (SCHROEDER, 2001), dentre as quais se incluem as linhas de transmissão, o 

que fundamenta a consideração deste tipo específico de descarga atmosférica em estudos de 

desempenho de linhas de transmissão. 

A ocorrência de descargas atmosféricas em uma região é influenciada principalmente 

pela sua concentração de nuvens e quantidade de chuvas, latitude e relevo (RAKOV; UMAN, 

2003; SCHROEDER, 2001; VISACRO, 2005). A forma encontrada para quantificar a influência 

das características meteorológicas de cada região sobre as taxas de desempenho de linhas de 

transmissão é baseada em dois índices estatisticamente correlacionados. Estes índices são o nível 

ceráunico (Td), que corresponde ao número médio de dias de trovoadas ouvidas por ano, e a 

densidade de descarga para o solo (Ng) cuja unidade correspondente é [n° de descargas/km²/ano]. 

O primeiro índice historicamente utilizado foi o Td (RAKOV; UMAN, 2003; SCHROEDER, 

2001; VISACRO, 2005); contudo, por se tratar de uma medida grosseira e altamente susceptível 

a erros, este índice foi cedendo lugar ao Ng, obtido por meio de medições com equipamentos 

específicos2 instalados em pontos estratégicos, e utilizados para contagem do número de 

descargas incidentes sobre cada região ao longo dos anos (RAKOV; UMAN, 2003; 

SCHROEDER, 2001; VISACRO, 2005). 

Outra possibilidade muito utilizada em estudos relacionados às descargas atmosféricas 

é o uso de equações ajustadas empiricamente, que descrevam a correlação estatística entre estas 

grandezas, sendo alguns exemplos destas equações mostrados na Tabela 2-2.  

Tabela 2-2: Relações estatísticas entre Td e Ng. Adaptado de (VISACRO, 2005). 

Regiões  
Relação Ng x Td 

Td [dias de trovoadas ouvidas/ano]; Ng [descargas/km²/ano] 

MG (Brasil) 𝑁𝑔 = 0,03𝑇𝑑1,12 

Itália 𝑁𝑔 = 0,00625𝑇𝑑1,55 

África do Sul 𝑁𝑔 = 0,04𝑇𝑑1,25 

USA 𝑁𝑔 = 0,1𝑇𝑑 

Nova Guiné 𝑁𝑔 = 0,01𝑇𝑑 

Vários países 𝑁𝑔 = 0,15𝑇𝑑 

                                                 

2  Sensores dotados de antenas sintonizadas a uma frequência de 10 kHz destinados à percepção e contagem de 

descargas atmosféricas por meio do fenômeno de indução eletromagnética (RAKOV; UMAN, 2003; SCHROEDER, 

2001; VISACRO, 2005).  
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As equações de correlação estatística entre as grandezas Td e Ng são ajustadas com base 

em médias estatísticas acumuladas ao longo dos anos para diversas regiões do planeta 

(VISACRO, 2005). 

Vale ressaltar que a correlação estatística entre Td e Ng recomendada pelas normas 

(NBR 5419, 2001) e (NBR 5419, 2005) para todo território brasileiro é dada por 

𝑁𝑔 = 0,04𝑇𝑑1,25. Porém, em sua versão mais recente (NBR 5419-2, 2015), recomenda-se 

preferencialmente a utilização de um mapa detalhado com valores de Ng medidos em todo 

território nacional, o qual é disponibilizado no Anexo I. Trata-se de um mapa detalhado, gerado 

pelo ELAT/INPE (Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) com medições obtidas pelo Lightning Imaging Sensor – LIS3, realizadas no período 

de 1998 a 2011 (NBR 5419-2, 2015). Nesta nova versão da norma, porém, é recomendado um 

novo ajuste para a correlação entre Td e Ng em detrimento daquele proposto pelas suas versões 

anteriores, dado pela aproximação 𝑁𝑔 ≈ 0,1𝑇𝑑. Nesta dissertação é utilizada a relação 

Ng = 0,03𝑇𝑑1,12, a qual foi descrita, por exemplo, em (SCHROEDER, 2001) para o estado de 

Minas Gerais, onde se localizam os três sistemas elétricos estudados no presente trabalho. 

Para a maioria das linhas aéreas de transmissão, cujos níveis de tensão são inferiores a 

345 kV, as descargas atmosféricas constituem a principal causa de interrupções não programadas 

(IEEE COMMITTEE, 1997). Segundo (SCHROEDER et al., 2017) apud  (CARVALHO et al., 

1999; CHERCHIGLIA et al., 1997), dados da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) 

mostram que cerca de 70% dos desligamentos não programados de suas linhas são provocados 

pela incidência de descargas atmosféricas.  

A propriedade do “poder das pontas”, traduzida pela tendência do acúmulo de cargas 

nas extremidades de corpos carregados eletricamente (VISACRO, 2005), juntamente com suas 

características como elevada altura em relação ao solo, constituição e localização (muitas vezes 

em locais altos em topos de morros e descampados), fazem com que as linhas de transmissão 

sejam constantemente alvejadas por descargas atmosféricas.  

Quando uma descarga atmosférica incide em uma linha uma grande quantidade de 

energia é injetada em seus condutores em um curto espaço de tempo. Dá-se início a um transitório 

eletromagnético constituído pela propagação das ondas de corrente e de tensão até sua total 

dissipação através do sistema de aterramento. Os intensos campos elétricos associados a estas 

ondas podem, em alguns casos, fazer com que a tensão exceda o nível básico de isolamento 

                                                 

3   Sensor acoplado ao satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), pertencente à National Aeronautics 

and Space Administration (NASA). 
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(Basic Insulation Level - BIL) das cadeias de isoladores, causando a quebra de sua rigidez 

dielétrica. Como resultado, é estabelecido um curto-circuito entre o condutor fase e o aterramento 

via torre de transmissão (HILEMAN, 1999), resultando na atuação dos dispositivos de proteção 

e culminando em interrupções no fornecimento de energia. 

Dado o grande impacto econômico e social da interação entre descargas atmosféricas e 

linhas de transmissão, faz-se necessário desenvolver métodos eficazes e capazes de estimar taxas 

confiáveis de desempenho. Deste modo, tem-se a possibilidade de avaliar o desempenho de 

linhas ainda na fase de projeto ou mesmo buscar soluções que possam otimizar o desempenho 

das linhas existentes. Este tipo de análise pode refletir em uma economia significativa de 

recursos, seja na fase de construção de novas linhas ou na operação de linhas já existentes. 

Quanto aos pontos de incidência de descargas na linha a serem considerados no presente 

estudo, tem-se dois cenários distintos como ilustra a Figura 2-2: incidência direta nos cabos fase 

(descargas do tipo D1), quando há a inexistência de blindagem ou falha de blindagem da linha; 

e incidência direta no(s) cabo(s) para-raios, sendo esta subdividida em dois tipos: descarga ao 

longo dos vãos (descargas do tipo D2) e descargas no topo das torres (descargas do tipo D3).  

 

Figura 2-2: Pontos de incidência de descargas na linha considerados no presente estudo. 

As descargas atmosféricas constituem um fenômeno de natureza aleatória, cujas 

correntes elétricas envolvidas possuem curta duração e elevada intensidade (RAKOV, 2013; 

SARAJCEV, 2015; VISACRO, 2005). Suas ondas impulsivas são capazes de transportar grandes 

quantidades de energia em um curto espaço de tempo (da ordem de dezenas a centenas de 

microssegundos), resultando em um fenômeno natural capaz de oferecer risco de morte a seres 

vivos e elevado poder de destruição às estruturas em geral (VISACRO, 2005). 
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Como destacado, as descargas descendentes negativas constituem o tipo de descarga de 

maior interesse para estudos de desempenho de linhas de transmissão. Ademais, nestes estudos, 

é usual considerar somente a primeira descarga de retorno, uma vez que, em geral, estas possuem 

maior amplitude e maior duração quando comparadas a descargas subsequentes (CIGRE WG01 

SC33, 1991; HILEMAN, 1999). Portanto, no caso de uma incidência direta, se a linha for capaz 

de suportar as sobretensões associadas à primeira descarga de retorno, espera-se que também seja 

capaz de suportar as sobretensões devido às suas descargas subsequentes.  

A forma de onda típica das primeiras descargas de retorno descendentes negativas é 

mostrada na Figura 2-3 (ANDERSON; ERIKSSON, 1980), sendo a existência comum de dois 

picos e a forma côncova da frente de onda suas características mais marcantes. 

 

Figura 2-3: Forma de onda típica das primeiras descargas de retorno descendentes negativas. Adaptada de 

(ANDERSON; ERIKSSON, 1980). 

Em 1980, foi estabelecido um conjunto de parâmetros para caracterizar as formas de 

onda das correntes de descargas, bem como para tornar possível a comparação entre ondas do 

mesmo tipo, apresentado em (ANDERSON; ERIKSSON, 1980). Para as primeiras descargas de 

retorno descendentes negativas têm-se os parâmetros mostrados na Figura 2-3, quais sejam: 

 IP1: primeiro pico da forma de onda de corrente em [kA];  

 IP2: segundo pico da forma de onda de corrente em [kA]; 

 T10: intervalo de tempo entre os instantes em que ocorrem 10% e 90% de IP1 na frente 

de onda, em [s]; 

 T30: intervalo de tempo entre os instantes em que ocorrem 30% e 90% de IP1 na frente 

de onda, em [s]; 

 S10: inclinação da reta que liga os pontos correspondentes a 10% de IP1 e 90% IP1 na 

frente de onda, em [kA/ s]; 
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 S30: inclinação da reta que liga os pontos correspondentes a 30% de IP1 e 90% IP1 na 

frente de onda, em [kA/s]; 

 di/dtmax: máxima inclinação da frente de onda medida até IP1 em [kA/s]. 

Além destes parâmetros mostrados na Figura 2-3, existe outro de fundamental 

importância usado para caracterizar o tempo de calda da onda. Este parâmetro é o T50, o qual 

corresponde ao intervalo de tempo necessário para que a amplitude da forma de onda decaia a 

50% de IP2 (na cauda), dado em [s]. 

É interessante comentar que o efeito das descargas indiretas (que incidem nas 

proximidades da linha de transmissão) são desprezados para linhas com níveis de tensão 

superiores a 69kV, visto que as tensões induzidas por estas descargas raramente são capazes de 

provocar disrupções nas cadeias de isoladores (BROWN, 1978a; CLAYTON; YOUNG, 1964; 

CURRIE; CHOY; DARVENIZA, 1971; SARAJCEV, 2015; SCHROEDER, 2001). 

2.3 Taxas de desempenho frente a descargas atmosféricas 

2.3.1  Modelo Eletrogeométrico e o fenômeno de contornamento devido 

à falha de blindagem  

Para representar a interação entre as descargas atmosféricas e as linhas de transmissão, 

dois modelos são comumente utilizados, sendo eles o Modelo Eletrogeométrico (MEG) e Modelo 

de Propagação do Canal Percursor de Descarga Atmosférica (WAGNER, C. F. et. al, 1950; 

ERIKSSON, A. J. 1979). Neste trabalho, o MEG é adotado para determinar o ponto de injeção 

das correntes de descargas na linha, modelar a influência do perfil do terreno e da geometria da 

linha no cálculo de desempenho. 

O MEG foi desenvolvido a partir de estudos relacionados ao processo de progressão do 

canal percursor da descarga em seus estágios finais até o seu fechamento com o canal ascendente 

(LOBATO, 2014). As primeiras tentativas de modelar este fenômeno resultaram nos trabalhos 

(WAGNER; HILEMAN, 1961) e (GOLDE, 1977). Contribuições posteriores podem ser 

encontradas em (DELLERA; GARBAGNATI, 1990a), (RIZK, 1990), (BECERRA; COORAY, 

2006), (BECERRA; COORAY, 2008) e (AREVALO; COORAY, 2009). Além destes trabalhos, 

dentre muitos outros, pode-se citar como exemplos de aplicação do MEG (BROWN, 1978a), 

(BROWN, 1978b), (GRANT; ANDERSON; HILEMAN, 1985), (D’AJUZ et al., 1987), (CIGRE 

WG01 SC33, 1991), (WHITEHEAD et al., 1993), (IEEE COMMITTEE, 1997), (SALARI, 

2006), (ALVAREZ, 2011), (MARIANO, 2012), (NUCCI, 2010), (MEIRELES, 2015), 
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(CASTRO et al., 2017) e (CHAGAS, 2017). Neste último, além da abordagem clássica, é 

apresentada uma variação deste modelo denominada Modelo Eletrogeométrico Modificado, o 

qual foi proposto por Erikson em (ERIKSSON, 1987). 

O principal parâmetro do MEG é chamado de raio de atração, do qual depende toda a 

sua concepção geométrica. Esta grandeza corresponde à distância estimada entre o canal 

percursor descendente e a estrutura terrestre a ser incidida pela descarga, da qual se origina o 

canal ascendente que eventualmente será conectado ao canal descendente, estabelecendo-se o 

canal ionizado por meio do qual fluirão as correntes de descarga (SCHROEDER, 2001; 

VISACRO, 2005). As equações ajustadas empiricamente para o raio de atração, de forma geral, 

dependem do valor de pico da corrente de descarga e da altura do condutor mais exposto da linha 

de transmissão. Entretanto, para a maioria das aplicações, a Equação (2-1) é a mais aceita, onde 

𝑅𝑐 é o raio de atração do condutor mais exposto (VELASCO; ARANDA, 2002).  

𝑅𝑐 = 𝐴 𝐼𝑃
𝑏
 (2-1) 

Nesta dissertação é adotada a simplificação na qual são considerados iguais os raios de 

atração de todos os condutores aéreos da linha de transmissão (fases e para-raios). A Tabela 2-3 

mostra diversos valores para as constantes 𝐴 e 𝑏 propostos por vários autores. 

Tabela 2-3: Valores propostos para as constantes do raio de atração e distância de salto final para o solo. 

Adaptado de (MEIRELES, 2015) e (LOBATO, 2014). 

Fonte 
Para os Condutores (𝑹𝒄) 

Fator de redução para a Distância 

de Salto Final para o Solo (𝑹𝒔) 

𝑨 𝒃 𝜷𝑺 

(ARMSTRONG; WHITEHEAD, 1968) 6,7 0,8 1 

(BROWN; WHITEHEAD, 1969) 7,1 0,75 0,9 

(GILMAN; WHITEHEAD, 1973) 6,7 0,8 1 

(LOVE, 1973) 10,0 0,65 1 

(WHITEHEAD, 1974) 6,7 0,8 1 

(DARVENIZA et al., 1975) 9,4 0,67 1 

(ERIKSSON, 1987) 0,67Ht0,6 0,74 - 

(RIZK, 1990) 1,57Hm0,45 0,69 - 

(GRANT et al., 1985) 8 0,65 

0,64 para linhas UAT 

0,8 para linhas EAT 

1 para linhas AT 

(IEEE T&D COMMITTEE, 1993) 10 0,65 
3,6 + 1,68 ln(43 − 𝐻𝑚) para 𝐻𝑚 <

40 e 0,55 para 𝐻𝑚 ≥ 40 

Em geral, o raio de atração de um condutor aéreo se difere da distância de salto final 

para o solo devido as diferentes interações entre descargas e superfícies, sendo a primeira 
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interação do tipo ponta-ponta e a segunda do tipo ponta-plano (VELASCO; ARANDA, 2002).  

Nesta dissertação, o ajuste escolhido para as constantes 𝐴 e 𝑏 são aqueles propostos por (IEEE 

T&D COMMITTEE, 1993), onde 𝐻𝑚 é a altura média dos condutores fase. 

Segundo (ALVAREZ, 2011) apud (YOUNG; CLAYTON; HILEMAN, 1964), as 

premissas do MEG para o caso das descargas descendentes negativas são: 

 Não há influência de estruturas terrestres sobre a progressão do canal percursor 

descendente;  

 Quando a extremidade do canal percursor descendente atinge uma distância igual 

ao raio de atração em relação ao do topo da estrutura, sua trajetória é modificada; 

 Se a distância entre a extremidade do canal percursor descendente e o topo da 

estrutura for menor ou igual ao raio de atração, a descarga incidirá no topo da 

estrutura; 

 O canal ascendente não é explicitamente considerado. 

 Neste trabalho é apresentado um resumo teórico do MEG para determinação da falha 

de blindagem e posterior determinação da taxa de contornamento devido à falha de blindagem. 

Uma descrição mais detalhada da aplicação deste modelo pode ser encontrada, por exemplo, em 

(COMBER et al., 1982) e (VELASCO; ARANDA, 2002), dos quais são derivados os conceitos 

apresentados a seguir. 

Na Figura 2-4 são representados os arcos traçados pelos raios de atração dos condutores 

fase e para-raios 𝑅𝑐, bem como a reta horizontal, relacionada à distância de salto final para o solo 

𝑅𝑠. Estes delimitam as zonas de exposição dos condutores e do solo às descargas atmosféricas. 

Para uma abordagem simplificada, na qual são consideradas somente descargas com trajetória 

verticais, com o ângulo de incidência 𝜃𝑖 fixo e igual a 90 graus em relação ao solo, os pontos de 

incidência da descarga na linha dependem da posição relativa do canal. Assim, de acordo com a 

Figura 2-4, as descargas cujos canais descendentes progridem verticalmente em direção ao arco 

QQ’ incidirão sobre o cabo para-raios, as descargas cujos canais descendentes progridem 

verticalmente em direção aos arcos PQ e Q’P’ incidirão sobre as fases A e C, respectivamente, e 

as descargas cujos canais descendentes progridem verticalmente em direção aos segmentos RP e 

P’R’ incidirão no solo. Esta simplificação em relação ao ângulo de incidência é adotada no 

presente trabalho.  
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Figura 2-4: Zonas de exposição do solo e dos condutores fases e para-raios. Adaptado de (VISACRO, 2005). 

Com base na Figura 2-4 é possível estender o raciocínio para linhas com mais de um 

cabo para-raios. Quando, dependendo da configuração geométrica da linha, há sobreposição dos 

arcos traçados pelos raios de atração dos condutores fases e do(s) condutor(es) para-raios, pode 

haver blindagem total dos condutores fase mais internos. A Figura 2-5 mostra uma situação em 

que o condutor da fase B (𝜙𝐵) é totalmente blindado pelos condutores para-raios (G) e pelas 

outras duas fases (𝜙𝐴 𝑒 𝜙𝐶). Quando esta blindagem ocorre para quaisquer valores de pico das 

correntes de descarga cujas tensões associadas sejam capazes de provocar a disrupção da cadeia 

de isoladores, é possível simplificar o processo de análise do MEG, desprezando a contribuição 

de tais condutores para as taxas de contornamento devido à falha de blindagem. 

 

Figura 2-5: Superposição de zonas de exposição dos condutores e do solo. Adaptado de (SALARI, 2006). 

Nas simulações baseadas em métodos probabilísticos, o processo de análise e aplicação 

do MEG deve ser repetido toda vez que uma nova descarga incide sobre a linha de transmissão, 

uma vez que o raio de atração 𝑅𝑐 e, consequentemente, a distância de salto final para o solo 𝑅𝑠 

são dependentes do valor de pico da corrente de descarga, segundo a Equação (2-1). 
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Numa abordagem bidimensional do MEG4, a análise de falha de blindagem consiste em 

avaliar um parâmetro denominado como ângulo de proteção ou ângulo de blindagem 𝛿𝐵, o qual 

está relacionado com a existência ou não da largura da falha de blindagem 𝑋𝑠.  

A Figura 2-6 mostra com detalhes os parâmetros geométricos do MEG aplicados para 

uma das fases de um sistema com um cabo para-raios, onde 𝑌𝐺 é a altura do cabo para-raios (G) 

na torre, 𝑌𝜙 é a altura do cabo fase (𝜙) na torre, 𝐹 é a distância entre os cabos fase e para-raios. 

O parâmetro 𝑋𝑠 corresponde à projeção no solo da porção exposta do arco traçado pelo raio de 

atração do condutor fase 𝑅𝑐 (arco PQ). 𝜔 é o ângulo formado entre o segmento de reta que 

interliga o cabo fase ao cabo para-raios (segmento de comprimento 𝐹) e o segmento de reta que 

interliga o cabo fase ao ponto de intercessão entre sua zona de exposição e a zona de exposição 

do cabo para-raios (ponto P). 𝜃 é o ângulo formado entre uma reta paralela ao solo e o segmento 

de reta que interliga o cabo fase ao ponto de intercessão entre sua zona de exposição e a zona de 

exposição do solo (ponto Q).  𝑋𝐺 é a posição horizontal do condutor para-raios e 𝑋∅ a posição 

horizontal do condutor fase; assim, a distância horizontal entre estes condutores pode ser escrita 

pela relação (𝑋∅ − 𝑋𝐺). A partir desta relação e das informações contidas na Figura 2-6, derivam-

se as Equações (2-2) a (2-7).   

 

Figura 2-6: Parâmetros geométricos do MEG. Adaptado de (COMBER et al., 1982). 

                                                 

4 A aplicação do MEG em duas dimensões, em geral, conduz a bons resultados quando são considerados trechos 

curtos de linhas de transmissão (ALVAREZ, 2011).  

𝛿𝐵 = arctan (
𝑋∅ − 𝑋𝐺

𝑌𝐺 − 𝑌∅
) (2-2) 
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A largura da falha de blindagem 𝑋𝑆 depende do tamanho de 𝑅𝑆 em relação a 𝑌𝐺. Para 

𝑅𝑠 > 𝑌𝐺 , 𝑋𝑆 deve ser calculada por meio da Equação (2-6). Por outro lado, se 𝑅𝑠 < 𝑌𝐺 , 𝑋𝑆 deve 

ser calculada por meio da Equação (2-7).  

Para determinar a existência (ou não) das zonas de exposição de cada fase do sistema é 

necessário que um parâmetro de referência seja determinado para cada fase sujeita à falha de 

blindagem. Este parâmetro é o ângulo de proteção efetiva ou ângulo de blindagem efetiva 𝛿𝐸𝐹, 

sendo 𝛿𝐵 ≤ 𝛿𝐸𝐹 a condição necessária para a ocorrência de blindagem. O ângulo 𝛿𝐸𝐹 é obtido 

por meio de uma simulação na qual é modificada a posição horizontal do cabo para-raios em 

relação ao cabo fase, até que a largura de falha de blindagem 𝑋𝑆 seja anulada. A Figura 2-7 mostra 

graficamente esta situação, na qual o arco traçado pelo raio de atração do condutor fase é 

totalmente encerrado pelas zonas de exposição do cabo para-raios e do solo.  

 

Figura 2-7: Ângulo de blindagem efetiva. Adaptado de (COMBER et al., 1982). 

Fazendo 𝑋∅=0, é possível determinar a nova posição horizontal 𝑋′𝐺 do cabo para-raios 

aplicando a Equação (2-8) e, por meio da Equação (2-2), substituindo 𝑋𝐺 por 𝑋′𝐺 , determina-se 

𝛿𝐸𝐹. 

 

𝜃 = arcsen (
𝑅𝑆 − 𝑌∅

𝑅𝐶
) (2-3) 

𝜔 = arccos (
𝐹

2𝑅𝐶
) (2-4) 

𝐹 = √(𝑋∅ − 𝑋𝐺)2 + (𝑌𝐺 − 𝑌∅)
2 (2-5) 

𝑋𝑆 = 𝑅𝑐[cos(𝜃) + 𝑠𝑒𝑛(𝛿𝐵 − 𝜔)] (2-6) 

𝑋𝑆 = 𝑅𝑐[1 + 𝑠𝑒𝑛(𝛿𝐵 − 𝜔)] (2-7) 
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Uma vez determinado 𝛿𝐸𝐹, passa-se a determinar um parâmetro de fundamental 

importância no cálculo da taxa de contornamento devido à falha de blindagem. Trata-se da 

corrente crítica mínima 𝐼𝑚𝑖𝑛, calculada por meio da Equação (2-9). Ela é obtida por meio do 

dobro da relação entre a tensão crítica de contornamento 𝑉𝐶 e a impedância de surto do cabo fase 

𝑍𝑆. A presença do fator “2” na Equação (2-9) deve-se ao fato de que, ao atingir o cabo, a corrente 

de descarga se divide em duas parcelas iguais e simétricas que propagam em sentidos opostos a 

parir do ponto de incidência (ZANETTA, 2003). 

A tensão crítica de contornamento 𝑉𝐶 pode ser aproximada por meio das curvas mostradas 

na Figura 2-8, as quais correspondem a seis comprimentos diferentes de cadeia de isoladores. 

 

Figura 2-8: Curvas V-t para diferentes comprimentos de cadeias de isoladores. Adaptado de (COMBER et al., 

1982). 

𝑋′𝐺 = √𝑅𝐶
2 − (𝑅𝑆 − 𝑌∅)

2 − √𝑅𝐶
2 − (𝑅𝑆 − 𝑌𝐺)2 (2-8) 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 2
𝑉𝐶

𝑍𝑆
 (2-9) 
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Porém, como proposto em (IEEE COMMITTEE, 1997), o procedimento adotado neste 

trabalho consiste em calcular 𝑉𝐶 fazendo 𝑡 = 6 𝜇𝑠 na Equação (2-10)5, ajustada por meio de 

ensaios com ondas padronizadas, onde 𝑑𝐶 corresponde ao comprimento da cadeia de isoladores. 

Na mesma Equação (2-9), 𝑍𝑆 é a impedância de surto dos cabos fase, obtida por meio da Equação 

(2-11), onde ℎ𝜑 é a altura média dos cabos fase em relação ao solo, 𝑟𝑐 o raio do envelope de 

corona e 𝑘 é igual a 60 Ω. O raio equivalente 𝑟𝑒𝑞 corresponde ao raio externo do condutor, no 

caso de um único condutor por fase. Caso a linha possua um feixe de condutores para cada fase, 

𝑟𝑒𝑞 deve ser determinado por meio da Equação (2-12), onde 𝑟11, 𝑟12, 𝑟13, ..., 𝑟1𝑁𝑐
 são os raios dos 

condutores que compõem o feixe. 

O raio do envelope de corona 𝑟𝑐 é determinado por meio da Equação (2-13) através de 

métodos iterativos por se tratar de uma função implícita na variável 𝑟𝑐, fazendo 𝑉 = 𝑉𝑐 (tensão 

crítica de contornamento calculada por meio da Equação (2-10)) para 𝑡 = 6 𝜇𝑠, e 𝐸𝐶 = 1500 

kV/m (campo elétrico de início de corona em condições atmosféricas padronizadas) sugerido 

para estudos de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas (CIGRE 

WG01 SC33, 1991), (IEEE COMMITTEE, 1997). 

