
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

DE MINAS GERAIS 

 

 

 

A INFLUÊNCIA EXERCIDA PELOS TIPOS DE CABOS 

PARARRAIOS SOBRE A INTENSIDADE DE CORRENTE 

DE CURTO-CIRCUITO E SUA DISTRIBUIÇÃO NA REDE 

ELÉTRICA 

 

 

 

 

Aluno: Renato Vale de Oliveira 

Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder 

Coorientador: Prof. MsC. Rodolfo Antônio Ribeiro de Moura 

 

 

 

 

São João del-Rei, 23 de Janeiro de 2017 



 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE 

MINAS GERAIS 

 
A INFLUÊNCIA EXERCIDA PELOS TIPOS DE 

CABOS PARARRAIOS SOBRE A INTENSIDADE DE 

CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO E SUA 

DISTRIBUIÇÃO NA REDE ELÉTRICA 

 

por 

Renato Vale de Oliveira 

Texto da Dissertação de Mestrado submetido à Banca Examinadora 

designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica, Associação Ampla entre a Universidade Federal de 

São João del-Rei e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 

Gerais, como requisito parcial para obtenção de título de Mestre em 

Engenharia Elétrica. 

Área de Concentração: Sistemas Elétricos. 

Linha de pesquisa: Eletromagnetismo Aplicado. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder 

Coorientador: Prof. MsC. Rodolfo Antônio Ribeiro de Moura 

 

 

São João del-Rei, 23 de Janeiro de 2017 



 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE 

MINAS GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renato Vale de Oliveira 

 

 

A INFLUÊNCIA EXERCIDA PELOS TIPOS DE CABOS PARARRAIOS SOBRE A 

INTENSIDADE DE CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO E SUA DISTRIBUIÇÃO NA 

REDE ELÉTRICA 

 

São João del-Rei, 23 de Janeiro de 2017 

 

 



 

“A INFLUÊNCIA EXERCIDA PELOS TIPOS DE CABOS PARARRAIOS 

SOBRE A INTENSIDADE DE CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO E 

SUA DISTRIBUIÇÃO NA REDE ELÉTRICA” 

 

Renato Vale de Oliveira 

 

Texto da Dissertação de Mestrado submetido à Banca Examinadora designada pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Associação Ampla entre 

a Universidade Federal de São João del-Rei e o Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção de título de Mestre em Engenharia 

Elétrica. 

 

Apresentada em 23 de Janeiro de 2017. 

 

 

 

______________________________________ 

Prof. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder – Doutor 

UFSJ – Orientador 

 

________________________________________ 

Prof. Rodolfo Antônio Ribeiro de Moura – Mestre 

UFSJ – Coorientador 

 

_______________________________________ 

Prof. Eduardo Gonzaga da Silveira – Doutor 

CEFET – MG – Membro interno 

 

________________________________________ 

Prof. Antonio Carlos Siqueira de Lima – Doutor 

UFRJ – Membro externo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.”  

Albert Einstein 

 



AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar agradeço a Deus, por me proporcionar toda a saúde necessária para 

desenvolver esta dissertação, e por permitir que eu pudesse desenvolver meu grande desejo 

de conhecimento na área de pesquisas, além de colocar em meu caminho apenas pessoas 

boas e respeitosas com quem tive o privilégio de trabalhar neste mestrado. 

Agradeço imensamente ao meu orientador, professor Marco Aurélio de Oliveira 

Schroeder, pelo nosso enriquecedor convívio ao longo desta jornada, sempre com dedicação, 

interesse, compreensão e disponibilidade para tal. Pude observar em nosso dia-a-dia, como 

este excelente profissional trabalha e constrói um rico legado dentro do nosso ensino 

brasileiro.   

Aos professores Erivelton Nepomuceno, Warlley Sales, e ao meu co-orientador, 

Rodolfo Moura, agradeço pelos seus ensinamentos e grande ajuda ao longo do 

desenvolvimento desta dissertação. 

Aos membros do PPGEL (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica) da 

Universidade Federal de São João del-Rei. 

À CAPES (Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelo apoio 

financeiro nestes dois anos. 

Ao meu pai, Raimundo, pelo grande incentivo inicial e seu real interesse com relação 

aos meus estudos. Meus eternos agradecimentos a quem realmente me impulsionou para 

obter novas conquistas, sempre. 

A minha mãe Élia, pelo total suporte realizado para que eu pudesse desenvolver meus 

estudos, me repassando os ensinamentos mais preciosos do mundo, sempre respeitando o 

próximo e agindo de maneira honrada. 

A minha irmã Daniela, pelo apoio incondicional, confiança em todo o meu trabalho, e 

pela real amizade que levaremos para nossas vidas.  

A Dayane, por compreender, respeitar e motivar todo o meu esforço para crescer 

pessoalmente e profissionalmente, me proporcionando sempre momentos especiais pelos 

quais sempre levarei comigo.  