Uma vez determinada a corrente crítica mínima 𝐼𝑚𝑖𝑛, é necessário calcular o 

correspondente valor do raio de atração, também chamado de distância de atração mínima 𝑅𝑚𝑖𝑛 

por meio da Equação (2-1) fazendo 𝐼𝑃 = 𝐼𝑚𝑖𝑛. Este parâmetro corresponde ao valor do raio de 

atração associado ao menor valor de pico da corrente de descarga cuja sobretensão associada é 

capaz de provocar a disrupção da cadeia de isoladores. Sendo assim, para 

𝑅𝑐 < 𝑅𝑚𝑖𝑛, ainda que exista uma largura de falha de blindagem 𝑋𝑆 diferente de zero, as descargas 

com 𝐼𝑃 < 𝐼𝑚𝑖𝑛 podem atingir os cabos fase, mas não são capazes de provocar disrupções. 

                                                 

5 Segundo (IEEE COMMITTEE, 1997), um intervalo de tempo igual a 6 𝜇𝑠 é, em geral, suficiente para que ocorra 

a superposição de ondas refletidas nas torres adjacentes, computando assim a influência das reflexões de onda no 

cálculo de 𝑉𝐶. 

𝑉𝐶 = (400 +
710

𝑡0,75
) .𝑑𝐶 (2-10) 

𝑍𝑆 = 𝑘√ln (
2ℎ𝜑

𝑟𝑒𝑞
) ln (

2ℎ𝜑

𝑟𝑐
) (2-11) 

𝑟𝑒𝑞 = √𝑟11𝑟12𝑟13 …𝑟1𝑁𝑐

𝑁𝑐  (2-12) 

𝑟𝑐 ln (
2ℎ

𝑟𝑐
) =

𝑉

𝐸𝐶
 (2-13) 
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De modo semelhante, é necessário obter o valor da distância máxima de atração 𝑅𝑚𝑎𝑥, a 

qual é associada ao máximo valor de corrente capaz de provocar falha de blindagem 𝐼𝑚𝑎𝑥. 

Segundo a teoria eletrogeométrica, somente as descargas cujos valores de pico de corrente estão 

compreendidos entre 𝐼𝑚𝑖𝑛 e 𝐼𝑚𝑎𝑥, incluindo estes valores, são capazes de provocar, ao mesmo 

tempo, falha de blindagem e disrupção da cadeia de isoladores (COMBER et al., 1982). A 

distância máxima de atração 𝑅𝑚𝑎𝑥 é obtida por meio da Equação (2-14) e das curvas contidas na 

Figura 2-9. Para simplificação dos cálculos, o segmento OP na Figura 2-9 é aproximado por 

𝑅𝑚𝑎𝑥, sendo válida esta suposição de acordo com (COMBER et al., 1982).  

 

Figura 2-9: Valores de �̅� em função de 𝑚 e arranjo geométrico para obtenção de 𝑅𝑚𝑎𝑥. Adaptado de (COMBER et 

al., 1982). 

 

 

onde: 

𝑌0 = (
𝑌𝐺 + 𝑌𝜙

2
) (2-15) 

𝐴𝑆 = 𝑚2 − 𝑚2𝛽𝑠 − 𝛽𝑠
2 (2-16) 

𝐵𝑆 = 𝛽𝑠(𝑚
2 + 1) (2-17) 

𝐶𝑆 = 𝑚2 + 1 (2-18) 

Deste modo, o parâmetro 𝑚 que corresponde à inclinação do segmento OP (Figura 2-9), 

pode ser aproximado pela Equação (2-19). 

 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑌0 (
−𝐵𝑠 − √𝐵𝑆

2 + 𝐴𝑠𝐶𝑠

𝐴𝑆
) = 𝑌0�̅� (2-14) 

𝑚 = (
𝑋𝜙 − 𝑋𝐺

𝑌𝐺 − 𝑌𝜙
) (2-19) 
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Uma vez calculado 𝑅𝑚𝑎𝑥, obtém-se 𝐼𝑚𝑎𝑥 por meio da Equação (2-20), a qual resulta da 

inversão da Equação (2-1), fazendo-se 𝑅𝑐 = 𝑅𝑚𝑎𝑥, sendo 𝐴 e 𝑏 os valores propostos em (IEEE 

T&D COMMITTEE, 1993). 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = (
1

10
𝑅𝑚𝑎𝑥)

1
0,65

 (2-20) 

Para que seja possível estimar as taxas de desempenho faz-se necessário delimitar uma 

zona de estudo contendo um trecho da linha de transmissão, sobre a qual ocorrerá a incidência 

de descargas atmosféricas. Esta zona de estudo é comumente chamada de zona de atração 

equivalente e possui, por simplicidade, um formato retangular, como mostrado na Figura 2-10. 

Nela é representada a vista superior de um trecho de uma linha de transmissão trifásica com dois 

cabos para-raios. 

 

Figura 2-10: Zona de atração equivalente (sem escala). Adaptado de (ALVAREZ, 2011). 

A largura lateral de atração 𝑤 é calculada por meio da Equação (2-21). Este parâmetro 

leva em consideração raio de atração equivalente médio 𝑅𝑎, cuja formulação foi proposta por 

(ERIKSSON, 1987), o qual é obtido pela Equação (2-22). 

 

Nas Equações (2-21) e (2-22), 𝑏 é a distância entre os cabos para-raios e 𝐻 é a altura 

média do condutor mais exposto (em geral o cabo para-raios), influenciada pelo perfil do terreno 

𝑤 = 𝑏 + 2𝑅𝑎 (2-21) 

𝑅𝑎 = 14𝐻0,6 (2-22) 
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em que a linha está inserida, de acordo com as Equações (2-23), (2-24) ou (2-25), onde 𝑌𝐺 é a 

altura do cabo para-raios na torre, 𝑌𝐺𝑚𝑣 altura do cabo para-raios no meio dos vãos e (𝑌𝐺 − 𝑌𝐺𝑚𝑣) 

é a flecha do cabo para-raios. 

 

i. Terro plano: 

𝐻 = 𝑌𝐺 −
2

3
(𝑌𝐺 − 𝑌𝐺𝑚𝑣) (2-23) 

ii. Terreno ondulado: 

𝐻 = 𝑌𝐺 (2-24) 

iii. Terreno montanhoso: 

𝐻 = 2𝑌𝐺 (2-25) 

2.3.2 O fenômeno de contornamento inverso  

O fenômeno de contornamento inverso corresponde às disrupções das cadeias de 

isoladores causadas por sobretensões transitórias resultantes de descargas atmosféricas que 

incidem diretamente nos condutores de proteção (cabos para-raios) ou na estrutura aterrada das 

torres de transmissão (MALCOLM; AGGARWAL, 2015; MARTINEZ; CASTRO-ARANDA, 

2005; SARAJCEV, 2015).  

Quando se leva em consideração somente as disrupções nas cadeias de isoladores 

ocasionadas por descargas atmosféricas, omitindo-se outras solicitações, como por exemplo, os 

surtos de manobra, a taxa de contornamento inverso é, de modo geral, mais representativa em 

estudos de desempenho quando comparada à taxa de contornamento devido à falha de blindagem 

6. Como a maioria das linhas de transmissão é projetada de modo que sua blindagem 

eletromagnética seja mais efetiva possível, quando há incidência de descargas atmosféricas na 

linha, a maior parte delas incide sobre os cabos para-raios, seja ao longo dos vãos ou no topo das 

torres. De modo geral, isto torna o número de contornamentos inversos muito superior ao número 

de contornamentos devido à falha de blindagem (para linhas de transmissão com níveis de tensão 

até 230 kV). 

As ondas de corrente impulsivas das descargas, ao atingirem os cabos para-raios ou as 

torres, se dividem em suas ramificações e se propagam em direção ao sistema de aterramento. 

                                                 

6 Estudos de coordenação de isolamento devem levar em consideração todas as possíveis solicitações que o sistema 

elétrico possa vir a sofrer. As sobretensões atmosféricas correspondem a somente uma parte destas solicitações, 

porém, são responsáveis por uma parcela significativa de desligamentos não programados de linha de transmissão 

(ZANETTA, 2003). 
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As reflexões de onda em cada ponto de descontinuidade7 e nas torres adjacentes sobrepõem-se à 

onda incidente podendo resultar em sobretensões elevadas no topo das torres e, 

consequentemente, nas cadeias de isoladores. Sobrepostas às tensões de operação das fases, estas 

sobretensões podem atingir níveis capazes de provocar a disrupções das cadeias de isoladores 

devido ao rompimento de sua rigidez dielétrica, estabelecendo-se curtos-circuitos entre fase e 

terra via torre de transmissão (HILEMAN, 1999).  

Devido à sua complexidade, para que seja possível determinar se haverá ou não a 

ocorrência de contornamento inverso, faz-se necessário o estudo do transitório eletromagnético 

causado pela propagação das ondas de corrente de descarga no sistema de transmissão até sua 

dissipação no solo através do sistema de aterramento. Para tanto, faz-se necessário utilizar 

ferramentas computacionais específicas e criadas para este fim, como as pertencentes à família 

do software Electromagnetic Transients Program (EMTP). Neste trabalho é utilizada a versão 

gratuita Alternative Transients Program (ATP), largamente utilizada na literatura e cujos 

principais modelos para cálculos de transitórios são comuns a outras versões (DOMMEL, 1986). 

Um resumo destes modelos pode ser encontrado em (MARTINEZ; MARTIN-ARNEDO, 2003). 

Em (MARIANO, 2012) e em (GOMES, 2016) são apresentados breves históricos a respeito do 

surgimento e desenvolvimento desta importantíssima ferramenta computacional. A modelagem 

dos elementos necessários, bem como o método computacional utilizado para obtenção da 

estimativa da taxa de contornamento inverso são apresentados no Capítulo 3. 

2.3.3 Taxas de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas 

atmosféricas 

A taxas de desempenho total de linha de transmissão frente a descargas atmosféricas é 

composta por duas taxas distintas, as quais se diferem entre si pela forma como o transitório 

eletromagnético, que acarreta em campos elétricos responsáveis pela disrupção das cadeias de 

isoladores, é estabelecido no sistema (MARTINEZ; CASTRO-ARANDA, 2005). A primeira 

delas é a taxa de contornamento devido à falha de blindagem (do inglês Shielding Failure 

FlashOver Rate - SFFOR) e corresponde ao fenômeno de disrupção das cadeias de isoladores 

causadas por sobretensões transitórias resultantes de descargas atmosféricas que incidem 

diretamente nos condutores fase, devido à falha ou inexistência de blindagem eletromagnética 

                                                 

7 Os pontos de descontinuidade correspondem às junções de condutores com impedâncias distintas (não casadas), 

as quais são responsáveis por provocar reflexões de ondas cujas polaridades são diretamente dependentes dos valores 

destas impedâncias, de acordo com o chamado coeficiente de reflexão de onda (HILEMAN, 1999), (ZANETTA, 

2003).   
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(MALCOLM; AGGARWAL, 2015; MARTINEZ; CASTRO-ARANDA, 2005; SARAJCEV, 

2015). Sua definição, de acordo com (CIGRE WG01 SC33, 1991), é dada pela Equação (2-26), 

a qual é válida para linhas de transmissão simétricas8 com duas fases expostas (motivo pelo qual 

aparece o fator 2 na equação), sendo adotada a simplificação que considera somente descargas 

com um ângulo de incidência de 90 graus.  

 

 

Na Equação (2-26), tem-se que:  

 𝑁𝑔 é a densidade de descargas para o solo [descargas/km²/ano]; 

 𝐿𝑙 é o comprimento total da linha de transmissão [km]; 

 𝑋𝑠(𝐼) é a largura da falha de blindagem [km]; 

 𝑓𝑃(𝐼) é a função densidade de probabilidade dos picos de corrente das primeiras 

descargas de retorno; 

 𝐼𝑚𝑖𝑛 é a corrente crítica mínima [kA]; 

 𝐼𝑚𝑎𝑥 é o máximo valor de pico de corrente de descarga capaz de provocar 

simultaneamente falha de blindagem e disrupção da cadeia de isoladores [kA]. 

A segunda parcela que compõe a taxa de desempenho total de linha de transmissão 

frente a descargas atmosféricas é a taxa de contornamento inverso (do inglês Backflashover Rate 

- BFR), sendo sua definição, de acordo com (CIGRE WG01 SC33, 1991), dada pela Equação (2-

27). 

 

 

 

Na Equação (2-27), tem-se que:  

 𝑁𝑔 é a densidade de descargas para o solo [descargas/km²/ano]; 

 𝑤 é a largura lateral de atração [m]; 

 𝑓(𝐼/𝑡𝑓) é a função densidade de probabilidade condicional entre o pico de corrente 

𝐼𝑝 (ou 𝐼𝑃2) e o tempo de frente da onda de corrente  de descarga 𝑡𝑓; 

  

                                                 

8 A simetria, neste caso, refere- se à disposição geométrica dos condutores fases na linha de transmissão, de modo 

que as duas fases expostas tenham exatamente a mesma largura de falha de blindagem para os mesmos valores de 

pico de corrente de descarga. 

𝑆𝐹𝐹𝑂𝑅 = 2𝑁𝑔𝐿𝑙 ∫ 𝑋𝑠(𝐼)𝑓𝑃(𝐼)𝑑𝐼
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑖𝑛

 (2-26) 

𝐵𝐹𝑅 = 0,6
𝑁𝑔

10
𝑤 ∫ ∫ 𝑓(𝐼/𝑡𝑓)𝑓(𝑡𝑓)𝑑𝐼𝑑𝑡𝑓

∞

𝐼𝐶𝐵𝑅𝐹

∞

0

 (2-27) 



27 

 

 𝑓(𝑡𝑓) é a função densidade de probabilidade dos tempos de frente da onda de 

corrente de descarga 𝑡𝑓; 

 𝐼𝐶𝐵𝐹𝑅 é a corrente crítica de contornamento inverso [kA] (valor de pico de corrente 

a partir do qual tem-se a ocorrência de contornamento inverso (CIGRE WG01 SC33, 

1991).  

O fator 0,6 presente na Equação (2-27) é aplicado à taxa de contornamento inverso (𝐵𝐹𝑅) 

devido a influência das descargas que atingem os cabos para-raios ao longo dos vãos. Estas 

descargas tendem a produzir sobretensões menores quando comparadas às descargas que atingem 

o topo das torres devido à divisão da corrente de descarga em duas parcelas iguais que se 

propagam em sentidos opostos ao longo cabo para-raios. Deste modo, ao alcançar as torres 

vizinhas, estas correntes possuem metade do pico da corrente incidente, resultando em menores 

sobretensões transitórias (CIGRE WG01 SC33, 1991; HILEMAN, 1999). 

Devido ao comportamento fortemente estocástico das descargas atmosféricas, a taxa de 

desempenho total da linha de transmissão deve considerar modelos probabilísticos que 

representem as variáveis aleatórias a elas associadas, bem como as variáveis associadas ao 

sistema elétrico estudado. Segundo (SALARI, 2006; SOARES, 2001; VELASCO, 2009) os 

seguintes parâmetros devem ser considerados nesta análise: 

a. Resistividade do solo 𝜌; 

b. Valores instantâneos das tensões das fases no instante em que ocorre a incidência 

da descarga 𝑉𝑖, obtidas por meio do sorteio dos ângulos das tensões das fases 

 𝜑𝐴,  𝜑𝐵 e 𝜑𝐶. 

c. Amplitude da onda de corrente de descarga 𝐼𝑃 (para as primeiras descargas de 

retorno descendentes negativas 𝐼𝑃 = 𝐼𝑃2); 

d. Tempo de frente da onda de corrente de descarga 𝑇𝑓; 

e. Ângulo de incidência do canal percursor de descarga 𝜃𝑖; 

f. Ponto de conexão do canal de descarga 𝑝. 

Esta abordagem resulta na Equação (2-28), de acordo com (SOARES, 2001), a qual 

corresponde a uma estimativa para a taxa de desempenho total de linhas de transmissão frente a 

descargas atmosféricas 𝑇𝐷 que, por sua vez, corresponde a uma generalização para a soma das 

taxas SFFOR e BFR (cujas expressões simplificadas são dadas pelas Equações (2-26) e (2-27)). 

Na Equação (2-28), 𝑓𝑣 é o número de desligamentos em um vão, 𝑓𝑑 é a função de probabilidade 

conjunta, ambos considerando um conjunto de parâmetros de acordo com a Equação (2-29); 𝑁𝑉 é 

o número de vãos e 𝐿𝑣ã𝑜 o comprimento dos vãos. 
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Devido ao elevado esforço computacional necessário para solução da Equação (2-28), e 

até mesmo para as Equações (2-26) e (2-27), faz-se necessário buscar alternativas para obtenção 

dos indicadores de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas, os quais 

correspondem a estimativas para as taxas de desempenho de linhas de transmissão frente a 

descargas atmosféricas. Dentre os métodos aplicáveis, destaca-se o Método de Monte Carlo, 

apresentado em 3.2. 

2.4 Síntese do capítulo 

Neste capítulo estão apresentados vários conceitos de fundamental importância para os 

estudos de desempenho de linhas de transmissão, fruto de uma extensa revisão bibliográfica. São 

abordados conceitos relacionados ao processo de formação de nuvens de tempestade, bem como 

os dados estatísticos relacionados à incidência de descargas atmosféricas, tendo como foco 

principal o território brasileiro. Também é apresentada a forma de onda típica da primeira 

descarga de retorno descendente negativa e seus parâmetros de interesse, sendo este o tipo de 

descarga normalmente considerado em estudos de desempenho de linhas de transmissão devido 

às suas características, destacadas neste capítulo. 

São apresentados os principais conceitos do Modelo Eletrogeométrico, sendo o ajuste do 

raio de atração baseado em medições de desempenho de linhas realizadas em diversas regiões do 

planeta. O Modelo Eletrogeométrico é empregado para modelar a interação entre as descargas 

atmosféricas e as linhas de transmissão e permitir a estimativa das taxas de desempenho. Por fim, 

são apresentadas as definições matemáticas das taxas de desempenho de linhas de transmissão 

frente a descargas atmosféricas, as quais correspondem à taxa de contornamento devido à falha 

de blindagem, à taxa de contornamento inverso e à taxa de desempenho total, bem como os 

principais conceitos a elas relacionados. 

Com o devido entendimento dos tópicos apresentados neste capítulo é possível, em 

seguida, desenvolver um algoritmo onde os mesmos são implementados. O próximo capítulo é 

destinado justamente a descrever os principais aspectos deste algoritmo. 

𝑇𝐷 = 𝑁𝑉 ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 𝑓𝑣𝑓𝑑𝑝𝜃𝑖𝑇𝑓𝐼𝑃𝑉𝑖𝜌 𝑑𝑝𝑑𝜃𝑑𝑇𝑓𝑑𝐼𝑃𝑑𝑉𝑖𝑑𝜌
𝐿𝑣ã𝑜

0

𝜋
2𝑚𝑎𝑥

−
𝜋
2𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑓𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑓𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖𝑚𝑎𝑥

0

𝜌𝑚𝑎𝑥

𝜌𝑚𝑖𝑛

 (2-28) 

{
𝑓𝑣 = 𝑓𝑣(𝑝,𝜃𝑖 , 𝑇𝑓, 𝐼𝑃,𝑉𝑖, 𝜌)

𝑓𝑑 = 𝑓𝑑(𝑝,𝜃𝑖 , 𝑇𝑓, 𝐼𝑃,𝑉𝑖, 𝜌)
 (2-29) 
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3 ASPECTOS COMPUTACIONAIS  

Neste capítulo são apresentados os principais aspectos relacionados à aplicação do 

Método de Monte Carlo no presente estudo de desempenho de linhas de transmissão frente a 

descargas atmosféricas. Em seguida, são mostradas as características essenciais associadas ao 

programa para cálculo de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas 

e à integração entre os softwares Matlab® e ATP.  

Como fruto do presente trabalho, é proposto um novo método para ajuste matemático das 

formas de onda típicas das primeiras descargas de retorno descendentes negativas. Este método 

baseia-se em um somatório de sete Funções de Heidler, proposto em (DE CONTI; VISACRO, 

2007), o qual corresponde a uma aproximação para a forma de onda com os parâmetros medianos 

medidos na Estação do Morro do Cachimbo. Do método proposto no presente trabalho derivam-

se dois novos modelos, a saber: “Heidler duplo-pico com correlações” e “Heidler duplo-pico 

livre”. O primeiro contempla as correlações estatísticas existentes entre os principais parâmetros 

da forma de onda medida na Estação do Morro do Cachimbo: tempo de frente e primeiro e 

segundo picos, possibilitando, deste modo, verificar a importância ou não da utilização de 

equações de correlações estatísticas entre estes parâmetros. Por fim, são apresentados os modelos 

matemáticos utilizados no programa de desempenho para representar a linha de transmissão, 

torres, cadeias de isoladores e sistema de aterramento.  

3.1 Introdução 

O fenômeno físico associado às descargas atmosféricas possui comportamento altamente 

estocástico (RAKOV, 2013; SARAJCEV, 2015; VISACRO, 2005). Características como 

amplitude da onda de corrente, tempo de frente e de calda, por exemplo, têm comportamento 

aleatório como mostram as medições realizadas ao redor do mundo, dentre as quais se podem 

citar, como exemplos, as realizadas no Monte San Salvatore na Suíça (BERGER, 1967), na 

África do Sul (ERIKSSON, 1978) e na Estação de Pesquisas de Descargas Atmosféricas do 

Morro do Cachimbo no Brasil (CHERCHIGLIA et al., 1998), (SCHROEDER et al., 1999), 

(SCHROEDER, 1999), (VISACRO et al., 2004) e (VISACRO; GUIMARÃES, 2014), entre 

outros. Deste modo, a abordagem probabilística é mais adequada para estudos relacionados às 
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descargas atmosféricas em detrimento de estudos determinísticos9, dentre os quais se incluem os 

estudos de desempenho de linhas de transmissão. 

O Método de Monte Carlo (MMC) é aplicado para solução de um número muito grande 

de problemas (VELASCO; ARANDA, 2002) e consiste em uma sequência de simulações que 

utiliza a cada iteração um conjunto de valores distintos obtidos por meio de sorteios baseados em 

funções densidade de probabilidade, sendo seu erro proporcional a 1 √𝑁⁄ , onde 𝑁 é o número de 

iterações (DUBI, 2000). 

As variáveis aleatórias envolvidas em estudos de desempenho de linhas de transmissão 

frente a descargas atmosféricas são sorteadas de acordo com distribuições de probabilidade 

descritas na Tabela 3-1, tomando como base a referência (VELASCO; ARANDA, 2002). As 

incidências são consideradas no topo das torres, com um fator de correção de  0,6 devido a 

influência dos vãos, conforme adotado no programa Flash desenvolvido pelo Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (CHISHOLM, 2001). 

Tabela 3-1: Distribuições de probabilidade das variáveis aleatórias. Baseada em (VELASCO; ARANDA, 2002). 

Tipos de Variáveis Aleatórias Distribuição de Probabilidade 

Primero pico de corrente Ip1 Log-normal 

Segundo pico de corrente Ip ou Ip2 Log-normal 

Tempo de frente Tf ou T30 Log-normal 

Tempo de cauda Tc ou T50 Log-normal 

Resistência de aterramento 𝑅𝐿𝐹 Log-normal ou normal 

Ângulos das tensões das fases  𝜑𝐴,  𝜑𝐵  e 𝜑𝐶  Uniforme 

Ponto de incidência 𝑝 Uniforme 

Os parâmetros das formas de onda de corrente são sorteados por meio de funções 

densidade de probabilidade log-normal ou obtidos por meio de equações de correlações 

estatísticas ajustadas com base em medições, as quais correlacionam 𝐼𝑃1 e 𝐼𝑃2 e 𝐼𝑃1 e 𝑇30. É 

aplicado o método de Box-Muller (BOX; MULLER, 1958) para geração de números aleatórios 

com distribuição log-normal, sendo este método aplicável em qualquer computador ou 

linguagem de programação que seja capaz de gerar números aleatórios com distribuição uniforme 

no intervalo [0,1], como mostrado em (VELASCO; ARANDA, 2002). 

A formulação do Método de Monte Carlo aplicada no presente estudo é apresentada em 

sua forma geral por meio das Equações (3-1) a (3-4) (DUBI, 2000; PEREIRA; BALU, 1992), a 

                                                 

9  Estudos determinísticos consideram valores médios dos parâmetros da forma de onda típica das descargas 

atmosféricas (como valor de pico de corrente, tempo de frente e tempo de calda), bem como das resistências que 

modelam o sistema de aterramento. O programa IEEE Flash foi concebido com base nesta abordagem. 
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qual corresponde a uma simulação de Monte Carlo não sequencial. Nestas equações, 

𝑥𝑖 = [𝐼𝑃1𝑖, 𝐼𝑃𝑖 , 𝐼𝑃2𝑖, 𝑇𝑓𝑖 , 𝑇30𝑖 , 𝑇𝑐𝑖, 𝑇50𝑖 ,  𝜑𝐴𝑖,  𝜑𝐵𝑖 ,  𝜑𝐶𝑖, 𝑝𝑖, 𝑅𝑇𝑖 ] é um vetor composto pelas 

variáveis aleatórias descritas na Tabela 3-1, sorteadas a cada iteração 𝑖; 𝑋 é o conjunto de vetores 

𝑥𝑖; �̃�(𝐹(𝑋)) é o estimador ou valor esperado amostral de 𝐹(𝑋), que por sua vez corresponde a 

uma representação genérica para as estimativas finais das taxas de contornamento devido à de 

blindagem (SFFOR) e de contornamento inverso (BFR); �⃗� [𝐹(𝑋)] é a variância amostral; 

�⃗� {�̃�[𝐹(𝑋)]} é a variância de �̃�(𝐹(𝑋)) e 𝑁 o número de interações. 

�̃�(𝐹(𝑋)) =
1

𝑁
∑𝐹(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 (3-1) 

�⃗� {�̃�[𝐹(𝑋)]} =
�⃗� [𝐹(𝑋)]

𝑁
 (3-2) 

�⃗� [𝐹(𝑋)] =
∑ [𝐹(𝑥𝑖)]

2 − 𝑁{�̃�[𝐹(𝑋)]}2𝑁
𝑖=1

𝑁 − 1
 (3-3) 

𝛽𝑒 =
√�⃗� {�̃�[𝐹(𝑋)]}

�̃�(𝐹(𝑋))
 

(3-4) 

O parâmetro 𝛽𝑒 corresponde ao coeficiente de variação em relação à média amostral 

�̃�(𝐹(𝑋)) e é utilizado como parâmetro para interrupção das simulações. Para tanto, é necessário 

que se estabeleça um erro percentual aceitável 휀 para �̃�(𝐹(𝑋)), sendo 𝛽𝑒 comparado a este valor 

a cada iteração até que a condição 𝛽𝑒 ≤  휀  seja satisfeita. Além disso, para que não ocorram 

falsas convergências no início das simulações, quando 𝛽𝑒 pode assumir valores suficientemente 

pequenos devido às oscilações de �̃�(𝐹(𝑋)), recomenda-se que o parâmetro 𝛽𝑒 seja avaliado 

somente depois de um número suficiente de iterações10, quando �̃�(𝐹(𝑋)) adquire uma tendência 

em direção à solução.  

Um exemplo de evolução da taxa de contornamento inverso (BFR) em relação ao número 

de iterações de um caso particular simulado no programa de desempenho desenvolvido no 

presente trabalho é mostrado na Figura 3-1. 

                                                 

10 Nos casos simulados no presente trabalho, em algumas situações cerca de 500 iterações foram suficientes para 

evitar que as oscilações iniciais levassem à falsa convergência do Método de Monte Carlo.  
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Figura 3-1: Evolução típica da taxa de contornamento inverso (BFR) em função do número de iterações N. 

Para evitar “loops infinitos”, é aconselhável que se estabeleça um número máximo de 

iterações11 de modo que estas sejam interrompidas caso haja alguma inconsistência que resulte 

em problemas de convergência, evitando-se, deste modo, que o programa seja executando 

indefinidamente. 

Por meio do Método de Monte Carlo, a taxa de contornamento devido à falha de 

blindagem (SFFOR) pode ser estimada com base na Equação (3-5), sendo sua unidade [n° de 

falhas/100km de linha/ano] (VELASCO; ARANDA, 2002). 

SFFOR = 0,1 ×
𝑁𝐹𝑆𝐹𝐹𝑂𝑅

𝑁𝑇
× 𝑁𝑔 × 𝑤 (3-5) 

onde: 

 𝑁𝐹𝑆𝐹𝐹𝑂𝑅  é o número de contornamentos devido à falha de blindagem; 

  𝑁𝑇 é o número total de descargas sob o qual o sistema é submetido; 

 𝑁𝑔 é a densidade de descargas para o solo em [descargas/km²/ano]; 

 𝑤 é a largura lateral de atração [m]. 

De maneira semelhante, a taxa de contornamento inverso (BFR) pode ser estimada por 

meio da Equação (3-6), sendo sua unidade dada em [n° de falhas/100km de linha/ano] 

(VELASCO; ARANDA, 2002). 

                                                 

11 O número máximo de iterações depende da raridade do evento, a qual está associada aos valores médios de 

algumas variáveis aleatórias como, por exemplo, o valor de pico da corrente de descarga e o valor médio das 

resistências de aterramento. Nos casos simulados no presente trabalho foi adotado um número máximo de 10000 

iterações para o cálculo das taxas SFFOR e 2000 para o cálculo das taxas BFR, com o erro percentual estipulado de 

1%. 
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𝐵𝑅𝐹 =
0,6

10
×

𝑁𝐹𝐵𝐹𝑅

𝑁𝑇
× 𝑁𝑔 × 𝑤 (3-6) 

onde: 

 𝑁𝐹𝐵𝐹𝑅 é o número de contornamentos inversos; 

O fator 0,1 presente nas Equações (3-5) e (3-6) corresponde a uma correção de unidades, 

sendo as taxas SFFOR e BFR calculadas para trechos de linha com comprimento 𝐿 igual a 100 

km e largura lateral de atração 𝑤 dada em metros. 

Por fim, o indicador de desempenho total da linha de transmissão frente a descargas 

atmosféricas IDT pode ser obtido por meio da soma das taxas de contornamento devido à de 

blindagem e contornamento inverso, de acordo com a Equação (3-7). 

 

 

3.2 Modelagem computacional 

3.2.1 Comunicação ATP-Matlab® 

O programa para cálculo de desempenho de linhas de transmissão desenvolvido no 

presente trabalho é dividido em duas partes. A primeira corresponde ao cálculo da taxa de 

contornamento devido à falha de blindagem (SFFOR), desenvolvido inteiramente no ambiente 

de programação Matlab®. Após a entrada dos dados da simulação, o programa calcula as 

grandezas de interesse: largura lateral de atração 𝑤, tensão crítica de contornamento 𝑉𝐶, raio 

máximo de corona 𝑟𝑐, correntes críticas mínimas 𝐼𝑚𝑖𝑛, correntes máximas para falha de 

blindagem 𝐼𝑚𝑎𝑥 e raios de atração mínimos 𝑅𝑚𝑖𝑛 e máximos 𝑅𝑚𝑎𝑥. Ao entrar no laço principal 

é sorteada a amplitude da onda de corrente de descarga. Em seguida são feitas as análises de falha 

de blindagem por meio da aplicação do Modelo Eletrogeométrico (MEG) e, por fim, a 

determinação da taxa de contornamento devido à falha de blindagem.  

O fluxograma de programa para cálculo da taxa de contornamento devido à falha de 

blindagem é mostrado na Figura 3-2, na qual as setas indicam a sequência lógica empregada nas 

etapas de cálculo, tal como implementada no programa. Como mencionado anteriormente, é 

necessário aplicar o MEG cada vez que uma nova onda de corrente de descarga é gerada, visto 

que toda sua concepção geométrica depende do valor de pico da corrente de descarga, de acordo 

com o conceito de raio de atração apresentado em 2.3.1. 

𝐼𝐷𝑇 = 𝑆𝐹𝐹𝑂𝑅 + 𝐵𝐹𝑅 (3-7) 
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Figura 3-2: Fluxograma do programa para cálculo da taxa de contornamento devido à falha de blindagem. 

A segunda parte corresponde ao cálculo da taxa de contornamento inverso (BFR), 

desenvolvida por meio da integração entre os softwares Matlab® e ATP, sendo este último 

responsável pelo cálculo dos transitórios eletromagnéticos resultantes da incidência de descargas 

nos cabos para-raios no topo das torres, como será mostrado mais adiante.  

De modo similar ao caso da Figura 3-2, as principais etapas do programa para cálculo da 

taxa de contornamento inverso são representadas no fluxograma mostrado na Figura 3-3. 
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Figura 3-3: Fluxograma com as etapas do programa para cálculo da taxa de contornamento inverso . 

Como mencionado em 3.1, o Método de Monte Carlo consiste numa sequência de 

simulações cujas variáveis aleatórias recebem valores distintos a cada iteração por meio de 

sorteios baseados em funções densidade de probabilidade. Geralmente, um grande número de 

iterações é necessário para que se obtenha a sua convergência, a qual é influenciada pelos valores 

médios das variáveis aleatórias, com destaque para a resistência de aterramento e pico de corrente 
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de descarga12. Deste modo, para tornar possível uma estimativa da taxa de contornamento inverso 

por meio do Método de Monte Carlo, fez-se necessário estabelecer a integração entre o Matlab® 

e o ATP, tornando o processo de cálculo automatizado.  

No presente trabalho, os modelos correspondentes aos sistemas elétricos estudados 

foram inseridos no ATPDraw (como mostrado no Apêndice A) e seus correspondentes arquivos 

.ATP extraídos. Por meio de rotinas no Matlab® baseadas em funções de escrita e leitura foi 

possível reescrever estes arquivos de modo que pudessem ser alterados os campos 

correspondentes às variáveis passíveis de mudanças a cada iteração do programa, como por 

exemplo, os parâmetros da forma de onda da corrente de descarga e o valor da resistência elétrica 

que modela o aterramento. Deste modo, a cada iteração do programa de cálculo da taxa de 

contornamento inverso, é gerado um novo arquivo .ATP contendo as informações estabelecidas 

pelo usuário, bem como aquelas resultantes dos modelos probabilísticos utilizados para modelar 

a onda de corrente de descarga, os ângulos das tensões das fases e a resistência de aterramento, 

como apresentado na Tabela 3-1. Estes arquivos correspondem aos cartões .ATP referidos na 

Figura  3-3.  

3.2.2 Modelagem e ajuste das ondas de corrente de descarga 

A modelagem matemática da forma de onda das correntes de descarga é de fundamental 

importância para estudos de desempenho de linhas de transmissão. Dentre os modelos existentes, 

os mais utilizados são Função de Heidler (HEIDLER, 1985), Cigré (CIGRE WG01 SC33, 1991; 

CIGRE WG C4.407, 2013), Dupla Exponencial (TOMASEVICH; LIMA; DIAS, 2016) e Rampa 

Triangular (COMBER et al., 1982). Dentre estes modelos, a Função de Heidler se destaca por 

possibilitar a reprodução da frente de onda côncava e do segundo pico característicos das 

primeiras descargas de retorno descendentes negativas, além de ser capaz de reproduzir com boa 

precisão os valores medianos de descargas medidas em torres instrumentadas curtas, semelhante 

à existente na Estação do Morro do Cachimbo, a qual possui um comprimento livre de 60 metros 

(DE CONTI; VISACRO, 2007; VISACRO et al., 2010). 

No presente estudo são implementados três modelos de fontes de corrente de descarga: 

i) Rampa Triangular, largamente utilizada em estudos de desempenho de linhas de transmissão, 

ii) Heidler duplo-pico com correlações, que corresponde à implementação da soma de sete fontes 

                                                 

12 De modo geral, quanto menores os valores médios das resistências de aterramento e dos picos das correntes de 

descarga, menor a probabilidade de falha do sistema. Esta tendência faz com que seja necessário um número maior 

de iterações para que haja a convergência do método para uma solução. 



37 

 

de Heidler representando a descarga e considerando as correlações entre os seus principais 

parâmetros, e iii) Heidler duplo-pico livre, semelhante ao anterior, porém, neste caso os 

parâmetros representativos da descarga são sorteados de forma independente.  

Na fonte Heidler duplo-pico com correlações, somente o parâmetro 𝐼𝑃1 é sorteado com 

base em função densidade de probabilidade, sendo 𝐼𝑃2 e 𝑇30 obtidos por meio de equações de 

correlações estatísticas entre estes parâmetros e 𝐼𝑃1. Na fonte Heidler duplo-pico livre, por sua 

vez, além de 𝐼𝑃1, os parâmetros 𝐼𝑃2 e 𝑇30 também são sorteados com base em funções densidades 

de probabilidade, não sendo, portanto, consideradas quaisquer correlações estatísticas entre estes 

parâmetros. Em ambos os casos, as condições impostas são os limites atribuídos aos 

multiplicadores 𝛼, 𝛽, 𝛾 e 𝛿, aplicados aos vetores 𝐼0, 𝜏1, 𝜏2 e 𝑛 nas Equações (3-8) e (3-9) para 

o ajuste da forma de onda, de acordo com (OLIVEIRA et al., 2017) e como é mostrado a seguir. 

No caso da fonte Heidler duplo-pico com correlações, a aplicação das equações de correlações 

estatísticas, para as faixas de valores em que foram ajustadas, sendo este ajuste mostrado a seguir, 

resultam em multiplicadores 𝛼, 𝛽, 𝛾 e 𝛿 que obedecem estes limites. 

𝑖(𝑡) = ∑(𝐼0𝑘 𝜂𝑘⁄ )exp (−𝑡 𝜏2𝑘⁄ ){(𝑡 𝜏1𝑘⁄ )𝑛𝑘 [1 + (𝑡 𝜏1𝑘⁄ )𝑛𝑘]⁄ }

7

𝑘=1

 (3-8) 

𝜂𝑘 = exp[−(𝜏1𝑘 𝜏2𝑘⁄ )(𝑛𝑘 𝜏2𝑘 𝜏1𝑘⁄ )1 𝑛𝑘⁄ ] (3-9) 

Em (DE CONTI; VISACRO, 2007) foram propostos ajustes para as formas de onda de 

corrente de descarga por meio de somas de Funções de Heidler, dentre os quais se destaca o 

ajuste da primeira descarga de retorno descendente negativa com sete parcelas, de acordo com 

as Equações (3-8) e (3-9). Este ajuste contempla aproximações dos parâmetros medianos das 

descargas medidas na Estação de Pesquisa de Descargas Atmosféricas do Morro do Cachimbo13 

no período 1971 a 2001. 

Nas Equações (3-8) e (3-9), 𝐼0𝑘  controla a amplitude, 𝜏1𝑘 é a constante de tempo da 

frente de onda, 𝜏2𝑘 é a constante de tempo de decaimento, 𝜂𝑘  é o fator de correção da amplitude 

e 𝑛𝑘 é o expoente que controla a inclinação de cada parcela 𝑘 que constitui 𝑖(𝑡) (DE CONTI; 

VISACRO, 2007). Os valores dos parâmetros das Funções de Heidler são mostrados na Tabela 

3-2, os quais resultam na referida forma de onda mediana mostrada com polaridade invertida na 

Figura 3-4. 

                                                 

13 A Estação de Pesquisa de Descargas Atmosféricas do Morro do Cachimbo é um projeto desenvolvido pela 

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) no ano de 1985 com a participação da NEERI (National Electrical 

Engineering Institute) entidade Sul-Africana. Localiza-se na Serra do Morro do Cachimbo ao sul da cidade de Belo 

Horizonte, no estado de Minas Gerais, Brasil (SCHROEDER, 2001). 
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Tabela 3-2: Parâmetros das Funções de Heidler para aproximação da forma de onda mediana das primeiras 

descargas de retorno descendentes negativas medidas na Estação do Morro do Cachimbo (DE CONTI; VISACRO, 

2007). 

Parâmetros das Funções de Heidler 

𝒌 𝑰𝟎𝒌 [𝒌𝑨] 𝒏𝒌 𝝉𝟏𝒌 [𝝁𝑺] 𝝉𝟐𝒌 [𝝁𝑺] 

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 

 

Figura 3-4: Forma de onda da primeira descarga de retorno descendente negativa (com polaridade invertida), 

ajustada com base nos parâmetros medianos das descargas medidas na Estação do Morro do Cachimbo (onda 

mediana). Adaptado de (DE CONTI; VISACRO, 2007). 

Os valores medianos dos parâmetros medidos e aqueles obtidos por meio da onda 

resultante da aplicação das Equações (3-8) e (3-9) (Figura 3-4) são mostrados na Tabela 3-3. A 

onda com parâmetros medianos é designada no presente trabalho pelo termo “onda mediana”. 

Tabela 3-3: Valores medianos dos parâmetros das primeiras descargas de retorno descendentes negativas e 

parâmetros da forma de onda ajustada por meio do somatório das Funções de Heidler (DE CONTI; VISACRO, 

2007; SCHROEDER, 2001; VISACRO et al., 2004). 

Dados 
𝑰𝒑𝟏 

[𝒌𝑨] 

𝑰𝒑𝟐 

[𝒌𝑨] 

𝑻𝟏𝟎 

[𝝁𝑺] 
𝑻𝟑𝟎 

[𝝁𝑺] 
𝑻𝟓𝟎 

[𝝁𝑺] 
𝑺𝟏𝟎 

[𝒌𝑨 𝝁𝑺⁄ ] 
𝑺𝟑𝟎 

[𝒌𝑨 𝝁𝑺⁄ ] 
𝒅𝒊/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙 

[𝒌𝑨 𝝁𝑺⁄ ] 

Onda mediana 40,4 45,3 5,6 2,9 53,5 5,8 8,4 19,4 

Onda ajustada por 

Funções de Heidler  
40,1 45,3 5,2 3,0 53,8 6,2 8,0 20,2 

O ajuste da Figura 3-4 é capaz de representar com boa precisão os parâmetros medianos 

da corrente de descarga como mostrado na Tabela 3-3 (com erro máximo de 7,14% no caso do 

parâmetro 𝑇10). Porém, quando se deseja implementar um estudo de desempenho sob abordagem 

probabilística, sobretudo por meio do Método de Monte Carlo, é necessário que os parâmetros 
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das formas de onda de corrente de descarga sejam sorteados. Deste modo, é possível simular o 

comportamento aleatório das descargas atmosféricas medidas, por exemplo, em torres 

instrumentadas. Para isto, o ajuste da forma de onda com valores medianos não é suficiente, 

fazendo-se necessário obter uma forma de ajuste que contemple toda a faixa de valores medidos 

dos parâmetros das ondas de corrente de descarga. 

Baseando-se nesta ideia, buscaram-se obter estes ajustes por meio das correlações 

estatísticas entre os parâmetros das formas de onda das primeiras descargas de retorno 

descendentes negativas medidas na Estação do Morro do Cachimbo, no período de 1971 a 2001 

(SCHROEDER, 2001; VISACRO et al., 2004). Como fruto desse esforço, obtiveram-se ajustes 

para quatro dos principais parâmetros da forma de onda de corrente, sendo tempo de frente de 

onda 𝑇30 e o segundo pico 𝐼𝑃2 tendo como variável preditora o primeiro pico 𝐼𝑃1, e também para 

o tempo de calda de onda 𝑇50, o qual não possui correlação estatística com 𝐼𝑃1 no nível de 

significância de 5%, de acordo com (SCHROEDER, 2001). 

Os estudos estatísticos dos dados obtidos por meio de medições em diversas regiões ao 

redor do planeta indicam a existência de correlações estatísticas entre alguns dos parâmetros da 

forma de onda de corrente de descarga (CIGRÉ SC 33, 1980; CIGRE WG C4.407, 2013). Deste 

modo, é razoável que estas correlações sejam consideradas numa abordagem probabilística em 

estudos de desempenho de linhas de transmissão. Nas medições realizadas na Estação do Morro 

do Cachimbo este comportamento também é evidente. A Tabela 3-4 mostra os coeficientes de 

correlação linear entre os principais parâmetros relacionados às primeiras descargas de retorno 

descendentes negativas, derivados do estudo detalhado apresentado em (SCHROEDER, 2001). 

Tabela 3-4: Tabela simétrica dos coeficientes de correlação entre os principais parâmetros das primeiras descargas 

de retorno descendentes negativas medidas na Estação do Morro do Cachimbo no período de 1971 a 2001. 

Adaptado de (SCHROEDER, 2001). 

 
𝐼𝑝1 

[𝑘𝐴] 

𝐼𝑝2 

[𝑘𝐴] 
𝑻𝟏𝟎 

[𝝁𝑺] 
𝑻𝟑𝟎 

[𝝁𝑺] 
𝑻𝟓𝟎 

[𝝁𝑺] 
𝑺𝟏𝟎 

[𝒌𝑨 𝝁𝑺⁄ ] 
𝑺𝟑𝟎 

[𝒌𝑨 𝝁𝑺⁄ ] 
𝒅𝒊/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙 

[𝒌𝑨 𝝁𝑺⁄ ] 

𝑰𝒑𝟏 1,0        

𝑰𝒑𝟐 0,944 1,0       

𝑻𝟏𝟎 0,736 0,651 1,0      

𝑻𝟑𝟎 0,711 0,612 0,939 1,0     

𝑻𝟓𝟎 0,304 0,228 0,264 0,184 1,0    

𝑺𝟏𝟎 0,290 0,306 -0,365 -0,217 -0,095 1,0   

𝑺𝟑𝟎 0,104 0,145 -0,488 -0,501 -0,214 0,817 1,0  

𝒅𝒊/𝒅𝒕𝒎𝒂𝒙 0,160 0,127 0,071 0,140 -0,242 0,178 0,134 1,0 

  Segundo (SCHROEDER, 2001), os parâmetros relacionados na Tabela 3-4 pelos 

coeficientes destacados em negrito são inferiores ao valor crítico no nível de significância de 5%. 
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Deste modo, não existem evidências suficientes da existência de correlação entre estes 

parâmetros. Porém, para os demais, ficou demonstrada a sua existência, sendo que, em alguns 

casos, os coeficientes são próximos da unidade, indicando uma forte correlação linear entre tais 

parâmetros. Estas informações serviram de base para o desenvolvimento de um método para 

ajuste da forma de onda de corrente característica das primeiras descargas de retorno 

descendentes negativas, o qual é apresentado a seguir.  

Conforme afirmado em (SCHROEDER, 2001), diversos parâmetros da onda de corrente 

podem ter distribuição de probabilidade cumulativa aproximada pela função de probabilidade 

log-normal, como é o caso de 𝐼𝑃1, 𝐼𝑃2, 𝑇30 e 𝑇50. Para os parâmetros 𝐼𝑃1 e  𝐼𝑃2, e 𝐼𝑃1 e 𝑇30, 

considerando a existência de correlação linear entre eles, como mostra a Tabela 3-4, é possível 

aplicar a distribuição log-normal bivariável com o nível de significância de 5% (SCHROEDER, 

2001). Desta forma, têm-se as equações de correlação estatística entre estas variáveis segundo a 

Equação (3-10), que resulta na Equação (3-11) (SCHROEDER, 2001) apud (BERGER; 

ANDERSON; KRONINGER, 1975; ANDERSON; ERIKSSON, 1980). Para o caso 𝑇50, não 

existem evidências suficientes da existência de correlação estatística entre este e os outros 

parâmetros da forma de onda no nível de significância de 5%, como mostra a Tabela 3-4 

(SCHROEDER, 2001). 

 

 

 

Nas Equações (3-10) e (3-11), 𝑦 é a variável aleatória dependente, 𝑥 é a variável 

aleatória preditora, ln 𝑎 é o intercepto de  𝑦 e 𝑏 é o coeficiente angular. 

Na escolha da variável preditora buscou-se considerar o parâmetro de maior importância 

para estudos de desempenho de linhas de transmissão: o pico das correntes de descarga. Porém, 

constatou-se que além da forte correlação linear entre 𝐼𝑃1 e 𝐼𝑃2 (coeficiente de correlação linear 

próximo da unidade), a correlação linear entre 𝐼𝑃1 e 𝑇30 é mais forte quando comparada àquela 

existente entre 𝐼𝑃2 e 𝑇30, como pode ser visto na Tabela 3-4. Deste modo, optou-se por considerar 

como variável preditora 𝐼𝑃1 ao invés de 𝐼𝑃2. Com base na Equação (3-11) obtêm-se as equações 

de correlação estatística entre estes parâmetros, como mostrado nas Equações (3-12) e (3-13). 

 

ln 𝑦 = ln 𝑎 + 𝑏 ln 𝑥 (3-10) 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 (3-11) 

𝐼𝑃2 =1,06 𝐼𝑃1
1,01 (3-12) 

𝑇30 = 0,12𝐼𝑃1
0,87 (3-13) 
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A Figuras 3-5 a 3-7 mostram, respectivamente, os diagramas de dispersão de  𝐼𝑃2, 𝑇30 e 

𝑇50 em função 𝐼𝑃1, contendo informações de 30 das 31 primeiras descargas de retorno 

descendentes negativas medidas. Uma destas descargas foi omitida por possuir um pico de 

corrente considerado discrepante, o qual é muito inferior à média dos picos das outras 30 

primeiras descargas de retorno descendentes negativas (𝐼𝑃2 = 3,31 kA e 𝐼𝑃2𝑚𝑒𝑑
 = 45,3 kA) 

(SCHROEDER, 2001).  

 

Figura 3-5: Diagrama de dispersão e curva de ajuste dos parâmetros 𝐼𝑃2 e 𝐼𝑃1 com intervalo de confiança de 95% 

representado pelas curvas pontilhadas (SCHROEDER, 2001). 

 

Figura 3-6: Diagrama de dispersão e curva de ajuste dos parâmetros 𝑇30 e 𝐼𝑃1 com intervalo de confiança de 95% 

representado pelas curvas pontilhadas (SCHROEDER, 2001). 
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Figura 3-7: Diagrama de dispersão dos parâmetros 𝑇50 e 𝐼𝑃1 (SCHROEDER, 2001). 

Nas Figuras 3-5 e 3-6, respectivamente, verifica-se facilmente a existência de 

correlações entre os parâmetros 𝐼𝑃2 e  𝐼𝑃1, e  𝑇30 e  𝐼𝑃1. Porém, na Figura 3-7, é possível notar 

visualmente o alto grau de dispersão existente indicando a inexistência da correlação estatística 

entre 𝐼𝑃1 e 𝑇50. As Equações (3-12) e (3-13) são empregadas na fonte Heidler duplo-pico com 

correlações para determinar os parâmetros 𝐼𝑃2 e 𝑇30 correlacionados estatisticamente a 𝐼𝑃1, o qual 

é sorteado com base na função densidade de probabilidade log-normal. No caso da fonte Heidler 

duplo-pico livre, os parâmetros 𝐼𝑃1, 𝐼𝑃2 e 𝑇30 são obtidos de forma independente, por meio de 

sorteios via funções densidade de probabilidade log-normal. A Tabela 3-5 contém as médias e 

desvios padrão logarítmicos associados aos parâmetros 𝐼𝑃1, 𝐼𝑃2 e 𝑇30. 

Tabela 3-5: Valores médios e desvios padrão dos parâmetros das fontes Heidler duplo-pico com correlações e 

Heidler duplo-pico livre, resultantes das medições realizadas na Estação do Morro do Cachimbo de 1971 a 2001, 

(DE CONTI; VISACRO, 2007; SCHROEDER, 2001; VISACRO et al., 2004). 

Parâmetro Valor médio Desvio padrão 

logarítmico 𝐼𝑃1 [kA] 40,4 0,37 

𝐼𝑃2 [kA] 45,3 0,39 

𝑇30 [µs] 2,9 0,44 

As técnicas de ajuste das formas de onda de corrente de descarga apresentadas a seguir 

são fruto do presente trabalho, as quais são detalhadas em  (OLIVEIRA et al., 2017).  

A partir da representação analítica da forma de onda mediana proposta por (DE CONTI; 

VISACRO, 2007), mostrada na Figura 3-4, fez-se uma extensiva análise de sensibilidade por 

meio de um algoritmo computacional de modo a determinar o impacto da variação dos 

parâmetros das Funções de Heidler 𝐼0𝑘, 𝜏1𝑘, 𝜏2𝑘 e 𝑛𝑘 sobre a forma de onda e, consequentemente, 

sobre seus parâmetros. Por meio desta primeira análise qualitativa percebeu-se que, a princípio, 

não seriam necessários métodos recursivos para obtenção dos valores de 𝐼0𝑘, 𝜏1𝑘, 𝜏2𝑘 e 𝑛𝑘 a 
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serem aplicados às Equações (3-8) e (3-9) de modo a se obter a forma de onda com as 

características desejadas. A solução encontrada consiste na aplicação dos multiplicadores 𝛼, 𝛽, 

𝛾 e 𝛿 aos vetores 𝐼0, 𝜏1, 𝜏2 e 𝑛, de acordo com as Equações (3-14) a (3-17), os quais variam entre 

determinados limites de modo a modificar a forma de onda mediana da Figura 3-4. 

𝐼0 = 𝜶 ×[6  5  5  8  16,5  17  12× 𝜹]  (3-14) 

𝜏1 = 𝜷 ×[3  3,5  4,8  6  7  70  12]  (3-15) 

𝜏2 = 𝜷 ×[76  10   30   26  23,2  200  26] (3-16) 

𝑛 =[2  3  5  9  30  2× 𝜸 14] (3-17) 

O multiplicador 𝛼 é responsável pelo ajuste geral da amplitude da forma de onda de 

corrente. Ele é usado para ajustar 𝐼𝑃1 e atua como coadjuvante no ajuste de 𝐼𝑃2. Uma vez que 𝛼 

é escolhido fixa-se o valor de 𝐼𝑃1 e faz-se a escolha de 𝛿, o qual é responsável pela variação de 

𝐼𝑃2. Isto cria a possibilidade de se alterar 𝐼𝑃2 sem que seja necessário alterar o valor de 𝐼𝑃1 

estabelecido por meio de 𝛼.  

O multiplicador 𝛽 é responsável pelo ajuste do tempo de frente da onda de corrente, 

tendo impacto direto sobre 𝑇30 (note que 𝛽 multiplica tanto 𝜏1, quanto 𝜏2). Embora 𝜏1 seja 

associado ao tempo de frente da onda e 𝜏2 seja a constante de tempo associada ao decaimento de 

𝑖(𝑡), a multiplicação simultânea de 𝜏1 e 𝜏2 por 𝛽 é necessária para que as amplitudes 𝐼𝑃1 e 𝐼𝑃2 

não sejam alteradas, de acordo com as Equações (3-8) e (3-9). 

O multiplicador 𝛾 altera o decaimento da onda após a ocorrência de 𝐼𝑃2, modificando 

assim o valor de 𝑇50. Trata-se de um ajuste indireto, uma vez que 𝑛 não está relacionado 

diretamente ao decaimento de 𝑖(𝑡). A variação isolada de 𝜏2, embora atue diretamente sobre 𝑇50, 

não é conveniente, pois influencia os valores de 𝐼𝑃1 e 𝐼𝑃2. O ajuste por meio de 𝑛 também 

apresenta a mesma desvantagem, porém em menor grau. 

Para determinar as equações matemáticas que traduzem, respectivamente, as relações 

entre os multiplicadores 𝛼, 𝛽, 𝛿 e 𝛾 e os parâmetros da forma de onda 𝐼𝑃1, 𝑇30, 𝐼𝑃2 e 𝑇50 variou-

se por meio de um algoritmo computacional cada um dos multiplicadores entre determinados 

limites e observou-se o impacto destes sobre os respectivos parâmetros da forma de onda, 

armazenando-se os valores correspondentes. Isto permitiu a geração de diagramas de dispersão 

e o ajuste das equações que relacionam tais parâmetros.  

 

 



44 

 

A Figura 3-8 mostra o impacto da variação do multiplicador 𝛼 sobre a onda mediana de 

corrente (curva pontilhada).  

 

Figura 3-8: Influência de 𝛼 sobre a forma de onda mediana da corrente de descarga (curva pontilhada), sendo sua 

variação compreendida entre os limites 0,219775 e 4,395508. Adaptado de (OLIVEIRA et al., 2017). 

Nota-se que a variação de 𝛼 não modifica as características típicas da forma de onda, 

como a existência de duplo pico e a concavidade da frente de onda, mas somente altera a sua 

amplitude de forma geral. Esta característica é de fundamental importância, pois possibilita o 

ajuste da amplitude da forma de onda sem que esta sofra distorções significativas. 

Na Figura 3-9 é representada a curva de regressão obtida a partir dos pontos do diagrama 

de dispersão de 𝐼𝑃1 em função de 𝛼. Nota-se uma tendência linear, indicando um ajuste de 

primeira ordem de acordo com a Equação (3-18), sendo a unidade de 𝐼𝑃1 em kA. 

 

Figura 3-9: Diagrama de dispersão de 𝐼𝑃1 em função de 𝛼, sendo a variação de α compreendida entre os limites 

0,219775 e 4,395508. Adaptado de (OLIVEIRA et al., 2017). 

α = 0,02475𝐼𝑃1 
(3-18) 
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A influência do multiplicador 𝛿 sobre a forma de onda de corrente é mostrada na Figura 

3-10, na qual a curva pontilhada representa a forma de onda mediana. 

 

Figura 3-10: Influência de 𝛿 sobre a forma de onda mediana da corrente de descarga (curva pontilhada), sendo sua 

variação compreendida entre os limites 0, 7 e 1,3. Adaptado de (OLIVEIRA et al., 2017). 

Na Figura 3-11, é representada a curva de regressão obtida a partir do diagrama de 

dispersão que relaciona 𝐼𝑃2/𝐼𝑃1 e δ. A curva de regressão apresenta claramente uma tendência 

de primeira ordem, cuja relação é expressa pela Equação (3-19), na qual 𝑘 = 𝐼𝑃2/𝐼𝑃1. 

 

Figura 3-11: Diagrama de dispersão de 𝐼𝑃2/𝐼𝑃1 em função de 𝛿, sendo a variação de 𝛿 compreendida entre os 

limites 0, 7 e 1,3. Adaptado de (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

δ = 3,6537 (𝑘 – 0,8568) (3-19) 
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Na Figura 3-10 percebe-se claramente que não há influência de 𝛿 sobre 𝐼𝑃1. Porém, 

como mostrado na Figura 3-8, o ajuste de 𝐼𝑃1 por meio de 𝛼 altera o valor de 𝐼𝑃2. A solução 

encontrada para o ajuste preciso de 𝐼𝑃2 considera que 𝐼𝑃1 seja previamente definido por meio de 

𝛼 e, então, faz-se o ajuste de 𝐼𝑃2 por meio de 𝛿. Com base nestas observações, optou-se por 

considerar a relação 𝐼𝑃2/𝐼𝑃1, permitindo ajuste de 𝐼𝑃2 por meio de 𝛿 tendo como referência o 

valor de 𝐼𝑃1 previamente estabelecido. 

A Figura 3-12 mostra a influência da variação de 𝛽 sobre a forma de onda mediana de 

corrente, representada pela curva pontilhada. 

 

Figura 3-12: Influência de 𝛽 sobre a forma de onda mediana da corrente de descarga (curva em destaque), sendo 

sua variação compreendida entre os limites 0,47 e 4,22. Adaptado de (OLIVEIRA et al., 2017). 

Nota-se que a variação de 𝛽 não modifica a amplitude da forma de onda, mas desloca 

os picos horizontalmente, alterando seu tempo de frente.  

A Figura 3-13 mostra o digrama de dispersão que relaciona os valores de 𝑇30 e 𝛽. 

 

Figura 3-13: Diagrama de dispersão de 𝑇30 em função de 𝛽, sendo a variação de 𝛽 compreendida entre os limites 

0,47 e 4,22. Adaptado de (OLIVEIRA et al., 2017). 
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Na Figura 3-13 é representada a curva de regressão correspondente aos pontos do 

diagrama de dispersão que relacionam T30 e 𝛽. Assim como nos dois casos anteriores, a curva 

de regressão apresenta tendência de primeira ordem, a qual pode ser aproximada pela Equação 

(3-20), onde 𝑇30 é dado em 𝜇𝑠. 

 

 

De forma similar, para o caso do parâmetro 𝑇50, a Figura 3-14 mostra a influência da 

variação de 𝛾 sobre a forma de onda mediana de corrente, representada pela curva pontilhada.  

 

Figura 3-14: Influência de 𝛾 sobre a forma de onda mediana da corrente de descarga (curva pontilhada), sendo sua 

variação compreendida entre os limites 0,7 e 1,5. Adaptado de (OLIVEIRA et al., 2017). 

A Figura 3-15 mostra o digrama de dispersão que relaciona os valores de 𝑇50 e 𝛾. 

 

 

Figura 3-15: Diagrama de dispersão de 𝑇50 em função de 𝛾, sendo a variação de 𝛾 compreendida entre os limites 

0,7 e 1,5. Adaptado de (OLIVEIRA et al., 2017). 

𝛽 = 0,33277 𝑇30 (3-20) 
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Nota-se na Figura 3-14 que este ajuste é capaz de modificar o decaimento da onda de 

corrente após a ocorrência de 𝐼𝑃2, porém interfere nos valores dos dois picos. Embora seja quase 

imperceptível, este ajuste também altera de maneira sutil o parâmetro 𝑇30. 

A curva de regressão 𝑇50 × 𝛾 na Figura 3-15 é mais bem aproximada por um polinômio 

de 6° ordem, de acordo com a Equação (3-21), sendo 𝑇50 dado em 𝜇s. Isto torna mais complexo 

o processo de obtenção de  𝛾 a partir de um dado valor de 𝑇50. Ainda, devido à influência de 𝛾 

sobre 𝐼𝑃1, 𝐼𝑃2 e 𝑇30, não é possível realizar ajustes precisos destes parâmetros simultaneamente 

com 𝑇50. Deste modo, no presente trabalho optou-se pelo ajuste simultâneo de 𝐼𝑃1, 𝐼𝑃2 e 𝑇30, 

sendo 𝑇50 dependente dos valores escolhidos de 𝛼, 𝛽 e 𝛿. Esta escolha é razoável, pois os 

parâmetros 𝐼𝑃1, 𝐼𝑃2 e 𝑇30 são mais relevantes para estudos de desempenho de linhas de 

transmissão quando comparados a 𝑇50, visto que grande parte das disrupções tende a ocorrer em 

instantes próximos aos dois picos de corrente da onda de descarga. 

𝑇50= (0,0092×𝛾6-0,0682×𝛾5 +0,2029×𝛾4 -0,3051×𝛾3+0,2411×𝛾2 -0,0958×𝛾 +0,0212)×10−2 (3-21) 

Baseado no método apresentado, o ajuste das formas de ondas típicas das primeiras 

descargas de retorno descendentes negativas por meio da fonte Heidler duplo-pico com 

correlações consiste nos seguintes passos: 

i. Sorteio de 𝐼𝑃1 com base na função densidade de probabilidade log-normal, sendo 

a média e o desvio padrão logarítmico, respectivamente, 40,4 kA e 

0,37 kA (SCHROEDER, 2001); 

ii. Limitação dos valores de 𝐼𝑃1 dentro da faixa de valores medidos na Estação do 

Morro do Cachimbo no período 1971 a 2001 (19,51 kA a 81,07 kA). As 

equações de correlações estatísticas - Equações (3-12) e (3-13) - possuem 

validade estatística somente para esta faixa de valores na qual foram ajustadas. 

Caso o valor sorteado de 𝐼𝑃1 não esteja contido entre estes limites, este é 

ignorado e novos sorteios são realizados até que se obtenha um valor que 

satisfaça esta condição; 

iii. Cálculo de 𝐼𝑃2 por meio da equação de correlação estatística com 𝐼𝑃1, Equação 

(3-12); 

iv. Cálculo de 𝑇30 por meio da equação de correlação estatística com 𝐼𝑃1, Equação 

(3-13); 

v.  Obtenção do multiplicador 𝛼 correspondente a 𝐼𝑃1 por meio da Equação (3-18); 
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vi. Obtenção do multiplicador 𝛿 correspondente a 𝐼𝑃2 por meio da Equação (3-19), 

na qual 𝑘 = 𝐼𝑃2 𝐼𝑃1⁄ , sendo 𝐼𝑃1 obtido em (i); 

vii. Obtenção do multiplicador 𝛽 correspondente a 𝑇30 por meio da Equação (3-20); 

viii. Aplicação dos valores de 𝛼, 𝛿 e 𝛽 nas Equações (3-14) a (3-16), fazendo 𝛾 =1 

na Equação (3-17); 

ix.  Aplicação dos vetores resultantes das Equações (3-14) a (3-17) nas Equações 

(3-8) e (3-9) para obtenção da forma de onda de corrente resultante. 

De forma similar, o ajuste das formas de ondas das primeiras descargas de retorno 

descendentes negativas por meio da Heidler duplo-pico livre consiste nos seguintes passos: 

i. Sorteio de 𝐼𝑃1 com base na função densidade de probabilidade log-normal, sendo 

a média e o desvio padrão logarítmico, respectivamente, 40,4 kA e 

0,37 kA (SCHROEDER, 2001); 

ii. Limitação dos valores de 𝐼𝑃1 dentro da faixa de valores possíveis de serem 

representados com a aplicação do multiplicador 𝜶 (8,81 kA a 177,90 kA). Caso 

o valor sorteado de 𝐼𝑃1 não esteja contido entre estes limites, novos sorteios são 

realizados até que se obtenha um valor que satisfaça esta condição; 

iii. Sorteio de 𝐼𝑃2 com base na função densidade de probabilidade log-normal, sendo 

a média e o desvio padrão logarítmico, respectivamente, 45,3 kA e 

0,39 kA (SCHROEDER, 2001); 

iv. Limitação dos valores de 𝐼𝑃2 dentro da faixa de valores possíveis de serem 

representados com a aplicação do multiplicador 𝜹, tendo como referência o valor 

de 𝐼𝑃1 previamente sorteado. Para isto, consideram-se os limites de variação 

atribuídos à relação 𝐼𝑃2 𝐼𝑃1⁄  (1,0494 a 1,2132), de modo a se obter o valor de 𝜹 

por meio da aplicação da Equação (3-19). Caso o valor sorteado de 𝐼𝑃2 resulte 

numa relação 𝐼𝑃2 𝐼𝑃1⁄  fora destes limites citados, novos sorteios são realizados 

até que se obtenha um valor que satisfaça esta condição; 

v. Sorteio de 𝑇30 com base na função densidade de probabilidade log-normal, 

sendo a média e o desvio padrão logarítmico respectivamente 2,9 𝜇s e 0,44 𝜇s 

(SCHROEDER, 2001); 

vi. Limitação dos valores de 𝑇30 dentro da faixa de valores possíveis de serem 

representados com a aplicação do multiplicador 𝜷 (1,41 𝜇𝑠 a 12,67 𝜇𝑠). Caso o 
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valor sorteado de 𝑇30 não esteja contido entre estes limites, novos sorteios são 

realizados até que se obtenha um valor que satisfaça esta condição; 

vii. Obtenção do multiplicador 𝛼 correspondente a 𝐼𝑃1 por meio da Equação (3-18); 

viii. Obtenção do multiplicador 𝛿 correspondente a 𝐼𝑃2 por meio da Equação (3-19), 

na qual 𝑘 = 𝐼𝑃2 𝐼𝑃1⁄ , sendo 𝐼𝑃1 obtido em (i); 

ix. Obtenção do multiplicador 𝛽 correspondente a 𝑇30 por meio da Equação (3-20); 

x. Aplicação dos valores de 𝛼, 𝛿 e 𝛽 nas Equações (3-14) a (3-16), fazendo 𝛾 =1 

na Equação (3-17); 

xi.  Aplicação dos vetores resultantes das Equações (3-14) a (3-17) nas Equações 

(3-8) e (3-9) para obtenção da forma de onda de corrente resultante. 

Os limites de variação dos multiplicadores 𝛼, 𝛽 e 𝛿 empregados no presente estudo de 

desempenho para ajuste das formas de onda de corrente são mostrados abaixo. Estes valores estão 

de acordo com os limites estabelecidos em (OLIVEIRA et al., 2017). 

0,2198 ≤ 𝛼 ≤  4,3955 

0,47 ≤ 𝛽 ≤ 4,22 

0,7 ≤ 𝛿 ≤ 1,3 

Como mencionado anteriormente, outro tipo de fonte implementada no presente estudo 

é a rampa triangular, a qual é mostrada na Figura 3-16.  

 

Figura 3-16: Rampa Triangular. 

Nota-se que a Rampa Triangular não contempla as características típicas das primeiras 

descargas de retorno descendentes negativas anteriormente citadas (a existência de dois picos, a 
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concavidade da frente de onda, e a máxima derivada próximo ao primeiro pico). Entretanto, este 

modelo de fonte é muito utilizado em estudos de desempenho de linha de transmissão frente a 

descargas atmosféricas devido aos resultados satisfatórios a ela associados, bem como à sua 

simplicidade e sua facilidade de manipulação matemática. Os três parâmetros de ajuste deste 

modelo são o valor de pico 𝐼𝑃, o tempo de frente 𝑡𝑓 e o tempo de calda, 𝑡𝑐, os quais são sorteados 

com base em distribuições de probabilidade log-normal, com médias e desvios padrão de acordo 

com a Tabela 3-6. 

Tabela 3-6: Valores médios e desvios padrão dos parâmetros da fonte Rampa Triangular, resultantes das medições 

realizadas na Estação do Morro do Cachimbo de 1971 a 2001, (DE CONTI; VISACRO, 2007; SCHROEDER, 

2001; VISACRO et al., 2004). 

Parâmetro Valor médio Desvio padrão logarítmico 

𝐼𝑃 [kA] 45,3 0,39 

𝑡𝑓 [µs] 4,7 0,44 

𝑡𝑐 [µs] 53,5 0,62 

3.2.3 Cálculo das tensões de operação no instante das descargas  

As sobretensões resultantes nas cadeias de isoladores não dependem somente da 

sobretensão causada pela corrente de descarga, mas também das tensões de operação do sistema 

no instante de sua incidência (VELASCO; ARANDA, 2002). Deste modo, é importante que as 

variações das tensões na frequência de operação do sistema sejam consideradas em estudos de 

desempenho. Estas variações podem ser obtidas fazendo-se o sorteio de seus ângulos com base 

na função densidade de probabilidade uniforme, de acordo com as Equações (3-22) a (3-25) 

(VELASCO; ARANDA, 2002). 

𝜑𝐴 = 𝜑𝑚𝑖𝑛 + (𝜑𝑚𝑎𝑥 − 𝜑𝑚𝑖𝑛) 𝑈 (3-22) 

𝑉𝐴 = 𝑉𝑝cos (𝜑𝐴) (3-23) 

𝑉𝐵 = 𝑉𝑝cos (𝜑𝐴 + 120°) (3-24) 

𝑉𝐵 = 𝑉𝑝cos (𝜑𝐴 − 120°) (3-25) 

onde 𝜑𝑚𝑖𝑛 = 0° é o limite inferior do intervalo de variação dos ângulos; 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 360° é o limite 

superior do intervalo de variação dos ângulos; 𝑈 é um valor aleatório com distribuição uniforme 

no intervalo [0,1]; 𝜑𝐴 é o ângulo da tensão da fase A; 𝑉𝑃 é o valor de pico das tensões; 𝑉𝐴, 𝑉𝐵 e 

𝑉𝐶 são, respectivamente, os valores das tensões das fases A, B e C no instante de incidência da 

descarga na linha. 
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3.2.4   Modelagem da linha de transmissão 

A linha de transmissão é modelada utilizando-se do modelo de J. Marti (MARTI, 

1982)14. Este modelo é normalmente utilizado para estudos que envolvem transitórios 

eletromagnéticos (MOURA, 2014), os quais podem ser resultantes de ondas impulsivas como as 

correntes de descargas atmosféricas. Nele são considerados os efeitos do acoplamento 

eletromagnético entre os condutores, porém, é desprezada a influência do efeito corona 

(SARAJCEV, 2015).  

3.2.5 Modelagem das torres 

As torres são modeladas por meio de elementos de linha de transmissão sem perdas e 

com parâmetros distribuídos disponíveis na biblioteca do ATP. A torre cônica é modelada 

conforme a Figura 3-17, onde 𝑅𝑇 é uma resistência elétrica linear e concentrada, usada para 

representar a resistência de aterramento medida em baixa frequência 𝑅𝐿𝐹 ou impedância 

impulsiva do aterramento 𝑍𝑃. 

 

Figura 3-17: Modelagem da torre cônica no ATPDraw. 

                                                 

14 Os condutores fase e para-raios são modelados como uma linha de transmissão polifásica sem transposição, com 

parâmetros distribuídos e dependentes da frequência, incluindo o efeito pelicular. A matriz de transformação é 

considerada constante e calculada na frequência de 200 kHz. 
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Trata-se de segmentos de linha de transmissão, sendo o primeiro do topo da torre à base 

da primeira mísula (S1), o segundo da base da primeira mísula à base da segunda mísula (S2), o 

terceiro da base da segunda mísula à base da terceira mísula (S3) e o quarto da base da terceira 

mísula ao solo (S4), como mostra a Figura 3-17. Os segmentos correspondentes às mísulas são 

desprezados para simplificação do modelo. 

A torre “H” é dividida em seis segmentos, sendo dois entre os condutores para-raios e a 

estrutura horizontal onde são fixadas as cadeias de isoladores (S1), dois segmentos entre as 

cadeias de isoladores (S2) e dois segmentos entre a estrutura horizontal e o solo (S3), como 

mostra a Figura 3-18, sendo 𝑅𝑇 a resistência linear e concentrada usada para representar a 

resistência de aterramento medida em baixa frequência 𝑅𝐿𝐹 ou a impedância impulsiva do 

aterramento 𝑍𝑃). 

 

Figura 3-18: Modelagem da torre “H” no ATPDraw. 

As impedâncias de surto dos segmentos verticais das torres de transmissão (cônica e 

“H”) são calculadas pela formulação de Jordan Modificada, proposta em (DE CONTI et al., 

2006), na qual os segmentos verticais das torres são aproximados por conjuntos de 

multicondutores cilíndricos, verticais, paralelos entre si e sem perdas. Esta formulação 

corresponde à modificação da formulação proposta por Jordan em 1934 (JORDAN, 1934). Para 

cada segmento têm-se as impedâncias próprias 𝑍𝑖𝑖, mútuas 𝑍𝑖𝑗 e equivalentes 𝑍𝑒𝑞, dadas pelas 

Equações (3-26) a (3-28), de acordo com o número de condutores verticais considerados (quatro 

para as torres cônicas e dois para as torres “H”). A impedância equivalente 𝑍𝑒𝑞 calculada para 

segmentos verticais corresponde a uma aproximação para a impedância de surto 𝑍𝑆𝑇 destes 

segmentos. 
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𝑍𝑖𝑖 = 60 (ln
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𝑟
− 1) (3-26) 
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(3-27) 

𝑍𝑒𝑞 =
∑ 𝑍1𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 (3-28) 

Nas Equações (3-26) a (3-28), 𝑛 é o número de condutores paralelos, ℎ é a distância do 

ponto mais alto de cada segmento ao solo, 𝑑𝑖𝑗 é a distância entre os condutores verticais 𝑖 e 𝑗 de 

cada segmento e 𝑟 o raio dos condutores cilíndricos. Nos segmentos das torres em que os 

condutores não sejam paralelos, 𝑑𝑖𝑗 é dado pela média aritmética das distâncias entre as 

extremidades correspondentes dos condutores verticais, em cada segmento.  

A torre cônica é composta por estruturas metálicas “treliçadas” que não possuem seção 

transversal circular e uniforme. Neste caso, é atribuído ao raio 𝑟 um valor de 0,065 m, sendo este 

um dos valores sugeridos em  (CONTI; VISACRO, 2009). Deste modo, a partir dos dados 

fornecidos no Capítulo 4 (Figura 4-1 e Tabela 4-1) e das Equações (3-26) a (3-28), obtém-se as 

impedâncias de surto dos segmentos S1 a S4 das torres cônicas, de acordo com a Tabela 3-7. 

Tabela 3-7: Impedâncias impulsivas dos segmentos das torres cônicas. 

 Segmento 𝒁𝑺𝑻 [𝛀] 

S1 303,30 

S2 265,59 

S3 260,90 

S4 188,64 

A torre “H” possui estrutura em madeira e, portanto, necessita de condutores de descida 

que conectem os cabos para-raios e demais componentes aterrados ao sistema de aterramento. 

No cálculo de 𝑍𝑆𝑇 dos segmentos verticais, 𝑟 corresponde ao raio dos condutores de descida. 

Também são considerados dois segmentos horizontais (S2), existentes entre os pontos de 

ancoragem das cadeias de isoladores na torre. Como estes segmentos são horizontais, a 

formulação correspondente às Equações (3-26) a (3-28) não deve ser aplicada para o cálculo da 

impedância de surto 𝑍𝑆𝑇. Deste modo, optou-se por adotar a aproximação que considera 𝑍𝑆𝑇 igual 

à impedância característica do condutor horizontal ao longo destes segmentos, de acordo com a 

teoria de linhas de transmissão, a qual é dada pela Equação (3-29) (HILEMAN, 1999). Nesta 
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equação, 𝑟 é o raio do condutor horizontal (igual ao raio do condutor de descida) e ℎ é a sua 

altura em relação ao nível do solo. 

 

 

 

A partir dos dados fornecidos no Capítulo 4 (Figura 4-2 e Tabela 4-2) e aplicando-se as 

Equações (3-26) a (3-28) e (3-29), obtém-se as impedâncias de surto dos segmentos S1 a S3 das 

torres “H”, de acordo com a Tabela 3-8. 

Tabela 3-8: Impedâncias impulsivas dos segmentos das torres “H”. 

 Segmento 𝒁𝑺𝑻 [𝛀] 

S1 298,49 

S2 152,51 

S3 237,84 

3.2.6 Modelagem do sistema de aterramento 

O sistema de aterramento da linha de transmissão tem influência direta sobre a taxa de 

contornamento inverso (BFR) e, portanto, sobre a taxa de desempenho total da linha frente a 

descargas atmosféricas (LIMA et al., 2015), (SHARIATINASAB et al., 2016) e (WU et al., 

2016). De maneira geral, o sistema de aterramento pode ser modelado por meio de impedâncias, 

nas quais se incluem os efeitos resistivo e indutivo dos eletrodos, e os efeitos capacitivo e 

condutivo do solo.  

Para solicitações de baixa frequência, o sistema de aterramento pode ser modelado por 

meio de uma resistência elétrica, uma vez que seus efeitos capacitivo e indutivo são desprezíveis. 

Porém, quando o sistema de aterramento é solicitado por ondas de alta frequência, seus efeitos 

reativos são significativos (ALÍPIO; BERNARDES; SCHROEDER, 2006). O efeito capacitivo, 

por exemplo, pode provocar a redução dos valores da impedância impulsiva do aterramento 𝑍𝑃
15 

aquém dos valores de resistência de aterramento 𝑅𝐿𝐹
16 medidos em baixa frequência, a qual pode 

ser tão significativa quanto maior for a resistividade solo (ALIPIO; VISACRO, 2014). Além 

disso, deve-se levar em consideração a variação dos parâmetros do solo com a frequência 

                                                 

15 A impedância impulsiva do aterramento 𝑍𝑃 é definida pela relação entre a máxima elevação de potencial no nível 

do solo e o valor máximo da corrente impulsiva injetada (VISACRO, 2007; GRCEV L., 2009). 

 
16 A resistência de aterramento 𝑅𝐿𝐹, medida em baixa frequência, é dada pela relação entre a elevação de potencial 

no ponto de injeção de corrente em relação ao infinito e a corrente elétrica injetada (Visacro, 2002).  

𝑍𝑆𝑇 = 60 ln (
2ℎ

𝑟
) (3-29) 
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(SCHROEDER et al., 2018). Por outro lado, segundo uma postura conservadora, o efeito de 

ionização do solo é desprezado nesta dissertação (CASTRO et al., 2017). Por conseguinte, duas 

grandezas são utilizadas para representar o sistema de aterramento das torres de transmissão: sua 

resistência em baixa frequência e sua impedância impulsiva, ambas inseridas como uma 

resistência linear concentrada 𝑅𝑇. 

A Figura 3-19 mostra a geometria do aterramento dos três sistemas considerados no 

presente estudo, os quais são constituídos por cabos contrapesos conectados à base das torres.  

 

Figura 3-19: Sistema de aterramento das torres de transmissão. Adaptado de (CASTRO et al., 2017) e 

(SCHROEDER et al., 2017). 

As resistências que modelam o aterramento são sorteadas com base em funções 

densidades de probabilidade com distribuições normal e log-normal para efeito de comparação, 

sendo as médias e os desvios padrão obtidos por meio de medições das resistências de 

aterramento 𝑅𝐿𝐹 em baixa frequência. 

Além desta abordagem, é possível estimar o valor da impedância impulsiva do 

aterramento 𝑍𝑃 por meio dos valores medidos de resistência de aterramento 𝑅𝐿𝐹 e resistividade 

do solo 𝜌 em baixa frequência, e do comprimento do eletrodo de aterramento 𝐿𝑇. Para tanto, 

baseia-se no estudo apresentado em (ALIPIO; VISACRO, 2014), o qual considera o 

comportamento de diversos arranjos de eletrodos de aterramento em diversos tipos de solo frente 

às solicitações de correntes de descargas atmosféricas (primeiras descargas de retorno e 

subsequentes). Por meio deste método, é possível estimar a impedância impulsiva 𝑍𝑃, o 
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comprimento efetivo 𝐿𝐸𝐹 e o coeficiente de impulso 𝐼𝐶 com base em valores medidos de 

resistividade do solo 𝜌, considerando sua variação com a frequência.  

No presente estudo são consideradas somente as primeiras descargas de retorno 

descendentes negativas, implicando na utilização das Equações (3-30) a (3-33), derivadas do 

método proposto em (ALIPIO; VISACRO, 2014), as quais são válidas para eletrodos horizontais. 

A impedância impulsiva 𝑍𝑃 obtida por meio da Equação (3-33) é inserida no ATP como uma 

resistência linear e concentrada, como mostram as Figuras 3-17 e 3-18. 

 

Os valores de comprimento dos eletrodos de aterramento 𝐿𝑇, da resistividade do solo 𝜌, 

bem como a média e desvio padrão das resistências de aterramentos 𝑅𝐿𝐹 dos sistemas elétricos 

considerados no presente estudo são fornecidos no Capítulo 4.  

3.2.7 Modelagem das cadeias de isoladores 

São utilizados no presente trabalho três métodos para representar o processo de 

disrupção das cadeias de isoladores: método do Efeito Disruptivo (DE) (CALDWELL; 

M.DARVENIZA, 1973; HILEMAN, 1999; KIND, 1958), método da Progressão do Leader 

(MPL) (DELLERA, L.;GARBAGNATI, E., 1990a-c; PIGINI et al., 1989), (SHINDO; SUZUKI, 

1985) e (YUAN et al., 2014) e método da característica tensão-tempo (curva V-t) (IEEE 

COMMITTEE, 1997; POPOLANSKY; ERIKSSON, 1975).  

O método DE é descrito pela Equação (3-34), na qual 𝑡𝑎 é o tempo de atraso na formação 

da coluna de descarga, 𝑡1 é o instante de tempo no qual a tensão entre os terminais da cadeia de 

isoladores excede o nível crítico 𝑈0, 𝑘2 é uma constante determinada pelas normas de ensaio e 

𝐷𝐸 é o parâmetro avaliado de modo a se determinar a ocorrência de disrupção, o que ocorre 

quando 𝐷𝐸 > 𝐷𝐸𝑏 (CALDWELL; M.DARVENIZA, 1973; HILEMAN, 1999; KIND, 1958). Os 

parâmetros 𝐷𝐸𝑏 e 𝑈0 são obtidos por meio das Equações (3-35) e (3-36), com base na Critical 

Flashover Overvoltage (CFO) das cadeias de isoladores (HILEMAN, 1999). 

 

𝛼1𝑠𝑡 = 2 × 103 + exp(−1,55𝜌0,162) (3-30) 

𝛽1𝑠𝑡 = −0,5 + exp(−0,00046𝜌0,83) (3-31) 

𝐼𝐶 = 𝛼1𝑠𝑡𝐿𝑇 + 𝛽1𝑠𝑡 (3-32) 

𝑍𝑃 = 𝐼𝐶 × 𝑅𝐿𝐹 (3-33) 
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No presente trabalho são utilizados dois ajustes distintos para os parâmetros 𝐷𝐸𝑏 e 𝑈0. 

No primeiro deles, aqui designado por "𝐷𝐸1", estes parâmetros são obtidos considerando 

𝑘1 = 1,15, 𝑘2 = 1,36 e 𝑘3 = 0,77. O segundo ajuste corresponde ao chamado critério da área 

igual, aqui designado por "𝐷𝐸2", no qual 𝑘1 = 1,29, 𝑘2 = 1 e 𝑘3 = 0,86 (HILEMAN, 1999). Os 

valores de CFO para as linhas de 69 kV e 138 kV são, respectivamente, 460 kV e 650 kV  

(MALCOLM; AGGARWAL, 2015; VISACRO; SILVEIRA, 2015). Com bases nestes valores, 

aplicando-se as Equações (3-35) e (3-36), obtém-se os parâmetros dos modelos 𝐷𝐸1 e 𝐷𝐸2 como 

mostrados na Tabela 3-9. 

Tabela 3-9: Valores dos parâmetros dos modelos 𝐷𝐸1 e 𝐷𝐸2. 

Sistemas com tensão nominal de 69 kV (CFO = 460 kV) 

Método 𝑫𝑬𝒃 [kV.µs]   𝑼𝟎 [kV]  

𝑫𝑬𝟏 4808,93 354,2 

𝑫𝑬𝟐 593,4 395,6 

Sistemas com tensão nominal de 138 kV (CFO = 650 kV) 

Método 𝑫𝑬𝒃 [kV.µs]   𝑼𝟎 [kV]  

𝑫𝑬𝟏 7695,91 500,5 

𝑫𝑬𝟐 838,5 559 

O método de Progressão do Leader (MPL) é um método iterativo que modela 

matematicamente o fenômeno de formação do canal ionizado (leader) por onde fluem as 

correntes de descarga. O processo de progressão deste canal acontece em estágios, após a tensão 

entre os terminais da cadeia de isoladores ultrapassar um valor crítico. A velocidade de 

propagação do canal depende da distância que o mesmo ainda tem a percorrer à medida em que 

avança de um terminal a outro da cadeia de isoladores  (DELLERA, L.;GARBAGNATI, 1990 

a-c; E.PIGINI et al., 1989; SHINDO; SUZUKI, 1985; YUAN et al., 2014).  

A Equação (3-37) mostra o modelo matemático correspondente ao MPL, onde 𝑉𝑃𝐿 [m/s] 

é a velocidade do canal, 𝑘 = 1,3 [m²/kV²s] é uma constante dependente da geometria do eletrodo 

(neste caso a cadeia de isoladores), 𝑈(𝑡) [kV] é a tensão instantânea aplicada aos terminais da 

cadeia de isoladores, 𝑑𝑐 [m] é o comprimento da cadeia de isoladores, 𝑙𝑔(𝑡) [m] é a distância que 

o canal ionizado ainda tem a percorrer até atingir a outra extremidade da cadeia de isoladores, 

𝐷𝐸 = ∫ [𝑈(𝑡) − 𝑈0]
𝑘2𝑑𝑡

𝑡1+𝑡𝑎

𝑡1

 (3-34) 

𝐷𝐸𝑏 = 𝑘1 × 𝐶𝐹𝑂𝑘2 (3-35) 

𝑈0 = 𝑘3 × 𝐶𝐹𝑂 (3-36) 
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𝜂 = 1 é o número de canais ionizados considerados e 𝐸0 = 600 kV/m é o campo elétrico de 

referência para ondas de polaridade negativa (PIGINI et al., 1989; SHINDO; SUZUKI, 1985; 

YUAN et al., 2014). Segundo este modelo, a disrupção ocorre quando o comprimento do canal 

ionizado se iguala ao comprimento da cadeia de isoladores (𝑙𝑔(𝑡) = 0), estabelecendo-se um 

curto-circuito entre seus terminais. 

 

 

 

Variações deste método podem ser encontradas em (SHINDO; SUZUKI, 1985), onde 

são apresentados outros modelos matemáticos para 𝑉𝑃𝐿, para interações do tipo ponta-ponta e 

ponta-plano. 

 O método da característica tensão-tempo (curva V-t) é baseado em ensaios realizados 

com ondas de corrente padronizadas, no formato 1,2/50 µs, por meio dos quais se obteve a curva 

tensão-tempo de cadeias de isoladores de sistemas de ultra alta tensão (UHT) (IEEE 

COMMITTEE, 1997; POPOLANSKY; ERIKSSON, 1975). Este método consiste na 

comparação da tensão instantânea 𝑈(𝑡) aplicada nos terminais da cadeia de isoladores com o 

valor de tensão 𝑣𝑉−𝑡(𝑡) calculada por meio da Equação (3-38), sendo 𝑈(𝑡) ≥ 𝑣𝑉−𝑡(𝑡) a condição 

necessária para a ocorrência de disrupção. 

𝑣𝑉−𝑡(𝑡) = (400 +
750

𝑡0,75
) . 𝑑𝐶 (3-38) 

3.3 Síntese do capítulo 

Neste capítulo estão apresentados aspectos relacionados às variáveis aleatórias 

associadas ao estudo probabilístico de desempenho de linha de transmissão frente a descargas 

atmosféricas. O Método de Monte Carlo é utilizado para estimar as taxas de contornamento 

devido à falha de blindagem e de contornamento inverso, as quais somadas constituem uma 

estimativa para a taxa de desempenho total. São mostrados os principais aspectos relacionados à 

concepção do programa de desempenho, sendo a integração entre os softwares Matlab® e ATP 

fundamental para possibilitar o cálculo da taxa de contornamento inverso. 

Como destaque deste capítulo, tem-se um novo ajuste probabilístico para a onda de 

corrente de descarga, o qual é baseado na soma de sete Funções de Heidler proposta em (DE 

CONTI; VISACRO, 2007), e do qual derivam dois novos modelos para as formas de onda de 

corrente típicas das primeiras descargas de retorno descendentes negativas, denominadas como 

𝑉𝑃𝐿 = 𝑘.𝑈(𝑡) (
𝑈(𝑡)

𝑑𝐶 − 𝜂. 𝑙𝑔(𝑡)
− 𝐸0) (3-37) 
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“Heidler duplo-pico livre” e “Heidler duplo-pico com correlações”. Estes modelos possibilitam 

representar todas as faixas de valores dos parâmetros das descargas medidas na Estação do Morro 

do Cachimbo de 1971 a 2001.  

Por fim, são apresentados os modelos referentes à linha de transmissão, torres, sistema 

de aterramento e cadeias de isoladores. 

O próximo passo corresponde à aplicação do algoritmo descrito neste capítulo em 

situações práticas de interesse, cujas descrições, resultados e análises são reservados para o 

próximo capítulo. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

4.1 Considerações preliminares 

Neste capítulo são apresentados os principais resultados obtidos por meio do programa 

de desempenho desenvolvido no presente trabalho. São utilizados os dados de três sistemas 

elétricos reais, sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV, sistema Várzea da 

Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV e sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV. 

Devido ao grande número de configurações possíveis para as simulações, optou-se por 

focar as análises em três elementos considerados de suma importância em estudos de 

desempenho: a fonte de corrente de descarga, o aterramento da linha de transmissão e as cadeias 

de isoladores, cujos modelos são apresentados no Capítulo 3. Esta escolha determina os casos 

base a serem estudados, os quais são apresentados neste capítulo. 

Os resultados são apresentados inicialmente de forma geral, por meio de tabelas contendo 

as taxas de contornamento devido à de blindagem (SFFOR), contornamento inverso (BFR) e os 

indicadores de desempenho total (IDT) para cada configuração de simulação, além dos respectivos 

valores de 𝛽𝑒 (erros percentuais em relação às médias amostrais das taxas SFFOR e BFR). Estas 

tabelas servem de base para as análises seguintes, as quais são feitas segundo a perspectiva de cada 

um dos elementos: fontes de corrente de descarga, modelos do aterramento da linha de transmissão 

e modelos das cadeias de isoladores. 

Por fim, para o sistema Montes Claros – Várzea da Palma 138 kV, são mostradas as 

distribuições estatísticas dos valores de pico de corrente de descarga associados ao processo de 

contornamento devido à falha de blindagem e as distribuições dos valores de pico e de tempo de 

frente das ondas de corrente de descarga e dos valores de resistências de aterramento associados 

ao processo de contornamento inverso. Os dados estatísticos dos outros dois sistemas estudados 

são apresentados no Apêndice B. 

4.2 Descrição dos sistemas em estudo 

4.2.1 Sistemas Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) e Várzea da 

Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV 

Do total de três sistemas elétricos estudados no presente trabalho, dois estão situados na 

região norte do Estado de Minas Gerais, Brasil (sistema Montes Claros-Várzea da Palma (MC-
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VP) 138 kV e sistema Várzea da Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV). Tratam-se de duas linhas de 

transmissão trifásicas a três condutores simples, com torres cônicas contendo somente um cabo 

para-raios fixado no topo das torres. As dimensões das torres destes dois sistemas são mostradas 

na Figura 4-1. 

Os dados de interesse destes dois sistemas para o presente estudo de desempenho de 

linhas de transmissão são fornecidos pela Tabela 4-1.  

Tabela 4-1: Dados de interesse dos sistemas Montes Claros-Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV e Várzea da Palma 

– Pirapora (VP-P) 138 kV (MEIRELES, 2015). 

Sistemas 138 kV 

 MC-VP VP-P 

Tipo de torre Cônica Cônica 

Número de cabos fases  3 3 

Número de cabos para-raios 1 1 

Número de subcondutores por fase/para-raios  1/1 1/1 

Número de condutores fase expostos  2 2 

Comprimento médio dos vãos [m] 333 333 

Raio externo dos cabos fase/para-raios [mm] 7,16/3,97 7,16/3,97 

Raio interno dos cabos fase (alma de aço) [mm] 2,38 2,38 

Flecha dos cabos fase/para-raios [m] 11,54/8,57 11,54/8,57 

Resistência c.c. dos cabos fase/para-raios [Ω/km] 0,2988/4,58 0,2988/4,58 

Comprimento das cadeias de isoladores (8 elementos) [m] 1,504 1,504 

Altura das torres [m] 26,55 26,55 

Raio da base das torres [m] 3 3 

Altura dos condutores fase nas torres [m] 22,15/20,35/18,55 22,15/20,35/18,55 

Altura do condutor para-raios nas torres [m] 26,55 26,55 

Posição horizontal dos cabos fase [m] -2,75/2,75 /-2,75 -2,75/2,75 /-2,75 

Posição horizontal do cabo para-raios [m] 0 0 

Frequência de operação [Hz] 60 60 

Média/desvio padrão das resistências de aterramento [Ω] 28,28/48,94 48,97/38,67 

Resistividade média do solo [Ω.m] 2400 1000 

Nível ceráunico Td [n° médio de dias de trovoada ouvidas/ano] 80 61 

Comprimento dos eletrodos de aterramento 𝐿𝑇 [m] Não fornecido (75*) Não fornecido (47*) 

* Valores calculados dos comprimentos dos eletrodos de aterramento 𝐿𝑇 por meio da formulação proposta em 

(ALIPIO; VISACRO, 2014). 
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Outros detalhes sobre os componentes destes sistemas podem ser encontrados em 

(MEIRELES, 2015). 

Para estes dois sistemas cujas características são descritas pela Tabela 4-1, não foram 

fornecidos os comprimentos dos eletrodos de aterramento, também chamados de cabos 

contrapesos. Deste modo, optou-se por estimar o comprimento efetivo 𝐿𝐸𝐹 destes eletrodos com 

base nos seus respectivos valores médios de resistividade do solo 𝜌 e resistência de aterramento 

𝑅𝐿𝐹 medidos, por meio da aplicação direta do método proposto em (ALIPIO; VISACRO, 2014).  

O valor obtido de 𝐿𝐸𝐹 em cada caso é, então, utilizado para estimar a impedância  

impulsiva do aterramento 𝑍𝑃 de cada um dos sistemas, com base nas Equações (3-30) a (3-33). 

Os valores obtidos de 𝐿𝐸𝐹 e 𝑍𝑃 para os sistemas (Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 

138 kV e Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV) são, respectivamente, 75 m e 20,12 Ω; e 

47 m e 42,59 Ω. 

 

Figura 4-1: Dimensões das torres cônicas. Valores corrigidos a partir de (MEIRELES, 2015). 

Estes dois sistemas possuem características construtivas idênticas, diferindo-se entre si 

somente com relação às características do solo (𝜌 e 𝑅𝐿𝐹) e às características de incidência de 

descargas atmosféricas, dadas pelos seus níveis ceráunicos Td. Outras diferenças como a 

existência de blindagem natural, por exemplo, não são levadas em consideração no presente 

estudo de desempenho.  
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4.2.2 Sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV 

O último dos três sistemas estudados no presente trabalho é o Sistema Cataguases – 

Muriaé (CS-ME), o qual possui tensão de operação igual a 69 kV. Este sistema é situado na 

região da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais, Brasil. Os dados de interesse deste sistema 

para o presente estudo de desempenho de linhas de transmissão são fornecidos pela Tabela 4-2. 

Tabela 4-2: Dados de interesse do sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV (SCHROEDER et al., 2017). 

Sistema  69 kV 

Tipo de torre “H” 

Número de cabos fases  3 

Número de cabos para-raios 2 

Número de subcondutores por fase/para-raios  1/1 

Número de condutores fase expostos  2 

Comprimento médio dos vãos [m] 270 

Raio externo dos cabos fase/para-raios [mm] 5,67/3,49 

Raio interno dos cabos fase (alma de aço) [mm] 1,89 

Flecha dos cabos fase/para-raios [m] 7,00/4,00 

Resistência c.c. dos cabos fase/para-raios [Ω/km] 0,426/4,76 

Comprimento das cadeias de isoladores (6 elementos) [m] 0,725 

Altura das torres [m] 13,80 

Raio da base das torres [m] 3,6 

Altura dos condutores fase nas torres [m] 10,43 

Altura do condutor para-raios nas torres [m] 13,80 

Posição horizontal dos cabos fase [m] -4,60/0 /4,60 

Posição horizontal dos cabos para-raios [m] -3,60/3,60 

Frequência de operação [Hz] 60 

Média/desvio padrão das resistências de aterramento [Ω] 24,84/14,42 

Resistividade média do solo [Ω.m] Não fornecido (997*) 

Densidade de descargas para o solo Ng [n° de descargas/km²/ano] 8,45 

Comprimento dos eletrodos de aterramento 𝐿𝑇 [m] 50 

* Valor calculado da resistividade do solo 𝜌 por meio da formulação proposta em (ALIPIO; 

VISACRO, 2014). 

Para este sistema, cujas características são descritas pela Tabela 4-2, não foi fornecido 

valor médio da resistividade do solo 𝜌. Deste modo, optou-se por estimar o seu valor com base 
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no comprimento fornecido dos eletrodos de aterramento 𝐿𝑇 (50 m), bem como do valor médio 

das resistências de aterramento 𝑅𝐿𝐹 (24,84 Ω), por meio da aplicação do método proposto em 

(ALIPIO; VISACRO, 2014). O valor obtido para 𝜌 (997 Ω.m) é utilizado para estimar a 

impedância de impulsiva do aterramento 𝑍𝑃 (22,43 Ω), além de ser um dos dados de entrada do 

modelo de J. Marti, na biblioteca LCC, usada para modelar a linha de transmissão, como descrito 

em 3.3.4. 

O sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV é constituído por uma linha de 

transmissão trifásicas a três condutores simples, com torres do tipo “H”, contendo dois cabos 

para-raios. As dimensões das torres são mostradas na Figura 4-2. 

 

Figura 4-2: Dimensões das torres “H” (SCHROEDER et al., 2017). 

4.3 Definição dos casos base 

O programa de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas 

implementado no presente trabalho permite avaliar os indicadores de desempenho de um dado 

sistema de 648 formas distintas, sendo estas resultantes das combinações entre as possíveis 

configurações de simulação. Estas configurações são divididas como a seguir: 

I. Tipo de fonte de corrente de descarga: 

 Fonte Heidler duplo-pico com correlações; 

 Fonte Heidler duplo-pico livre; 

 Rampa Triangular; 

 



66 

 

II.  Modelo do aterramento: 

 Sorteio de 𝑅𝐿𝐹 via distribuição de probabilidade log-normal; 

  Sorteio de 𝑅𝐿𝐹 via distribuição de probabilidade normal; 

 Estimativa da impedância impulsiva do aterramento 𝑍𝑃; 

III. Modelo das cadeias de isoladores: 

 Efeito Disruptivo – ajuste 1 (DE1); 

 Efeito Disruptivo – ajuste 2 (DE2); 

 Progressão do Leader (MPL); 

 Curva tensão-tempo (V-t); 

IV. Perfil do terreno: 

 Plano; 

 Ondulado;  

 Montanhoso; 

V. Relação entre Td e Ng: 

 Ng fornecido diretamente; 

 Ng obtido a partir de Td por meio da relação Ng=0,03Td1,12; 

 Ng obtido a partir de Td por meio da relação Ng=0.04Td1.25; 

VI. Variação das tensões das fases no instante da incidência das descargas: 

 Com variação; 

 Sem variação; 

Baseando-se nos resultados obtidos em (MEIRELES, 2015) e em (SCHROEDER et al., 

2017), nos quais também foram considerados os três sistemas estudados no presente trabalho, 

decidiu-se adotar como configurações fixas em todas as simulações a variação dos ângulos das 

tensões das fases no instante de incidência das descargas e o perfil plano do terreno.  

Para os dois sistemas (Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV e Várzea da 

Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV), adotou-se a relação Ng=0,03Td1,12. Para o caso do sistema 

Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV, o valor de Ng é fornecido diretamente. Assim, o presente 

trabalho contempla um total de 36 configurações de simulações para cada um dos sistemas, 

totalizando 108 casos simulados. O resumo destes resultados é mostrado em 4.4.1, os quais 

servem de base para as análises posteriores. 
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4.4 Resultados e análises 

4.4.1 Resultados Gerais 

Para servir de referência para as análises dos itens 4.4.2 a 4.4.5 e devido ao grande 

número de casos, optou-se por disponibilizar inicialmente um resumo dos resultados obtidos nas 

simulações, sendo estes correspondentes aos indicadores de desempenho e seus respectivos 

valores de desvios em relação à média amostral (parâmetro 𝛽𝑒 da simulação Monte Carlo).  

Em todas as tabelas contidas no presente Capítulo 4 em que os nomes dos modelos das 

cadeias de isoladores, nos campos correspondentes aos indicadores de desempenho total (IDT), 

estejam marcados com o caractere asterisco (*), deve-se lembrar de que estes modelos aplicam-

se somente às parcelas dos indicadores de desempenho total (IDT) correspondentes às taxas de 

contornamento inverso (BFR), uma vez que as taxas de contornamento devido à falha de 

blindagem (SFFOR) são obtidas somente por meio do modelo da Curva V-t. 

1. Fonte Heidler Duplo – pico com correlações (Tabelas 4-3 a 4-6). 

Tabela 4-3: Taxas de contornamento devido à falha de blindagem obtidas com a fonte Heidler duplo-pico com 

correlações. 

Taxas SFFOR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Sistemas 
Modelo da cadeia de isoladores: Curva V-t 

SFFOR 𝛽𝑒 (%) 

Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV 0 ... 

Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV 0 ... 

Cataguases - Muriaé 69 (CS-ME) 69kV 0 ... 

Tabela 4-4: Taxas de contornamento inverso (BFR) e indicadores de desempenho total (IDT) do sistema Montes 

Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV obtidas com a fonte Heidler duplo-pico com correlações. 

Taxas de contornamento inverso (BFR) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 

DE 1 DE 2 MPL Curva V-t 

BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) 

Log-normal 29,25 0,25 15,89 0,30 13,57 0,32 19,41 0,33 

Normal 39,73 0,28 26,93 0,31 26,37 0,27 33,47 0,13 

Estimativa de ZP 36,84 0,18 9,42 0,67 3,19 1,00 13,36 0,35 

Indicadores de desempenho total (IDT) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 
Dado histórico 

DE 1* DE 2* MPL* Curva V-t 

Log-normal 29,25 15,89 13,57 19,41 

21,5 Normal 39,73 26,93 26,37 33,47 

Estimativa de ZP 36,84 9,42 3,19 13,36 
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Tabela 4-5: Taxas de contornamento inverso (BFR) e indicadores de desempenho total (IDT) do sistema Várzea da 

Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV obtidas com a fonte Heidler duplo-pico com correlações. 

Taxas BFR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 

DE 1 DE 2 MPL Curva V-t 

BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) 

Log-normal 41,57 0,13 25,79 0,28 19,77 0,45 28,91 0,21 

Normal 40,32 0,13 27,14 0,26 24,91 0,16 31,24 0,18 

Estimativa de ZP 49,51 0,05 28,28 0,25 19,51 0,39 36,28 0,18 

Indicadores de desempenho total (IDT) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

 
Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 
Dado histórico 

DE 1* DE 2* MPL* Curva V-t 

Log-normal 41,57 25,79 19,77 28,91 

8,2 Normal 40,32 27,14 24,91 31,24 

Estimativa de ZP 49,51 28,28 19,51 36,28 

Tabela 4-6: Taxas de contornamento inverso (BFR) e indicadores de desempenho total (IDT) do sistema Cataguases 

– Muriaé (CS-ME) 69 kV obtidas com a fonte Heidler duplo-pico com correlações. 

Taxas BFR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 

DE 1 DE 2 MPL Curva V-t 

BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) 

Log-normal 11,72 0,56 1,60 0,86 5,11 0,65 17,15 0,59 

Normal 11,40 0,40 1,23 1,02 6,39 0,88 21,52 0,41 

Estimativa de ZP 2,02 0,94 0,00 --- 0,00 --- 8,48 0,42 

Indicadores de desempenho total (IDT) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 
Dado histórico 

DE 1* DE 2* MPL* Curva V-t 

Log-normal 11,72 1,60 5,11 17,15 

25,33 Normal 11,40 1,23 6,39 21,52 

Estimativa de ZP 2,02 0,00 0,00 8,48 

2. Fonte Heidler Duplo – pico livre (Tabelas 4-7 a 4-10). 

Tabela 4-7: Taxas de contornamento devido à falha de blindagem obtidas com a fonte Heidler duplo-pico livre. 

Taxas  SFFOR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Sistemas 
Modelo da cadeia de isoladores: Curva V-t 

SFFOR 𝛽𝑒 (%) 

Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV 0,32 0,86 

Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV 0,21 1,00 

Cataguases - Muriaé 69 (CS-ME) 69kV 0 ... 
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Tabela 4-8: Taxas de contornamento inverso (BFR) e indicadores de desempenho total (IDT) do sistema Montes 

Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV obtidas com a fonte Heidler duplo-pico livre. 

Taxas BFR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 

DE 1 DE 2 MPL Curva V-t 

BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) 

Log-normal 30,66 0,16 17,81 0,33 13,45 0,25 21,19 0,28 

Normal 38,44 0,14 28,55 0,18 25,22 0,27 32,95 0,14 

Estimativa de ZP 38,20 0,08 11,02 0,52 6,61 0,54 18,05 0,37 

Indicadores de desempenho total (IDT) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 
Dado histórico 

DE 1* DE 2* MPL* Curva V-t 

Log-normal 30,98 18,13 13,77 21,51 

21,5 Normal 38,76 28,87 25,54 33,27 

Estimativa de ZP 38,52 11,34 6,93 18,37 

Tabela 4-9: Taxas de contornamento inverso (BFR) e indicadores de desempenho total (IDT) do sistema Várzea da 

Palma - Pirapora 138 kV obtidas com a fonte Heidler duplo-pico livre. 

Taxas BFR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 

DE 1 DE 2 MPL Curva V-t 

BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) 

Log-normal 39,75 0,05 26,09 0,22 19,82 0,18 29,27 0,11 

Normal 38,85 0,09 29,10 0,11 24,67 0,13 31,76 0,13 

Estimativa de ZP 45,7 0,05 30,93 0,09 21,52 0,19 35,67 0,14 

Indicadores de desempenho total (IDT) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 
Dado histórico 

DE 1* DE 2* MPL* Curva V-t 

Log-normal 39,96 26,30 20,03 29,48 

8,2 Normal 39,06 29,31 24,88 31,97 

Estimativa de ZP 45,91 31,14 21,73 35,88 

Tabela 4-10: Taxas de contornamento inverso (BFR) e indicadores de desempenho total (IDT) do sistema 

Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV obtidas com a fonte Heidler duplo-pico livre. 

Taxas BFR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 

DE 1 DE 2 MPL Curva V-t 

BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) 

Log-normal 15,41 0,47 3,34 0,62 9,94 0,36 23,37 0,31 

Normal 19,11 0,47 3,41 0,82 10,44 0,34 27,28 0,27 

Estimativa de ZP 9,23 0,34 0,59 1,00  3,05 0,49 17,83 0,32 

Indicadores de desempenho total (IDT) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 
Dado histórico 

DE 1* DE 2* MPL* Curva V-t 

Log-normal 15,41 3,34 9,94 23,37 

25,33 Normal 19,11 3,41 10,44 27,28 

Estimativa de ZP 9,23 0,59 3,05 17,83 
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3. Fonte Rampa Triangular (Tabelas 4-11 a 4-14). 

Tabela 4-11: Taxas de contornamento devido à falha de blindagem obtidas com a fonte Rampa Triangular. 

Taxas de SFFOR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Sistemas 
Modelo da cadeia de isoladores: Curva V-t 

SFFOR 𝛽𝑒 (%) 

Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV 0,70 0,77 

Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV 0,49 0,82 

Cataguases - Muriaé (CS-ME) 69kV 0 ... 

Tabela 4-12: Taxas de contornamento inverso (BFR) e indicadores de desempenho total (IDT) do sistema Montes 

Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV obtidas com a fonte Rampa Triangular.  

Taxas BFR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 

DE 1 DE 2 MPL Curva V-t 

BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) 

Log-normal 31,88 0,18 20,63 0,18 15,70 0,47 19,55 0,21 

Normal 39,61 0,11 29,58 0,19 27,00 0,24 30,19 0,11 

Estimativa de ZP 39,42 0,11 17,72 0,23 10,97 0,25 16,69 0,44 

Indicadores de desempenho total (IDT) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 
Dado histórico 

DE 1* DE 2* MPL* Curva V-t 

Log-normal 32,58 21,33 16,40 20,25 

21,5 Normal 40,31 30,28 27,70 30,89 

Estimativa de ZP  40,12 18,42 11,67 17,39 

Tabela 4-13: Taxas de contornamento inverso (BFR) e indicadores de desempenho total (IDT) do sistema Várzea 

da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV obtidas com a fonte Rampa Triangular. 

Taxas BFR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 

DE 1 DE 2 MPL Curva V-t 

BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) 

Log-normal 40,72 0,05 28,16 0,15 22,97 0,14 29,34 0,11 

Normal 39,20 0,08 29,30 0,12 24,43 0,22 29,41 0,08 

Estimativa de ZP 46,26 0,05 32,76 0,13 24,22 0,13 31,35 0,15 

Indicadores de desempenho total (IDT) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 
Dado histórico 

DE 1* DE 2* MPL* Curva V-t 

Log-normal 41,21 28,65 23,46 29,83 

8,2 Normal 39,69 29,79 24,92 29,90 

Estimativa de ZP 46,75 33,25 24,71 31,84 
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Tabela 4-14: Taxas de contornamento inverso (BFR) e indicadores de desempenho total (IDT) do sistema 

Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV obtidas com a fonte Rampa Triangular. 

Taxas BFR [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 

DE 1 DE 2 MPL Curva V-t 

BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) BFR 𝛽𝑒 (%) 

Log-normal 19,96 0,38 7,67 0,43 13,35 0,39 20,24 0,36 

Normal 22,87 0,24 8,74 0,29 16,69 0,30 22,73 0,39 

Estimativa de ZP 14,85 0,36 4,62 0,76 7,74 0,52 15,41 0,32 

Indicadores de desempenho total (IDT) [n° de desligamentos/100 km de linha/ano] 

Modelo do sistema 

de aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores 
Dado histórico 

DE 1* DE 2* MPL* Curva V-t 

Log-normal 19,96 7,67 13,35 20,24 

25,33 Normal 22,87 8,74 16,69 22,73 

Estimativa de ZP 14,85 4,62 7,74 15,41 

Em todos os casos, estabeleceu-se um número mínimo de 2000 iterações para estimação 

das taxas de contornamento devido à falha de blindagem e de 1000 a 1500 iterações para a 

estimação das taxas de contornamento inverso, com um erro mínimo aceitável de 1% (parâmetro 

𝛽𝑒) em ambos os casos. 

Como é possível observar nas tabelas apresentadas, nem sempre a mesma configuração 

de simulação gera os melhores resultados em diferentes sistemas. Além disso, a análise dos 

resultados não deve levar em consideração a influência de cada um dos modelos de forma 

estritamente separada (fonte de corrente de descarga, sistema de aterramento, cadeias de 

isoladores, etc.), uma vez que estes participam conjuntamente do processo de obtenção dos 

indicadores de desempenho. Com base nas informações apresentadas, passa-se às análises dos 

resultados. As tabelas apresentadas são citadas ao longo do texto e seu conteúdo mostrado 

novamente segundo a perspectiva de cada modelo. 

4.4.2 Modelos das fontes de corrente de descarga 

A influência de cada modelo de fonte sobre os indicadores de desempenho deve-se em 

sua maior parte aos diferentes intervalos considerados de 𝐼𝑃1, 𝐼𝑃2 e 𝑇30 (fontes Heidler duplo-

pico com correlações e Heidler duplo-pico livre) e 𝐼𝑃, 𝑇𝑓 e 𝑇𝐶 (fonte Rampa Triangular). 

No caso da fonte Heidler duplo-pico com correlações, os intervalos de 𝐼𝑃2 e 𝑇30 são 

determinados pela aplicação das equações de correlações estatísticas - Equações (3-12) e (3-13) 

- aos valores de 𝐼𝑃1, os quais são sorteados via função densidade de probabilidade log-normal, 

considerando o intervalo de valores medidos na Estação do Morro do Cachimbo (19,51 kA a 

81,07 kA).  
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No caso da fonte Heidler duplo-pico livre, os limites são impostos ao parâmetro 𝐼𝑃1 

(8,81 kA a 177,90 kA) e aos multiplicadores 𝛼, 𝛽 e 𝛿, que são aqueles propostos para o método 

de ajuste apresentado no Capítulo 3 e em (OLIVEIRA et al., 2017). Neste modelo de fonte não 

existem imposições por correlações estatísticas entre 𝐼𝑃1 e 𝐼𝑃2, e 𝐼𝑃1 e 𝑇30, conferindo a eles 

maior variabilidade de ondas de corrente, além de contemplar intervalos maiores para 𝐼𝑃1, 𝐼𝑃2 e 

𝑇30, em relação à fonte Heidler duplo-pico com correlações. Porém, este modelo pode gerar, em 

alguns casos, ondas de corrente que não estão de acordo com o comportamento estatístico das 

ondas medidas, o que não acontece no caso da fonte Heidler duplo-pico com correlações (como, 

por exemplo, alto valor de pico e reduzido tempo de frente). 

No caso da fonte Rampa triangular, não existe qualquer imposição. Os parâmetros 𝐼𝑃, 

𝑇𝑓 e 𝑇c podem assumir quaisquer valores que sejam sorteados via funções densidades de 

probabilidade log-normal, com médias e desvios padrão que caracterizem as formas de onda 

medidas (no presente trabalho, aquelas medidas na Estação do Morro do Cachimbo de 1971 a 

2001). Da mesma forma que a fonte Heidler duplo-pico livre, este modelo pode gerar ondas que 

não estão de acordo com o comportamento estatístico das ondas medidas. 

Portanto, com relação às fontes de corrente de descarga, têm-se três fatores principais a 

impactar sobre os indicadores de desempenho: as características das formas de onda, os 

diferentes limites impostos a cada um de seus parâmetros e a consideração ou não de correlações 

estatísticas ente eles. A fonte Heidler duplo-pico com correlações possui maior dependência da 

amostra de correntes de descargas medidas em relação às outras fontes. Quanto maior for o 

tamanho da amostra, mais próximas do comportamento real serão as descargas geradas, uma vez 

que as equações de correlações estatísticas, ao serem reajustadas, tenderão a descrever mais 

fielmente as correlações existentes entre os parâmetros das formas de onda. Além disso, espera-

se que, quanto maior for o tamanho da amostra, mais longo seja o intervalo de valores medidos 

da variável preditora 𝐼𝑃1, passando a contemplar valores aquém do limite inferior (19,51 kA ) e 

além do limite superior (81,07 kA) aplicados no presente estudo. 

Quanto às taxas de contornamento devido à falha de blindagem (SFFOR) (Tabelas 4-3, 

4-7 e 4-11), a influência das fontes de corrente de descarga é menos perceptível devido aos 

pequenos valores obtidos (valores menores de que a unidade).  
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Para a fonte Heidler duplo-pico com correlações, o menor valor de pico possível de ser 

gerado supera as correntes máximas 𝐼𝑚𝑎𝑥 dos três sistemas estudados, as quais são apresentados 

na Tabela 4-15 juntamente com as correntes críticas mínimas 𝐼𝑚𝑖𝑛. Portanto, para esta fonte, as 

taxas de contornamento devido à falha de blindagem destes três sistemas são nulas. Na Tabela 4-

15, os campos não preenchidos referem-se às fases blindadas. 

Tabela 4-15: Correntes críticas mínimas e correntes máximas para falha de blindagem. 

Correntes críticas [kA] 

Sistemas 𝐼𝑚𝑖𝑛𝐴 𝐼𝑚𝑎𝑥𝐴 𝐼𝑚𝑖𝑛𝐵  𝐼𝑚𝑎𝑥𝐵  𝐼𝑚𝑖𝑛𝐶  𝐼𝑚𝑎𝑥𝐶  

Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV 4,29 15,37 4,38 9,56 ... ... 

Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV 4,29 15,37 4,38 9,56 ... ... 

Cataguases - Muriaé 69 (CS-ME) 69kV 2,21 2,33 ... ... 2,21 2,33 

De forma geral, as três fontes apresentam pequenas diferenças nos indicadores de 

desempenho, para os mesmos sistemas e para as mesmas configurações de simulação. Em alguns 

casos, sobretudo para os sistemas Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV e Várzea 

da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV (Tabelas 4-16 e 4-17), as taxas obtidas são concordantes. As 

taxas mais próximas do dado histórico para cada de fonte são destacadas em vermelho. 

Tabela 4-16: Comparação entre os indicadores e desempenho do sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-

VP) 138 kV em relação às fontes de corrente de descarga. Taxas em [n° de desligamentos/100 km de linha/ano]. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Modelo da 

cadeia de 

isoladores 

Modelo do sistema de aterramento Dado 

histórico 

 SFFOR 
Log-normal Normal Estimativa de ZP 

BFR IDT BFR IDT BFR IDT 

DE1* ... 29,25 29,25 39,73 39,73 36,84 36,84 

21,5 
DE2* ... 15,89 15,89 26,93 26,93 9,2 9,2 

MPL* ... 13,57 13,57 26,37 26,37 3,19 3,19 

Curva V-t 0 19,41 19,41 33,47 33,47 13,26 13,26 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

DE1* ... 30,66 30,98 38,44 

28,55 

25,33 

 

38,76 28,20 

11,02 
28,52 

21,5 
DE2* ... 17,81 18,13 28,55 28,87 11,02 11,34 

MPL ... 13,45 

21,19 
13,77 25,22 25,54 6,61 6,93 

Curva V-t 0,32 21,19 21,51 32,95 33,27 18,05 18,37 

Fonte Rampa Triangular 

DE1* ... 31,88 32,58 36,61 37,31 39,42 40,12 

21,5 
DE2* ... 20,63 21,33 29,58 30,28 17,72 18,42 

MPL* ... 15,70 16,4 27,00 27,7 10,97 11,67 

Curva V-t 0,70 19,55 20,25 30,19 30,89 16,69 17,39 
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Tabela 4-17: Comparação entre os indicadores de desempenho do sistema Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 

kV em relação às fontes de corrente de descarga. Taxas em [n° de desligamentos/100 km de linha/ano]. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Modelo do 

sistema de 

aterramento 

Modelo do sistema de aterramento Dado 

histórico 

 SFFOR 
Log-normal Normal Estimativa de ZP 

BFR IDT BFR IDT BFR IDT 

DE1* ... 41,57 41,57 40,32 40,32 49,51 49,51 

8,2 
DE2* ... 25,79 25,79 27,14 27,14 28,28 28,28 

MPL* ... 19,77 19,77 24,91 24,91 19,51 19,51 

Curva V-t 0 28,91 28,91 31,24 31,24 36,28 36,28 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

DE1* ... 39,75 39,96 38,85 39,06 45,70 45,91 

8,2 
DE2* ... 26,09 26,30 29,10 29,31 39,93 40,14 

MPL* ... 19,82 20,03 24,67 24,88 21,52 21,73 

Curva V-t 0,21 29,27 29,48 31,76 31,97 35,67 35,88 

Fonte Rampa Triangular 

DE1* ... 40,72 41,21 39,20 39,69 46,26 46,75 

8,2 
DE2* ... 28,16 28,65 29,30 29,79 32,76 33,25 

MPL* ... 22,97 23,46 24,43 24,92 24,22 24,71 

Curva V-t 0,49 29,34 29,83 29,41 29,9 31,35 31,84 

No caso do sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV (Tabela 4-16), 

para a distribuição log-normal das resistências de aterramento, as fontes fonte Heidler duplo-pico 

livre e Rampa Triangular conduziram aos melhores resultados, sendo estes estatisticamente 

equivalentes com desvios de 0,047% e -0,79% em relação ao dado histórico (para um 𝛽𝑒 de 1%). 

Para estes casos, os correspondentes modelos de cadeias de isoladores foram a Curva V-t e DE2, 

respectivamente. Para a fonte Heidler duplo-pico com correlações, o melhor resultado apresentou 

um desvio de -9,72%, sendo, neste caso considerado a distribuição log-normal das resistências 

de aterramento e o modelo da Curva V-t para as cadeias de isoladores. 

No caso do sistema Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV (Tabela 4-17) há uma 

ressalva a ser feita. Como mencionado em (MEIRELES, 2015), o dado histórico fornecido pode 

conter a influência de fatores que não são considerados nesta abordagem. O mais importante 

deles, neste caso, é a blindagem pela densa vegetação existente nas proximidades desta linha.  

Deste modo, pode-se esperar que os indicadores de desempenho obtidos não sejam tão próximas 

do dado de referência, como no caso do sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 

kV. Devido às características semelhantes entre estes dois sistemas, com exceção apenas das 

características do solo e da densidade de descargas para o solo, seria de se esperar que seus dados 

históricos não fossem tão distantes. Isto é corroborado pelos indicadores de desempenho obtidos, 

como mostram as Tabelas 4-16 e 4-17. A taxa que mais se aproximou (19,51, sendo 8,2 o dado 
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de histórico, ambos dados em desligamentos/100 km de linha/ano) foi obtida por meio da fonte 

Heidler duplo-pico com correlações, considerando-se o modelo MPL das cadeias de isoladores e 

o método da estimativa da impedância impulsiva do aterramento. As maiores diferenças são 

observadas no caso do sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV, as quais podem ser 

comparadas por meio da Tabela 4-18.  

Tabela 4-18: Comparação entre os indicadores de desempenho do sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV 

em relação às fontes de corrente de descarga. Taxas em [n° de desligamentos/100 km de linha/ano]. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Modelo do 

sistema de 

aterramento 

Modelo do sistema de aterramento Dado 

histórico 

 SFFOR 
Log-normal Normal Estimativa de ZP 

BFR IDT BFR IDT BFR IDT 

DE1* ... 11,72 11,72 11,40 11,40 2,02 2,02 

25,33 
DE2* ... 1,60 1,60 1,23 1,23 0 

 

0 

 MPL* ... 5,11 5,11 6,39 6,39 0 0 

Curva V-t 0 17,15 17,15 21,52 21,52 8,48 8,48 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

DE1* ... 15,41 15,41 19,11 19,11 9,23 9,23 

25,33 
DE2* ... 3,34 3,34 3,41 3,41 0,59 0,59 

MPL* ... 9,94 9,94 10,44 10,44 3,05 3,05 

Curva V-t 0 23,37 23,37 27,28 27,28 17,83 17,83 

Fonte Rampa Triangular 

DE1* ... 19,96 19,96 22,87 22,87 14,85 14,85 

25,33 
DE2* ... 7,67 7,67 8,74 8,74 4,62 4,62 

MPL* ... 13,35 13,35 16,69 16,69 7,74 7,74 

Curva V-t 0 20,24 20,24 22,73 22,73 15,41 15,41 

Para este sistema, percebe-se que há uma diferença maior para o caso da fonte Heidler 

duplo-pico livre em relação às taxas obtidas com a aplicação das outras duas fontes. Porém, a 

taxa obtida por meio da fonte Heidler duplo-pico livre é a que mais se aproxima do dado histórico, 

com um desvio de 7,7% em relação a este, contra -15,04% e -9,71% paras as fontes Heidler 

duplo-pico com correlações e Rampa Triangular, respectivamente. Os resultados mais próximos 

do dado histórico de referência foram obtidos considerando-se a distribuição normal das 

resistências de aterramento. Para as fontes Heidler duplo-pico com correlações e Heidler duplo-

pico livre, o modelo da Curva V-t das cadeias de isoladores foi o que conduziu aos melhores 

resultados e, para a fonte Rampa Triangular, o modelo DE1.  

Ainda para este sistema, as taxas de contornamento devido à falha de blindagem são 

nulas para as três fontes de corrente de descarga devido à pequena diferença existente entre 

𝐼𝑚𝑖𝑛 (2,21 kA) e 𝐼𝑚𝑎𝑥 (2,33 kA), como mostra a Tabela (4-15). Isto torna muito pouco provável 

que um valor de pico de corrente capaz de provocar contornamento devido à falha de blindagem 

seja sorteado numa Simulação de Monte Carlo, uma vez que o valor mediano dos picos de 
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corrente é acima de 45 kA. Além disso, para o caso da fonte Heidler duplo-pico livre o menor 

valor de 𝐼𝑃2 gerado (9,25 kA) é superior às correntes máximas 𝐼𝑚𝑎𝑥 deste sistema.  

4.4.3 Modelos do sistema de aterramento  

Neste item é analisada a influência dos modelos do aterramento sobre os indicadores de 

desempenho.  No caso específico da taxa de contornamento devido à falha de blindagem 

(SFFOR), como mostrado no Capítulo 2, o sistema de aterramento não é considerado diretamente 

no processo de disrupção das cadeias de isoladores. Portanto, neste item, as análises são feitas 

com base nas taxas de contornamento inverso (BFR). 

As tabelas 4-16, 4-17 e 4-18, apresentadas em 4.4.2, servem de base para as análises à 

cerca da influência dos modelos do aterramento sobre os indicadores de desempenho. Como 

descrito em 3.3.6, o aterramento é modelado fisicamente por meio de uma resistência elétrica 

concentrada. Porém, são utilizados três modelos matemáticos distintos para atribuição de seus 

valores: sorteios via funções densidade de probabilidade log-normal ou normal, ou ainda a 

estimativa do valor da impedância impulsiva do aterramento. Estas três abordagens, para os três 

sistemas estudados, resultaram em indicadores de desempenho bastante distintos em alguns 

casos. 

De forma geral, para os três sistemas, os valores das taxas de contornamento inverso 

obtidas considerando-se a distribuição normal das resistências de aterramento foram maiores que 

aquelas obtidas considerando-se a distribuição log-normal. Para os sistemas Montes Claros – 

Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV e Cataguases - Muriaé (CS-ME) 69 kV o modelo da 

estimativa da impedância impulsiva do aterramento Z𝑃 conduziu às menores taxas de 

contornamento inverso e, portanto, aos menores indicadores de desempenho total, quando 

comparadas às geradas pelos outros dois modelos. Para o sistema Várzea da Palma – Pirapora 

(VP-P) 138 kV, porém, o método da estimativa de ZP resultou em taxas mais próximas daquelas 

obtidas para este mesmo sistema considerando-se os outros dois modelos (sorteio de 𝑅𝐿𝐹 via 

funções densidades de probabilidade normal e log-normal). 

O modelo da estimativa da impedância impulsiva do aterramento deve ser interpretado 

com cautela. Este modelo será mais representativo quanto menores forem as diferenças das 

resistências de aterramento e resistividades do solo medidas ao longo da linha. Isto se deve ao 

fato de o cálculo de desempenho ser feito com base em um segmento de linha composto por 

somente oito vãos, os quais traduzem o comportamento médio da linha, utilizando-se os valores 

médios das resistências de aterramento e resistividades do solo. 
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No caso dos sistemas Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV e  Várzea da 

Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV, para as três fontes de corrente de descarga, a distribuição log-

normal das resistências de aterramento conduziu aos resultados mais próximos do dado histórico 

de referência, como mostra a tabela 4-19 e 4-20, nas quais as taxas mais próximas são destacadas 

em vermelho. 

Tabela 4-19: Indicadores de desempenho obtidos mais próximos do dado histórico de referência - distribuição log-

normal das resistências de aterramento. Sistema Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV. 

Sistema Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138kV 

Modelo das 

cadeias de 

isoladores 

Heidler duplo-pico 

com correlações 

Heidler duplo-pico 

livre 
Rampa triangular Dado 

histórico 
BFR IDT BFR IDT BFR IDT 

Curva V-t 19,41 19,41 21,19 21,51 ... ... 
21,5 

DE2* ... ... ... ... 20,62 21,33 

Tabela 4-20: Indicadores de desempenho obtidos mais próximos do dado histórico de referência - distribuição log-

normal das resistências de aterramento. Sistema Várzea da Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV. 

Sistema Várzea da Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV 

Modelo das 

cadeias de 

isoladores 

Heidler duplo-pico 

com correlações 

Heidler duplo-pico 

livre 
Rampa triangular Dado 

histórico 
BFR IDT BFR IDT BFR IDT 

MPL* 19,77 19,77 19,82 20,03 22,97 23,46 8,2 

No caso do sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV, a distribuição normal das 

resistências de aterramento conduziu às taxas mais próximas do dado histórico para as três fontes 

de corrente de descarga, como mostra a Tabela 4-21, na qual a taxa mais próxima é destacada 

em vermelho. 

Tabela 4-21: Indicadores de desempenho obtidos mais próximos do dado histórico de referência - distribuição log-

normal das resistências de aterramento. Sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV. 

Sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV 

Modelo das 

cadeias de 

isoladores 

Heidler duplo-pico 

com correlações 

Heidler duplo-pico 

livre 
Rampa triangular Dado 

histórico 
BFR IDT BFR IDT BFR IDT 

Curva V-t 21,52 21,52 27,28 27,28 ... ... 
25,33 

DE1* ... ... ... ... 22,87 22,87 

4.4.4 Modelos das cadeias de isoladores 

Neste item é avaliada a influência dos modelos das cadeias de isoladores sobre os 

indicadores de desempenho. Percebe-se a existência de diferenças significativas entre as taxas 

obtidas pelos quatro modelos implementados considerando-se as mesmas configurações de 

simulação. De maneira geral, os métodos tiveram comportamentos semelhantes para os três 
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sistemas estudados, submetidos às mesmas configurações de simulação. A sequência observada 

dos modelos MPL, DE2, Curva V-t e DE1 vai do modelo menos conservador ao mais conservador, 

ou seja, do que resultou nos menores indicadores ao que resultou nos maiores indicadores de 

desempenho obtidos para as mesmas configurações de simulação.  

As tabelas apresentadas neste item mostram os indicadores de desempenho obtidos para 

os três sistemas estudados, permitindo a comparação entre os quatro modelos de cadeias de 

isoladores implementados. A sigla SFFOR das taxas de contornamento devido à falha de 

blindagem está marcada com o caractere aspas (SFFOR”) chamando a atenção do leitor para o 

fato de que a taxa de contornamento devido à falha de blindagem não leva em consideração de 

forma direta o modelo do aterramento da linha de transmissão, como mostrado no Capítulo 2. Os 

melhores resultados obtidos para cada caso estão destacados em vermelho. 

Para o caso do sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV, como 

mostra a Tabela 4-22, para as fontes Heidler duplo-pico com correlações e Heidler duplo-pico 

livre o modelo da Curva V-t foi o que conduziu às taxas mais próximas do dado histórico. Porém, 

no caso da Rampa Triangular, o modelo mais bem sucedido foi o DE2,
 embora a diferença das 

taxas obtidas por meio deste e do modelo da Curva V-t seja pequena (1,08 desligamento/100 km 

de linha/ano). O modelo MPL conduziu a taxas mais distantes que os anteriores, sendo os 

melhores resultados obtidos para os casos em que foi considerada a distribuição normal das 

resistências de aterramento, com desvios em relação ao dado de referência entre 17,3% e 25,58%. 

O modelo DE1 resultou nas taxas mais distantes, sendo a mais próxima delas com um desvio de 

36,05% em relação ao dado histórico. 

Tabela 4-22: Comparação entre os indicadores de desempenho do sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-

VP) 138 kV em relação aos modelos das cadeias de isoladores. Taxas em [n° de desligamentos/100 km de 

linha/ano]. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Modelo do 

Sistema de 

aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores Dado 

histórico 

 

Curva V-t DE1
* DE2

* MPL* 

SFFOR” BFR IDT BFR IDT BFR IDT BFR IDT 

Log-normal 

0 

19,41 19,41 29,25 29,25 15,89 15,89 13,57 13,57 

21,5 Normal 33,47 33,47 39,73 39,73 26,93 26,93 26,37 26,37 

Estimativa de ZP 13,36 13,36 36,84 36,84 9,42 9,42 3,19 3,19 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

Log-normal 

0,32 

21,19 21,51 30,66 30,98 17,81 18,13 13,45 13,77 

21,5 Normal 32,95 33,27 38,44 38,76 28,55 28,87 25,22 25,54 

Estimativa de ZP 18,05 18,37 38,20 38,52 11,02 11,34 6,61 6,93 

Fonte Rampa Triangular 

Log-normal 

0,70 

19,55 20,25 31,88 32,58 20,63 21,33 15,70 16,40 

21,5 Normal 30,19 30,89 39,61 40,31 29,58 30,28 27,00 27,70 

Estimativa de ZP 16,69 17,39 39,42 40,12 17,72 18,42 10,97 11,67 



79 

 

Para o sistema Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV, como mostra a Tabela 4-23, 

para as três fontes de corrente de descarga o modelo MPL conduziu aos resultados mais próximos 

do dado histórico. Para o caso da fonte Heidler duplo-pico com correlações, o melhor resultado 

foi obtido quando se considerou o modelo da estimativa da impedância impulsiva do aterramento. 

Já para as fontes Heidler duplo-pico livre e Rampa Triangular, os melhores resultados foram 

obtidos quando se considerou a distribuição log-normal das resistências de aterramento. 

Tabela 4-23: Comparação entre os indicadores de desempenho do sistema Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 

kV em relação aos modelos das cadeias de isoladores. Taxas em [n° de desligamentos/100 km de linha/ano]. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Modelo do 

Sistema de 

aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores Dado 

histórico 

 

Curva V-t DE1
* DE2

* MPL* 

SFFOR” BFR IDT BFR IDT BFR IDT BFR IDT 

Log-normal 

0 

28,91 28,91 41,57 41,57 25,79 25,79 19,77 19,77 

8,2 Normal 31,24 31,24 40,32 40,32 27,14 27,14 24,91 24,91 

Estimativa de ZP 36,28 36,28 49,51 49,51 28,28 28,28 19,51 19,51 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

Log-normal 

0,21 

29,27 29,48 39,75 39,96 26,09 26,30 19,82 20,03 

8,2 Normal 31,76 31,97 38,85 39,06 29,1 29,31 24,67 24,88 

Estimativa de ZP 35,67 35,88 45,7 45,91 30,93 31,14 21,52 21,73 

Fonte Rampa Triangular 

Log-normal 

0,49 

29,34 29,83 40,72 41,21 28,16 28,65 22,97 23,46 

8,2 Normal 29,41 29,90 39,2 39,69 29,3 29,79 24,43 24,92 

Estimativa de ZP 31,35 31,84 46,26 46,75 32,76 33,25 24,22 24,71 

Por fim, para o caso do sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV, como mostra a 

Tabela 4-24, para as fontes Heidler duplo-pico com correlações e Heidler duplo-pico livre o 

modelo da Curva V-t foi o que conduziu às taxas mais próximas do dado histórico.  

Tabela 4-24: Comparação entre os indicadores de desempenho total (IDT) do sistema Cataguases – Muriaé (CS-

ME) 69 kV em relação aos modelos das cadeias de isoladores. Taxas em [n° de desligamentos/100 km de 

linha/ano]. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Modelo do 

Sistema de 

aterramento 

Modelo das cadeias de isoladores Dado 

histórico 

 

Curva V-t DE1
* DE2

* MPL* 

SFFOR” BFR IDT BFR IDT BFR IDT BFR IDT 

Log-normal 

0 

17,15 17,15 11,72 11,72 1,60 1,60 5,11 5,11 

25,33 Normal 21,52 21,52 11,40 11,40 1,23 1,23 6,39 6,39 

Estimativa de ZP 8,48 8,48 2,02 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

Log-normal 

0 

23,37 23,37 15,41 15,41 3,34 3,34 9,94 9,94 

25,33 Normal 27,28 27,28 19,11 19,11 3,41 3,41 10,44 10,44 

Estimativa de ZP 17,83 17,83 9,23 9,23 0,59 0,59 3,05 3,05 

Fonte Rampa Triangular 

Log-normal 

0 

20,24 20,24 19,96 19,96 7,67 7,67 13,35 13,35 

25,33 Normal 22,73 22,73 22,87 22,87 8,74 8,74 16,69 16,69 

Estimativa de ZP 15,41 15,41 14,85 14,85 4,62 4,62 7,74 7,74 
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Já no caso da Rampa Triangular, o modelo DE1 foi o mais bem sucedido, sendo este o 

único caso em que este método conduziu ao melhor resultado, dentre todos simulados no presente 

trabalho. Para este sistema, a taxa mais próxima do dado histórico foi obtida com a aplicação da 

fonte Heidler duplo-pico livre, da distribuição normal das resistências do aterramento e do 

modelo da Curva V-t das cadeias de isoladores, com um desvio de 7,7% em relação ao dado 

histórico de referência. 

Buscando conhecer a dependência do modelo de Progressão do Leader (MPL) em 

relação ao seu parâmetro “k” (Equação (3-37)), por meio de sua influência sobre as taxas de 

contornamento inverso (BFR), realizou-se um total de 17 simulações considerando a fonte 

Rampa Triangular (modelo já consagrado em estudos de desempenho), a distribuição log-normal 

das resistências de aterramento e as demais configurações fixas, descritas em 4.4.2. A partir 

destas simulações obteve-se o diagrama de dispersão mostrado na Figura 4-3, cujos pontos são 

interligados por segmentos de reta. Nota-se que há saturação da taxa de contornamento inverso 

entre 19,13 e 20,18 desligamentos/100 km de linha/ano, aproximadamente, a partir de k = 13,36 

m²kV²s. Porém, para k entre 1 m²kV²s e 13,36 m²kV²s sua influência sobre a taxa de 

contornamento inverso é significativa, provocando desvios, respectivamente, de -9,55% a 

21,85% em relação à taxa de referência (15,70 desligamentos/100 km de linha/ano para k=1,3 

m²kV²s).  

 

Figura 4-3: Evolução da taxa de contornamento inverso em relação ao parâmetro “k” do modelo de Progressão do 

Leader (MPL). 

4.4.5 Dados estatísticos das simulações  

As Tabelas 4-25 e 4-26 contêm os mapas das simulações referentes aos 9 melhores 

resultados o. 
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Tabela 4-25: Mapa do cálculo das taxas de contornamento devido à falha de blindagem correspondentes aos casos cujos indicadores de desempenho total mais se aproximaram dos dados históricos 

de referência. 

Sistema Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV 

Casos 

Modelo da fonte de corrente de 

descarga 
Modelo das 

cadeias de 

isoladores: 

Curva V-t 

Perfil do 

terreno: 

Plano 

Relação Td x Ng 

Heidler com 

correlações 

Heidler 

livre 

Rampa 

Triangular 
Ng fornecido Ng=0,03Td1,12 

1 X   X X  X 
2  X  X X  X 
3   X X X  X 

Sistema Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV 
4 X   X X  X 
5  X  X X  X 
6   X X X  X 

Sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV 
7 X   X X X  
8  X  X X X  
9   X X X X  

Tabela 4-26: Mapa do cálculo das taxas de contornamento inverso correspondentes aos casos cujos indicadores de desempenho total mais se aproximaram dos dados históricos de referência. 

Sistema Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV 

Casos 

Modelo da fonte de corrente de 

descarga 

Modelo do sistema de 

aterramento 

Modelo das cadeias de 

isoladores 
Perfil do 

terreno: 

Plano 

Variação dos 

ângulos das tensões 

das fases 

Relação Td x Ng 

Heidler com 

correlações 

Heidler 

livre 

Rampa 

Triangular 

Log-

normal 
Normal 

Estimativa 

de ZP 
DE1 DE2 MPL 

Curva 

V-t 
Sim Não 

Ng 

fornecido 
Ng=0,03Td1,12 

1 X   X      X X X   X 
2  X  X      X X X   X 
3   X X    X   X X   X 

Sistema Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV 

4 X     X   X  X X   X 
5  X  X     X  X X   X 
6   X X     X  X X   X 

Sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV 

7 X    X     X X X  X  
8  X   X     X X X  X  
9   X  X  X    X X  X  
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Nestas tabelas, cada linha corresponde a uma configuração de simulação (ou caso 

simulado), cujos modelos aplicados são marcados com o caractere “X”, totalizando 9 

configurações distintas. 

Devido ao grande número de informações obtidas para os 108 casos simulados (um 

total de até 558 distribuições dos parâmetros 𝐼𝑃2, 𝐼𝑃, 𝑇30, 𝑇𝑓 e 𝑅𝑇), optou-se por disponibilizar 

somente os dados estatísticos dos casos em que os indicadores de desempenho mais se 

aproximaram dos dados históricos de referência, para cada uma das três fontes de correntes de 

descarga implementadas. Tem-se, portanto, 9 casos para os 3 sistemas estudados. Como são 

obtidas até 7 distribuições para cada um destes casos, optou-se por concentrar neste item as 

análises à cerca do sistema para o qual os indicadores de desempenho obtidos mais se 

aproximaram do dado histórico de referência (sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-

VP) 138 kV). Os dados estatísticos correspondentes aos outros dois sistemas (Cataguases – 

Muriaé (CS-ME) 69 kV e Várzea da Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV) são disponibilizados no 

Apêndice B.  

Para cada sistema são geradas duas tabelas, sendo uma contendo as taxas de 

contornamento devido à falha de blindagem e a outra contendo as taxas de contornamento 

inverso, nas quais são disponibilizados dados relacionados à incidência de descargas nas linhas 

e às falhas a elas associadas. 

No caso da taxa de contornamento devido à falha de blindagem, para cada caso 

simulado gera-se a distribuição dos valores de pico de corrente (𝐼𝑃2 para as fontes Heidler 

duplo-pico com correlações e Heidler duplo-pico livre, e 𝐼𝑃 para a fonte Rampa Triangular) das 

descargas que incidiram nos cabos fases e das descargas que resultaram na ocorrência de 

contornamento devido à falha de blindagem. 

No caso da taxa de contornamento inverso, para cada caso simulado, geram-se 2 

distribuições dos valores de pico de corrente (𝐼𝑃2 para as fontes Heidler duplo-pico com 

correlações e Heidler duplo-pico livre, e 𝐼𝑃 para a fonte Rampa Triangular), 2 distribuições dos 

valores de tempo de frente das ondas de corrente (𝑇30 para as fontes Heidler duplo-pico com 

correlações e Heidler duplo-pico livre, e 𝑇𝑓 para a fonte Rampa Triangular), os quais estão 

associados às ondas de corrente de descarga que atingiram o topo das torres, e às ondas de 

corrente que, ao atingirem este ponto, resultaram em sobretensões que provocaram 

contornamento inverso. Além destas, gera-se a distribuição dos valores das resistências de 

aterramento associadas ao processo de contornamento inverso.  
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Para o caso do sistema Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV são 

mostrados os valores médios �̅� e desvios padrão 𝑆 amostrais de cada uma das distribuições. 

Além destes dados, nas distribuições relacionadas às taxas de contornamento inverso, são 

mostradas as curvas das funções densidade de probabilidade que melhor se ajustam às 

características destas distribuições. Para as distribuições referentes à taxa de contornamento 

devido à falha de blindagem, no entanto, não foi possível determinar as funções densidade de 

probabilidade que se ajustassem as estas distribuições, devido, sobretudo, às suas características 

e ao tamanho reduzido das amostras. 

Sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV 

Na Tabela 4-27, correspondente à taxa de contornamento devido à falha de blindagem, 

são mostrados os seguintes dados: a taxa de contornamento devido à falha de blindagem SFFOR 

(dada em número de desligamentos/100 km de linha/ano), o número total de iterações 𝑁𝑇, o 

número total de falhas 𝑁𝐹, o erro percentual 𝛽𝑒, e o tempo total de execução 𝑇𝑒𝑥𝑒𝑐, em segundos. 

Tabela 4-27: Dados estatísticos das simulações para obtenção das taxas SFFOR correspondentes aos casos em 

que os indicadores de desempenho total mais se aproximaram dos dados históricos de referência. Sistema 

Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Caso SFFOR 𝑵𝑻 𝑵𝑭 𝜷𝒆[%] 𝑻𝒆𝒙𝒆𝒄 [s] 

1 0,00 10000 0 ... 10,56 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

2 0,32 2000 9 0,86 1,60 

Fonte Rampa Triangular 

3 0,70 2000 20 0,77 11,34 

Na Tabela 4-28, correspondente à taxa de contornamento inverso, são mostrados os 

seguintes dados: a taxa de contornamento inverso BFR (dada em número de desligamentos/100 

km de linha/ano), o número total de iterações 𝑁𝑇 (igual ao número total de descargas), o número 

total de falhas 𝑁𝐹, o erro percentual 𝛽𝑒, e tempo total de execução 𝑇𝑒𝑥𝑒𝑐, dado em minutos. 

Tabela 4-28: Dados estatísticos das simulações para obtenção das taxas BFR correspondentes aos casos em que 

os indicadores de desempenho total mais se aproximaram dos dados históricos de referência. Sistema Montes 

Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Caso BFR 

 

𝑵𝑻 𝑵𝑭 𝜷𝒆[%] 𝑻𝒆𝒙𝒆𝒄 [min] 

1 19,41 1000 276 0,33 56,37 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

2 21,19 1500 452 0,28 85,23 

Fonte Rampa Triangular 

3 20,63 1500 440 0,18 85,85 
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Para o caso da fonte Heidler duplo-pico com correlações, as Figuras 4-4 a 4-7 mostram 

as distribuições estatísticas dos valores de 𝐼𝑃2 e 𝑇30 das ondas correntes de descarga que 

atingiram o topo das torres, e  aquelas associadas à ocorrência de contornamento inverso. A 

Figura 4-8 mostra a distribuição dos valores atribuídos a 𝑅𝑇 nas iterações em que ocorreram 

contornamentos inversos. Como para esta fonte não há a ocorrência de contornamento devido 

à falha de blindagem, as distribuições dos valores de pico de corrente associados a este 

fenômeno não são mostradas. 

 

Figura 4-4: Distribuição dos valores de IP2 das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Montes Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler 

duplo-pico com correlações (caso 1). 

 

Figura 4-5: Distribuição dos valores de IP2 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e 

causaram contornamento inverso. Sistema Montes 

Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler 

duplo-pico com correlações (caso 1). 

 

Figura 4-6: Distribuição dos valores de T30 das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Montes Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler 

duplo-pico com correlações (caso 1). 

  
Figura 4-7: Distribuição dos valores de T30 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e 

causaram contornamento inverso. Sistema Montes 

Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler 

duplo-pico com correlações (caso 1). 
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Figura 4-8: Distribuição dos valores de RLF associados à ocorrência de contornamento inverso. Sistema Montes 

Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler duplo-pico com correlações (caso 1). 

Para o caso da fonte Heidler duplo-pico livre é feito de modo similar ao caso da fonte 

Heidler duplo-pico com correlações. Porém, para este modelo de fonte há a ocorrência de 

contornamento devido à falha de blindagem. Os valores de 𝐼𝑃2 das ondas de corrente de 

descarga que atingiram os cabos fase, e aqueles que resultaram na ocorrência de contornamento 

devido à falha de blindagem são mostrados nas Figuras 4-9 e 4-10. As Figuras 4-11 a 4-14 

mostram as distribuições dos valores de 𝐼𝑃2 e 𝑇30 das ondas de correntes de descarga que 

atingiram o topo das torres e  aquelas associadas à ocorrência de contornamento inverso neste 

ponto de incidência. A Figura 4-15 mostra a distribuição dos valores atribuídos a 𝑅𝑇 nas 

iterações em que ocorreram contornamento inverso.  Nota-se de acordo com as Figuras 4-9 e 

4-10 que todas as descargas que provocaram falha de blindagem resultaram na ocorrência de 

contornamento. 

 

Figura 4-9: Distribuição dos valores de IP2 das ondas de 

corrente que incidiram nos cabos fase. Sistema Montes 

Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler duplo-

pico livre (caso 2). 

 
Figura 4-10: Distribuição dos valores de IP2 das ondas 

de corrente associadas à ocorrência de contornamento 

devido à falha de blindagem. Sistema Montes Claros 

– Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler duplo-pico 

livre (caso 2). 
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Figura 4-11: Distribuição dos valores de IP2 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Montes Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte 

Heidler duplo-pico livre (caso 2). 

 
Figura 4-12: Distribuição dos valores de IP2 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Montes Claros – 

Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler duplo-pico 

livre (caso 2). 

 
Figura 4-13: Distribuição dos valores de T30 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Montes Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte 

Heidler duplo-pico livre (caso 2). 

 
Figura 4-14: Distribuição dos valores de T30 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Montes Claros – 

Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler duplo-pico 

livre (caso 2). 

 
Figura 4-15: Distribuição dos valores de RLF associados à ocorrência de contornamento inverso. Sistema 

Montes Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Heidler duplo-pico livre (caso 2). 
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Para o caso da fonte Rampa triangular, também é feito de modo similar ao caso da 

fonte Heidler duplo pico com correlações. Como também há a ocorrência de contornamento 

devido à falha de blindagem neste caso, os valores de 𝐼𝑃 das ondas de corrente de descarga que 

tingiram os cabos fase, e aqueles que resultaram na ocorrência de contornamento devido à falha 

de blindagem são mostrados nas Figuras 4-16 e 4-17. As Figuras 4-18 a 4-21 mostram as 

distribuições dos valores de 𝐼𝑃 e 𝑇𝑓 das ondas de correntes de descarga que atingiram o topo 

das torres e  aquelas associadas à ocorrência de contornamentos inversos neste ponto de 

incidência. A Figura 4-22 mostra a distribuição dos valores atribuídos a 𝑅𝑇 nas iterações em 

que ocorreram contornamento inverso. Nota-se de acordo com as Figuras 4-16 e 4-17 que todas 

as descargas que provocaram falha de blindagem resultaram na ocorrência de contornamento. 

 
Figura 4-16: Distribuição dos valores de IP das ondas de 

corrente que incidiram nos cabos fase. Sistema Montes 

Claros – Várzea da Palma 138 kV- Rampa Triangular 

(caso 3). 

 
Figura 4-17: Distribuição dos valores de IP das ondas 

de corrente associadas à ocorrência de contornamento 

devido à falha de blindagem. Sistema Montes Claros-

Várzea da Palma 138 kV- Rampa Triangular (caso 3). 

 

Figura 4-18: Distribuição dos valores de IP das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema Montes 

Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Rampa 

Triangular (caso 3). 

 
Figura 4-19: Distribuição dos valores de IP das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Montes Claros – 

Várzea da Palma 138 kV- fonte Rampa Triangular 

(caso 3). 
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Figura 4-20: Distribuição dos valores de Tf das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Montes Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte 

Rampa Triangular (caso 3). 

 
Figura 4-21: Distribuição dos valores de Tf das 

ondas de corrente que atingiram o topo das torres e 

causaram contornamento inverso. Sistema Montes 

Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Rampa 

Triangular (caso 3). 

 
Figura 4-22: Distribuição dos valores de RLF associados à ocorrência de contornamento inverso. Sistema 

Montes Claros – Várzea da Palma 138 kV- fonte Rampa Triangular (caso 3). 

Como base nas Figuras 4-4 a 4-22, observa-se que, de forma geral, para o caso do 

sistema Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV, as distribuições dos valores de 

pico e de tempo de frente das ondas de corrente das descargas relacionadas ao cálculo das taxas 

de contornamento inverso se aproximam das características da função densidade de 

probabilidade log-normal.  

Para as distribuições relacionadas ao cálculo das taxas SFFOR, isto é, os valores de 

pico das ondas de corrente das descargas que atingiram os cabos fase e aqueles associados a 

falhas quando houve incidência nestes pontos, não foi possível fazer este tipo de ajuste devido 

às características dispersas e ao tamanho reduzido das amostras dos dados que constituem tais 

distribuições. 

A Tabela 4-29 apresenta um resumo dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio 

padrão 𝑆  dos valores de pico das correntes de descarga para o caso da taxa de contornamento 

devido à falha de blindagem. Para o caso da taxa de contornamento inverso, a Tabela 4-30 
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mostra o resumo dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio padrão 𝑆 dos valores de pico das 

correntes de descarga e das resistências de aterramento. 

Tabela 4-29: Resumo dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio padrão 𝑆 dos valores de pico das corrente de 

descarga para o caso da taxa (SFFOR). Sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Parâmetros estatísticos 

Descargas que atingiram os 

cabos fase 

Descargas associadas à 

ocorrência de contornamento 

devido à de blindagem 

𝐼𝑃2 [kA] 𝐼𝑃2 [kA] 

�̅�  -- -- 

𝑆 -- -- 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

�̅�  15,39 15,39 

𝑆 0,79 0,79 

Fonte Rampa Triangular 

 𝐼𝑃 [kA] 𝐼𝑃 [kA] 

�̅�  13,62 13,62 

𝑆 1,93 1,93 

Tabela 4-30: Resumo dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio padrão 𝑆 dos valores de pico das corrente de 

descarga e das resistências de aterramento para o caso da taxa de contornamento inverso. Sistema Montes Claros 

– Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Parâmetros 

estatísticos 

Descargas que atingiram 

o topo das torres 

Descargas associadas à 

ocorrência de 

contornamento inverso 

Resistências de aterramento 

associadas à ocorrência de 

contornamento inverso 

𝐼𝑃2 [kA] 𝑇30  [𝜇𝑠] 𝐼𝑃2 [kA] 𝑇30  [𝜇𝑠] 𝑅𝑇 [Ω] 

�̅�  43,85 2,95 50,66 3,34 73,56 

𝑆 14,09 0,81 15,10 0,86 78,10 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

�̅�  44,89 2,97 55,23 2,91 60,80 

𝑆 16,69 1,15 17,89 1,13 59,37 

Fonte Rampa Triangular 

�̅�  49,94 4,67 53,64 4,41 69,58 

𝑆 18,82 2,17 21,60 2,03 77,08 

4.5 Síntese do capítulo 

Neste Capítulo 4 são apresentados os principais resultados obtidos por meio das 

simulações realizadas com o programa de desempenho de linhas de transmissão implementado 

no presente trabalho. Inicialmente, são apresentados os dados de interesse dos três sistemas para 

o estudo de desempenho de linhas de transmissão, os quais correspondem às características 
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construtivas dos sistemas, bem como aos parâmetros de incidência de descargas atmosféricas e 

das características do solo das regiões onde estão inseridos. 

Em seguida, são definidos os casos base dentre todas as configurações de simulação 

possíveis segundo as potencialidades do programa de desempenho desenvolvido. Uma vez 

definidos os casos base, é apresentado um resumo contendo as taxas de contornamento devido 

à falha de blindagem e de contornamento inverso e com os respectivos valores de desvio ou 

erro percentual em relação às médias amostrais, e os indicadores de desempenho total 

correspondentes, para cada um dos 108 casos simulados. 

Na sequência, é desenvolvida a análise os indicadores de desempenho obtidos sob a 

perspectiva dos diferentes modelos de fonte de corrente de descarga, aterramento e cadeias de 

isoladores. Por fim, para o sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138kV, são 

apresentados os dados estatísticos dos casos em que os indicadores de desempenho total mais 

se aproximaram dos dados históricos de referência, por meio de tabelas e distribuições dos 

valores dos parâmetros  𝐼𝑃2 e 𝐼𝑃, associados aos processos de falha de blindagem e à ocorrência 

de contornamento devido à falha de blindagem, e dos parâmetros 𝐼𝑃2, 𝑇30, 𝐼𝑃, 𝑇𝑓 e 𝑅𝑇 associados 

à incidência de descargas no topo das torres e ao processo de contornamento inverso resultante. 

Os dados estatísticos dos outros dois sistemas estudados são apresentados no Apêndice B. 

Embora não seja um dos objetivos específicos do presente trabalho, é necessário 

comentar sobre o impacto dos diferentes modelos usados para representar as torres de 

transmissão sobre os indicadores de desempenho. Este impacto foi sentido quando se buscou a 

melhor alternativa para o modelo da torre “H” do sistema Cataguases Muriaé (CS-ME) 69 kV 

(Figuras 3-18 e 4-2), indicando que estudos comparativos devem ser feitos a fim de se 

determinar os modelos mais adequados para este e outros tipos de torres.  

Em (OLIVEIRA et al., 2018) é mostrado um estudo de caso do presente programa de 

desempenho considerando o sistema Montes Claros - Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV. Neste 

estudo é utilizada outra formulação para obtenção das impedâncias de surto de cada segmento 

da torre cônica, a qual também é modelada como quatro segmentos de linhas de transmissão 

sem perdas, podendo os seus resultados ser comparados àqueles apresentados no presente 

trabalho. 

Um conjunto muito amplo de resultados merece destaque, dado seu caráter de 

originalidade: neste capítulo foram apresentados resultados associados às distribuições 

estatísticas das formas de onda (em termos de valor de pico e de tempo de frente) das correntes 

de descargas atmosféricas que incidem no topo das torres, bem como aquelas que incidem 

nestes pontos e que acarretam o fenômeno de contornamento inverso. É importante ressaltar, 
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também, que as formas de onda destas correntes foram modeladas segundo soma de funções de 

Heidler considerando ou não as correlações estatísticas entre os diversos parâmetros que 

caracterizam as formas de ondas típicas de descargas atmosféricas das primeiras descargas de 

retorno, medidas na Estação do Morro do Cachimbo. Na literatura técnica consultada não foram 

encontrados resultados similares a estes. 
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5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

5.1 Principais resultados 

Na presente dissertação é desenvolvida uma ferramenta computacional para cálculo de 

desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas sob uma abordagem 

probabilística. Suas principais contribuições referem-se a: i) proposição de um novo método de 

ajuste para a forma de onda das correntes de descarga baseada num somatório de sete funções 

de Heidler, do qual são derivados dois modelos denominados fonte Heidler duplo-pico com 

correlações e fonte Heidler duplo-pico livre; ii) resultados e análises obtidos por meio da 

aplicação destes modelos, os quais são comparados com aqueles obtidos por meio da aplicação 

da fonte Rampa Triangular, largamente utilizada em estudos de desempenho. 

É importante destacar que os resultados apresentados no presente trabalho estão 

atrelados aos dados fornecidos pelas concessionárias proprietárias dos três sistemas elétricos 

estudados. Como é sabido, os valores de resistência de aterramento influenciam diretamente as 

taxas de contornamento inverso e, consequentemente, os indicadores de desempenho total, o 

que aponta para a necessidade da confiabilidade dos dados fornecidos. Deste modo, a 

verificação destes dados por meio de novas medições se faz necessária. Outro aspecto 

importante diz respeito aos dados históricos médios de desempenho das linhas de transmissão. 

Tais dados foram determinados em um período de tempo relativamente reduzido (por exemplo, 

5 anos no caso do sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV). Por se tratar 

de dados históricos médios, estes são mais representativos quanto maior for o intervalo de 

tempo em que forem avaliados.  

Com base nos resultados obtidos conclui-se que: 

a) Fontes de corrente de descarga: 

Os dois modelos de fonte de corrente de descarga propostos no presente trabalho 

apresentaram resultados satisfatórios quando comparados àqueles obtidos com a Rampa 

Triangular. Para os três sistemas elétricos estudados, para os melhores resultados obtidos, ou 

seja, nos casos em que os indicadores de desempenho total mais se aproximaram dos dados 

históricos de referência, foram aplicados os dois modelos propostos no presente estudo, sendo: 

para o sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV as fontes Heidler duplo-

pico livre e Rampa Triangular (com indicadores de desempenho estatisticamente equivalentes 

para 𝛽𝑒 de 1%); para o sistema Várzea da Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV a fonte Heidler 
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duplo-pico com correlações; e para o sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV a fonte 

Heidler duplo-pico livre. 

As diferenças existentes entre os resultados obtidos para cada um dos três modelos de 

fonte de corrente implementados devem-se, principalmente aos diferentes limites de pico de 

corrente associados a cada tipo de fonte; às características de ajustes dos três modelos e à 

existência ou não de correlações estatísticas entre os parâmetros da forma de onda; às formas 

das ondas propriamente ditas, sendo características importantes das fontes Heidler duplo-pico 

com correlações e Heidler duplo-pico livre  a existência do segundo pico, da concavidade na 

frente de onda e da máxima derivada próxima ao primeiro pico, as quais são características 

típicas das primeiras descargas de retorno descendentes negativas. 

A utilização de equações de correlações estatísticas implica em ondas com 

características física e estatisticamente consistentes, porém, resulta em uma menor 

variabilidade de formas de ondas de corrente. Um dado valor da variável preditora 𝐼𝑃1 sempre 

resulta na mesma forma de onda, de acordo com as equações de correlação estatísticas. Quando 

estas são omitidas, agrega-se maior variabilidade às ondas de corrente, porém abre-se espaço 

para que ondas com formas distintas das medições sejam geradas (como, por exemplo, elevados 

valores de pico e reduzidos tempos de frente).Quanto à fonte Heidler duplo-pico com 

correlações, espera-se que, quanto maior for a amostra das ondas de descargas medidas à cerca 

das quais são ajustadas as equações de correlação, mais fiéis ao comportamento estatístico real 

serão as ondas de corrente geradas e, portanto, melhores serão os resultados obtidos a partir de 

sua aplicação em estudos de desempenho. 

b) Sistema de aterramento: 

De modo geral, para os três sistemas elétricos estudados, os valores obtidos para as 

taxas de contornamento inverso considerando-se a distribuição normal das resistências de 

aterramento foram superiores àquelas obtidas considerando-se a distribuição log-normal. A 

distribuição log-normal das resistências de aterramento conduziu aos melhores resultados no 

caso do sistema Montes Claros – Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV. Para o sistema Várzea da 

Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV, o modelo que conduziu ao melhor resultado foi o método da 

estimativa da impedância do aterramento 𝑍𝑃, enquanto que a distribuição normal conduziu aos 

melhores resultados no caso do sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV. 

Quanto ao modelo da estimativa da impedância impulsiva do aterramento, este deve 

ser usado com cautela, pois considera somente os valores médios de resistência de aterramento 

e resistividade do solo, além de considerar o conceito de comprimento efetivo dos eletrodos de 

aterramento. Portanto, espera-se que este modelo seja mais representativo quanto menores 
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forem as diferenças entre as resistências de aterramento e resistividades do solo medidas ao 

longo das linhas de transmissão, ou seja, menores forem os desvios padrão em relação às suas 

médias. Para solos com resistividades elevadas, os valores das impedâncias impulsivas 

estimadas podem ser menores que suas médias das resistências de aterramento, o que tende a 

diminuir os valores das taxas de contornamento inverso obtidas e, consequentemente, dos 

indicadores de desempenho total. 

c) Cadeias de isoladores: 

De modo geral, para um mesmo sistema, nota-se diferenças significativas entre os 

indicadores de desempenho obtidos com os quatro modelos de cadeias de isoladores 

implementados. Observou-se ainda, que a ordem dos modelos MPL, DE2, Curva V-t e DE1, de 

maneira geral, corresponde à sequência que vai do modelo menos conservador ao mais 

conservador. 

Os modelos que conduziram aos indicadores de desempenho mais próximos dos dados 

históricos nos três sistemas estudados não foram os mesmos para os três modelos de fonte de 

corrente de descarga implementados, com exceção do modelo MPL para o caso de sistema 

Várzea da Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV. Portanto, fazem-se necessários novos estudos de 

modo a se determinar em quais condições cada um dos modelos deve ser aplicado, a fim de se 

obter os melhores resultados possíveis. Para os casos dos sistemas Montes Claros – Várzea da 

Palma (MC-VP) 138 kV e Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV, o modelo da Curva V-t 

conduziu aos indicadores de desempenho total mais próximas dos dados históricos. 

5.2 Propostas de continuidade 

Com base no desenvolvimento do presente estudo, bem como nos resultados obtidos, 

apresentam-se as seguintes propostas de continuidade: 

1) Atualização das equações de correlações estatísticas e dos limites impostos à variável 

preditora 𝐼𝑃1 para o caso da fonte Heidler duplo-pico com correlações a partir da atualização 

das mostras de correntes de descargas medidas na Estação do Morro do Cachimbo; 

2) Aplicação das fontes Heidler duplo-pico com correlações e Heidler duplo-pico livre para 

amostras de correntes de descargas medidas em outas localidades do planeta, sobretudo 

aplicando-a em estudos com sistemas elétricos pertencentes a tais regiões; 

3) Inserção dos modelos correspondentes às descargas subsequentes; 

4) Consideração de outros pontos de incidência de descargas ao longo dos cabos para-raios, 

computando, deste modo, a contribuição do meio dos vãos; 
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5) Consideração de fatores externos, como blindagens naturais existentes nas proximidades 

das linhas de transmissão; 

6) Análises comparativas à cerca da modelagem das torres de transmissão visando determinar 

os modelos mais apropriados para cada tipo de torre; 

7) Aprimoramento dos modelos referentes ao processo de disrupção das cadeias de isoladores, 

buscando diminuir as diferenças apreciáveis existentes entre eles; 

8) Consideração de outros modelos das cadeias de isoladores; 

9)  Implementação dos modelos dos componentes da linha de transmissão diretamente no 

Matlab®, aumentado, deste modo, a eficiência computacional do programa de desempenho. 

10)  Implementação do Modelo Eletrogeométrico Modificado em detrimento do Modelo 

Eletrogeométrico Clássico, considerando-se, deste modo, contribuição da amplitude da 

corrente de descarga   sobre o raio de atração equivalente médio.
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APÊNDICE A 

Modelos gráficos dos sistemas em estudo no ATPDraw. 

1) Sistema Montes Claros-Várzea da Palma (MC-VP) 138 kV e Várzea da Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV 

a) Descargas no topo da torre: 
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2) Sistema Cataguases-Muriaé (CS-ME) 69 kV 

a) Descargas no topo da torre: 
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APÊNDICE B 

1 Sistema Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV 

Na Tabela B-1, correspondente à taxa de contornamento devido à falha de blindagem, 

são mostrados os seguintes dados: a taxa de contornamento devido à falha de blindagem SFFOR 

(dada em número de desligamentos/100 km de linha/ano), o número total de iterações 𝑁𝑇, o 

número total de falhas 𝑁𝐹, o erro percentual 𝛽𝑒, e o tempo total de execução 𝑇𝑒𝑥𝑒𝑐, dado em 

segundos. Para este sistema, como mencionado anteriormente, as taxas de contornamento 

devido à falha de blindagem são nulas para todos os casos quando submetido aos três modelos 

de fonte de corrente de descarga implementados no presente estudo.  

No caso das fontes Heidler duplo-pico com correlações e Heidler duplo-pico livre, os 

menores valores de 𝐼𝑃2 passíveis de serem gerados são superiores às correntes 𝐼𝑚𝑎𝑥 das duas 

fases expostas (fases A e C), de acordo com os limites impostos pelos modelos, não havendo, 

portanto, a ocorrência de contornamento devido à falha de blindagem.  

No caso da fonte Rampa Triangular, por não haver qualquer limitação nos valores de 

pico de corrente sorteados, os valores nulos devem-se à baixa probabilidade de valores de pico 

de corrente de descarga serem sorteados no intervalo contido entre 𝐼𝑚𝑖𝑚 e 𝐼𝑚𝑎𝑥 das fases 

expostas, uma vez que o valor médio das correntes de pico é superior a 45 kA. 

Tabela B-1: Dados estatísticos das simulações para obtenção das taxas SFFOR correspondentes aos casos em 

que os indicadores de desempenho total mais se aproximaram dos dados históricos de referência. Sistema 

Cataguases - Muriaé (CS-ME) 69 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Caso SFFOR 𝑵𝑻 𝑵𝑭 𝜷𝒆[%] 𝑻𝒆𝒙𝒆𝒄 [s] 

7 0,00 10000 0 ... 17,55 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

8 0,00 10000 0 ... 102,72 

Fonte Rampa Triangular 

9 0,00 10000 0 ... 11,34 

Na Tabela B-2, correspondente à taxa de contornamento inverso, são mostrados os 

seguintes dados: a taxa de contornamento inverso BFR (dada em número de desligamentos/100 

km de linha/ano), o número total de iterações 𝑁𝑇 (igual ao número total de descargas), o número 

total de falhas 𝑁𝐹, o erro percentual 𝛽𝑒, e tempo total de execução 𝑇𝑒𝑥𝑒𝑐, dado em minutos. 
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Tabela B-2: Dados estatísticos das simulações para obtenção das taxas de contornamento inverso 

correspondentes aos casos em que os indicadores de desempenho total mais se aproximaram dos dados históricos 

de referência. Sistema Cataguases - Muriaé (CS-ME) 69 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Caso BFR 𝑵𝑻 𝑵𝑭 𝜷𝒆[%] 𝑻𝒆𝒙𝒆𝒄 [min] 

7 21,52 1000 202 0,41 68,83 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

8 27,28 1500 384 0,27 104,08 

Fonte Rampa Triangular 

9 22,87 1500 222 0,24 101,37 

Para o caso da fonte Heidler duplo-pico com correlações, as Figuras B-1 a B-4 

mostram as distribuições dos valores de 𝐼𝑃2 e 𝑇30 das ondas correntes de descarga que atingiram 

o topo das torres e aquelas associadas à ocorrência de contornamento inverso nestes pontos de 

incidência.  

A Figura B-5 mostra a distribuição dos valores atribuídos a 𝑅𝑇 nas iterações em que 

ocorreram contornamento inverso. Devido aos valores nulos das taxas de contornamento devido 

à falha de blindagem para os três modelos de fonte, de acordo com a Tabela B-1, as distribuições 

dos valores de pico das ondas de corrente de descarga que incidiram nos cabos fase não são 

mostradas. 

  

Figura B-1: Distribuição dos valores de IP2 das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 kV- fonte Heidler duplo-pico 

com correlações (caso 7). 

Figura B-2: Distribuição dos valores de IP2 das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres e causaram 
contornamento inverso. Sistema Cataguases - Muriaé 69 

kV- fonte Heidler duplo-pico com correlações (caso 7). 
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Para o caso da fonte Heidler duplo-pico livre as Figuras B-6 a B-9 mostram as 

distribuições de 𝐼𝑃2 e 𝑇30 das ondas correntes de descarga que atingiram o topo das torres e  

daquelas associadas à ocorrência de contornamento inverso nestes pontos. A Figura B-10 

mostra a distribuição dos valores atribuídos a 𝑅𝑇 nas iterações em que ocorreram 

contornamento inverso. 

 
Figura B-6: Distribuição dos valores de IP2 das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 kV- fonte Heidler duplo-pico 

livre (caso 8). 

 
Figura B-7: Distribuição dos valores de IP2 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Cataguases – Muriaé 

      69 kV- fonte Heidler duplo-pico livre (caso 8) 

 
Figura B-3: Distribuição dos valores de T30 das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 kV- fonte Heidler duplo-pico 

com correlações (caso 7). 

 
Figura B-4: Distribuição dos valores de T30 das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Cataguases - Muriaé 69 

kV- fonte Heidler duplo-pico com correlações (caso 7). 

 

Figura B-5: Distribuição dos valores de RLF associados à ocorrência de contornamento inverso. Sistema Cataguases - 

Muriaé 69 kV- fonte Heidler duplo-pico com correlações (caso 7). 
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Figura B-8: Distribuição dos valores de T30 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 kV- fonte Heidler duplo-pico 

livre (caso 8). 

 

Figura B-9: Distribuição dos valores de T30 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Cataguases - Muriaé 

69 kV- fonte Heidler duplo-pico livre (caso 8). 

 

Figura B-10: Distribuição dos valores de RLF associados à ocorrência de contornamento inverso. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 kV- fonte Heidler duplo-pico livre (caso 8). 

Para o caso da fonte Rampa Triangular, também é feito de modo similar aos casos 

correspondentes às fontes Heidler duplo-pico com correlações e Heidler duplo-pico livre. As 

Figuras B-10 a B-14 mostram as distribuições dos valores dos picos de corrente 𝐼𝑃 e dos tempos 

de frente 𝑇𝑓 das ondas correntes de descarga que atingiram o topo das torres e daquelas associadas 

à ocorrência de contornamento inverso nestes pontos de incidência. A Figura B-15 mostra a 

distribuição dos valores atribuídos a resistência de aterramento 𝑅𝐿𝐹 nas iterações em que 

ocorreram contornamento inverso.  
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Figura B-11: Distribuição dos valores de IP das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 kV- fonte Rampa Triangular 

(caso 9). 

 
Figura B-12: Distribuição dos valores de IP das 

ondas de corrente que atingiram o topo das torres e 

causaram contornamento inverso. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 kV- fonte Rampa Triangular 

(caso 9). 

 
Figura B-13: Distribuição dos valores de Tf das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 k 

V- fonte Rampa Triangular (caso 9). 

 
Figura B-14: Distribuição dos valores de Tf das 

ondas de corrente que atingiram o topo das torres e 

causaram contornamento inverso. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 kV- fonte Rampa Triangular 

(caso 9) 

 
Figura B-15: Distribuição dos valores de RLF associados à ocorrência de contornamento inverso. Sistema 

Cataguases - Muriaé 69 kV- fonte Rampa Triangular (caso 9). 
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Como as taxas de contornamento devido à falha de blindagem obtidas para o sistema 

Cataguases – Muriaé (CS-ME) 69 kV são nulas para os três modelos de fonte de corrente de 

descarga, o resumo dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio padrão 𝑆 é omitido. Para o caso 

da taxa de contornamento inverso, a Tabela B-3 mostra o resumo dos parâmetros estatísticos 

média �̅� e desvio padrão 𝑆 dos valores de pico das correntes de descarga e das resistências de 

aterramento.  

Tabela B-3: Resumo dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio padrão 𝑆 dos valores de pico das corrente de 

descarga e das resistências de aterramento para o caso da taxa de contornamento inverso. Sistema Cataguases – 

Muriaé (CS-ME) 69 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Parâmetros 

estatísticos 

Descargas que atingiram 

o topo das torres 

Descargas associadas à 

ocorrência de 

contornamento inverso 

Resistências de aterramento 

associadas à ocorrência de 

contornamento inverso 

𝐼𝑃2 [kA] 𝑇30  [𝜇𝑠] 𝐼𝑃2 [kA] 𝑇30  [𝜇𝑠] 𝑅𝑇 [Ω] 

�̅�  44,80 3,00 57,41 3,73 40,11 

𝑆 14,56 0,84 13,33 0,74 10,42 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

�̅�  45,16 3,13 61,88 2,97 35,15 

𝑆 17,35 1,34 19,10 1,26 12,58 

Fonte Rampa Triangular 

�̅�  45,33 4,75 58,79 4,73 34,89 

𝑆 17,58 2,23 18,94 2,51 11,49 

2 Várzea da palma – Pirapora (VP-P) 138 kV 

Na Tabela B-4, correspondente à taxa de contornamento devido à falha de blindagem, 

são mostrados os seguintes dados: a taxa de contornamento devido à falha de blindagem SFFOR 

(dada em número de desligamentos/100 km de linha/ano), o número total de iterações 𝑁𝑇, o 

número total de falhas 𝑁𝐹, o erro percentual 𝛽𝑒, e o tempo total de execução 𝑇𝑒𝑥𝑒𝑐, dado em 

segundos. 

Tabela B-4: Dados estatísticos das simulações para obtenção das taxas SFFOR correspondentes aos casos em que 

os indicadores de desempenho total mais se aproximaram dos dados históricos de referência. Sistema Várzea da 

Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Caso SFFOR 𝑵𝑻 𝑵𝑭 𝜷𝒆[%] 𝑻𝒆𝒙𝒆𝒄 [s] 

4 0,00 10000 0 ... 8,56 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

5 0,21 2198 9 1,00 2,14 

Fonte Rampa Triangular 

6 0,49 2000 19 0,82 2,30 
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Na Tabela B-5, correspondente à taxa de contornamento inverso, são mostrados os 

seguintes dados: a taxa de contornamento inverso BFR (dada em número de desligamentos/100 

km de linha/ano), o número total de iterações 𝑁𝑇 (igual ao número total de descargas), o número 

total de falhas 𝑁𝐹, o erro percentual 𝛽𝑒, e tempo total de execução 𝑇𝑒𝑥𝑒𝑐, dado em minutos. 

Tabela B-5: Dados estatísticos das simulações para obtenção das taxas de contornamento inverso correspondentes 

aos casos em que os indicadores de desempenho total mais se aproximaram dos dados históricos de referência. 

Sistema Várzea da Palma - Pirapora (VP-P) 138 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Caso BFR 𝑵𝑻 𝑵𝑭 𝜷𝒆[%] 𝑻𝒆𝒙𝒆𝒄 [min] 

4 19,51 1000 376 0,39 70,70 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

5 19,82 1500 573 0,18 95,68 

Fonte Rampa Triangular 

6 22,97 1500 664 0,14 99,72 

Para o caso da fonte Heidler duplo-pico com correlações, as Figuras B-16 a B-19 

mostram as distribuições dos valores de 𝐼𝑃2 e 𝑇30 das ondas correntes de descarga que atingiram 

o topo das torres e daquelas associadas à ocorrência de contornamento inverso nestes pontos de 

incidência. A Figura B-20 mostra a distribuição dos valores atribuídos a 𝑅𝑇 nas iterações em que 

ocorreram contornamento inverso. Como para esta fonte não há a ocorrência de contornamento 

devido à falha de blindagem, as distribuições dos valores de 𝐼𝑃2 associados a este fenômeno não 

são mostradas. 

 
Figura B-16: Distribuição dos valores de IP2 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Várzea da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Heidler 

duplo-pico com correlações (caso 4). 

 
Figura B-17: Distribuição dos valores de IP2 das 

ondas de corrente que atingiram o topo das torres e 

causaram contornamento inverso. Sistema Várzea da 

Palma - Pirapora 138 kV- fonte Heidler duplo-pico 

com correlações (caso 4). 
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Figura B-18: Distribuição dos valores de T30 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Várzea da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Heidler 

duplo-pico com correlações (caso 4). 

 
Figura B-19: Distribuição dos valores de T30 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Várzea da Palma - 

Pirapora 138 kV- fonte Heidler duplo-pico com 

correlações (caso 4). 

 
Figura B-20: Distribuição dos valores de RLF associados à ocorrência de contornamento inverso. Sistema 

Várzea da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Heidler duplo-pico com correlações (caso 4). 

Nota-se na Figura B-20 que a distribuição dos valores das resistências de aterramento 

associadas à ocorrência de contornamento inverso comtempla somente um valor. Este 

corresponde ao valor da impedância impulsiva do aterramento (42,59 Ω), estimada para os 

valores atribuídos de comprimento dos eletrodos (47 m), resistência de aterramento (48,97 Ω) e 

resistividade do solo (1000 Ω.m), segundo o método da estimativa de 𝑍𝑇. 

Para o caso da fonte Heidler duplo-pico livre, é feito de modo similar ao caso da fonte 

Heidler duplo pico com correlações. Porém, para este modelo de fonte há a ocorrência de 

contornamento devido à falha de blindagem. As Figuras B-21 e B-22 mostram, respectivamente, 

a distribuição dos valores de 𝐼𝑃2 das ondas de corrente de descarga que atingiram os cabos fase 

e a distribuição dos valores de 𝐼𝑃2 das ondas de corrente de descarga associados à ocorrência de 

contornamento devido à falha de blindagem. As Figuras B-23 a B-26 mostram as distribuições 

dos valores de 𝐼𝑃2 e 𝑇30 das ondas correntes de descarga que atingiram o topo das torres, bem 

como aquelas associadas à ocorrência de contornamento inverso nestes pontos de incidência.  
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Figura B-21: Distribuição dos valores de IP2 das ondas 

de corrente que incidiram nos cabos fase. Sistema 

Várzea da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Heidler 

duplo-pico livre (caso 5). 

Figura B-22: Distribuição dos valores de IP2 das ondas de 

corrente associadas à ocorrência de contornamento devido 

à falha de blindagem. Sistema Várzea da Palma - Pirapora 

138 kV- fonte Heidler duplo-pico livre (caso 5). 

  

Figura B-23: Distribuição dos valores de IP2 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Várzea da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Heidler 

duplo-pico livre (caso 5). 

Figura B-24: Distribuição dos valores de IP2 das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Várzea da Palma - 

Pirapora 138 kV- fonte Heidler duplo-pico livre (caso 5). 

  

Figura B-25: Distribuição dos valores de T30 das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres. Sistema 

Várzea da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Heidler 

duplo-pico livre (caso 5). 

Figura B-26: Distribuição dos valores de T30 das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Várzea da Palma - 

Pirapora 138 kV- fonte Heidler duplo-pico livre (caso 5). 

A Figura B-27 mostra a distribuição dos valores atribuídos a 𝑅𝑇 nas iterações em que 

ocorreram contornamento inverso.  
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Figura B-27: Distribuição dos valores de RLF associados à ocorrência de contornamento inverso. Sistema 

Várzea da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Heidler duplo-pico livre (caso 5). 

De acordo com as Figuras B-21 e B-22, todos os valores de IP2 das descargas que 

atingiram os cabos fase resultaram na ocorrência de contornamento devido à falha de blindagem.  

Para o caso da fonte Rampa triangular, também é feito de modo similar ao caso da fonte 

Heidler duplo pico com correlações. Neste caso, há a ocorrência de contornamento devido à falha 

de blindagem. As Figuras B-28 e B-29 mostram, respectivamente, a distribuição dos valores de 

𝐼𝑃 das ondas de corrente de descarga que atingiram os cabos fase e das ondas de corrente de 

descarga associadas à ocorrência de contornamento devido à falha de blindagem.  

 

Figura B-28: Distribuição dos valores de IP das ondas 

de corrente que incidiram nos cabos fase. Sistema 

Várzea da Palma - Pirapora 138 kV- Rampa 

Triangular (caso 6). 

 

Figura B-29: Distribuição dos valores de IP das ondas 

de corrente associadas à ocorrência de contornamento 

devido à falha de blindagem. Sistema Várzea da Palma 

- Pirapora 138 kV- Rampa Triangular (caso 6). 

As Figuras B-30 a B-33 mostram as distribuições dos valores de 𝐼𝑃 e 𝑇𝑓 das ondas 

correntes de descarga que atingiram o topo das torres e daquelas associadas à ocorrência de 

contornamento inverso nestes pontos de incidência. 
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Figura B-30: Distribuição dos valores de IP das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema Várzea 

da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Rampa Triangular 

(caso 6). 

 

Figura B-31: Distribuição dos valores de IP das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Várzea da Palma - 

Pirapora 138 kV- fonte Rampa Triangular (caso 6). 

 

Figura B-32: Distribuição dos valores de Tf das ondas de 

corrente que atingiram o topo das torres. Sistema Várzea 

da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Rampa Triangular 

(caso 6). 

 

Figura B-33: Distribuição dos valores de Tf das ondas 

de corrente que atingiram o topo das torres e causaram 

contornamento inverso. Sistema Várzea da Palma - 

Pirapora 138 kV- fonte Rampa Triangular (caso 6). 

A Figura B-34 mostra a distribuição dos valores de 𝑅𝑇 nas iterações em que ocorreram 

contornamento inverso.  

 
Figura B-34: Distribuição dos valores de RLF associados à ocorrência de contornamento inverso. Sistema Várzea 

da Palma - Pirapora 138 kV- fonte Rampa Triangular (caso 6). 
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Neste caso, de acordo com as Figuras B-28 e B-29, todos os valores de pico de corrente 

de descarga que atingiram os cabos fase resultaram na ocorrência de contornamento devido à 

falha de blindagem. 

A Tabela B-6 apresenta o resumo dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio padrão 

𝑆  dos valores de pico das correntes de descarga para o caso da taxa de contornamento devido à 

falha de blindagem. Para o caso da taxa de contornamento inverso, a Tabela B-7 mostra o resumo 

dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio padrão 𝑆 dos valores de pico das correntes de 

descarga e das resistências de aterramento. 

Tabela B-6: Resumo dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio padrão 𝑆 dos valores de pico das corrente de 

descarga para o caso da taxa (SFFOR). Sistema Várzea da Palma – Pirapora (VP-P) 138 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Parâmetros estatísticos 

Descargas que atingiram os 

cabos fase 

Descargas associadas à 

ocorrência de contornamento 

devido à falha de blindagem 

𝐼𝑃2 [kA] 𝐼𝑃2 [kA] 

�̅�  -- -- 

𝑆 -- -- 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

�̅�  15,16 15,16 

𝑆 1,37 1,37 

Fonte Rampa Triangular 

 𝐼𝑃 [kA] 𝐼𝑃 [kA] 

�̅�  14,18 14,18 

𝑆 1,82 1,82 

Tabela B-7: Resumo dos parâmetros estatísticos média �̅� e desvio padrão 𝑆 dos valores de pico das corrente de 

descarga e das resistências de aterramento para o caso da taxa de contornamento inverso. Sistema Várzea da Palma 

– Pirapora (VP-P) 138 kV. 

Fonte Heidler duplo-pico com correlações 

Parâmetros 

estatísticos 

Descargas que atingiram 

o topo das torres 

Descargas associadas à 

ocorrência de 

contornamento inverso 

Resistências de aterramento 

associadas à ocorrência de 

contornamento inverso 

𝐼𝑃2 [kA] 𝑇30  [𝜇𝑠] 𝐼𝑃2 [kA] 𝑇30  [𝜇𝑠] 𝑅𝑇 [Ω] 

�̅�  43,96 2,95 54,62 3,57 42,59 

𝑆 14,94 0,86 11,50 0,64 0,00 

Fonte Heidler duplo-pico livre 

�̅�  45,56 3,03 54,07 2,91 73,69 

𝑆 17,60 1,28 18,48 1,22 41,79 

Fonte Rampa Triangular 

�̅�  45,83 4,75 53,79 4,56 71,56 

𝑆 18,53 2,31 19,37 2,20 43,45 
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ANEXO I 

Mapa detalhado com valores de densidade de descargas para o solo (Ng) medidos em 

todo território nacional, gerado pelo ELAT/INPE (Grupo de Eletricidade Atmosférica do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) com medições obtidas pelo Lightning Imaging Sensor 

– LIS no período de 1998 a 2011 (NBR 5419-2, 2015). Figura adaptada de (NBR 5419-2, 2015). 

 