A todos os meus amigos de mestrado, em especial a Juan Pablo Ochoa, Amanda 

Botelho e Arlison Oliveira, pelas inúmeras e ricas discussões que sempre tivemos em nossos 

estudos.  

 

  



Sumário 

 

RESUMO...................................................................................................................... i 

ABSTRACT ................................................................................................................. ii 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. iii 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................. vi 

LISTA DE SIGLAS ................................................................................................... viii 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO ................................................................................... 1 

1.1 – Relevância do tema sob investigação ........................................................................... 1 

1.2 – Contextualização da dissertação .................................................................................. 3 

1.3 – Objetivos geral e específicos ........................................................................................ 5 

1.3.1 – Objetivo geral ....................................................................................................... 5 

1.3.2 – Objetivos específicos ........................................................................................... 6 

1.4 – Metodologia .................................................................................................................. 6 

1.5 – Organização do texto .................................................................................................... 7 

1.6 – Publicação decorrente desta dissertação ...................................................................... 7 

CAPÍTULO 2 – ESTADO DA ARTE ........................................................................... 8 

2.1 – Introdução ..................................................................................................................... 8 

2.2 – Histórico ........................................................................................................................ 9 

2.3 – Aspectos gerais sobre o estudo .................................................................................. 11 

2.3.1 – Teoria básica de aterramentos elétricos ............................................................. 11 

2.3.2 – Sistemas de aterramento com ênfase nas malhas de aterramento das subestações

 ............................................................................................................................................ 15 

2.3.3 – Definição e composição do SEP ........................................................................ 22 

2.3.4 – Interconexão dos sistemas de aterramento de diferentes subestações .............. 23 

2.3.5 – Tensões de passo e toque ................................................................................. 25 

2.4 – Corrente de curto-circuito no SEP ............................................................................... 28 

2.4.1 – Considerações gerais sobre as correntes de curto-circuito ................................ 28 

2.4.2 – Caracterização das correntes de curto-circuito ................................................... 29 



2.4.3 – Correntes de falha em sistemas de potência trifásicos ....................................... 31 

2.4.3.1 – Curto-circuito simétrico .................................................................................... 32 

2.4.3.2 – Curto-circuito assimétrico ................................................................................ 32 

2.4.3.3 – Equações das correntes de curto-circuito ........................................................ 34 

2.5 – Contextualização sobre a utilização dos cabos pararraios convencionais e OPGW .... 35 

2.5.1 – Caracterização dos cabos pararraios convencionais .......................................... 36 

2.5.2 – Caracterização dos cabos pararraios OPGW ..................................................... 36 

2.6 – Determinação das correntes de falha devido ao tipo de conexão dos cabos pararraios 

no sistema de aterramento .................................................................................................. 40 

2.7 – Distribuição das correntes de falha durante o regime permanente .............................. 42 

2.7.1 – Tipo de alimentação da falha ............................................................................. 43 

2.7.2 – Localização da falha ........................................................................................... 45 

2.8 – Modelo concentrado do circuito de terra de linhas de transmissão e cabos pararraios – 

Escada Infinito ..................................................................................................................... 46 

2.9 – Configuração de aterramento em “T” dos cabos pararraios em torres de transmissão 49 

2.10 – Modelo de Carson para o cálculo dos parâmetros das linhas de transmissão ........... 50 

2.10.1 – Impedâncias próprias das LTs .......................................................................... 51 

2.10.2 – Impedâncias mútuas das LTs ........................................................................... 54 

2.12 – Síntese do capítulo ................................................................................................... 55 

CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E ANÁLISES .......................................................... 56 

3.1 – Introdução ................................................................................................................... 56 

3.2 – Modelagem dos estudos de casos .............................................................................. 56 

3.2.1 – Subestação de transmissão ............................................................................... 56 

3.2.2 – Malha de aterramento da subestação de transmissão ....................................... 58 

3.2.3 – Linhas de transmissão e cabos pararraios ......................................................... 59 

3.2.4 – Configuração das torres de transmissão ............................................................ 61 

3.2.5 – Entrada de dados no LCC .................................................................................. 62 

3.2.6 – Aterramentos das torres de transmissão ............................................................ 63 

3.2.7 – Curto-circuito ...................................................................................................... 65 

3.2.8 – Considerações adicionais para a modelagem .................................................... 66 



3.3 – Configurações dos casos simulados ........................................................................... 66 

3.3.1 – Análise da intensidade de curto-circuito ............................................................. 69 

3.3.2 – Análise da corrente de malha na subestação principal (SE1) ............................. 74 

3.3.3 – Análise da corrente de malha na subestação de subtransmissão (SE2) ............ 80 

3.3.4 – Análise das correntes pelos conjuntos de cabos pararraios ............................... 88 

3.3.5 – Análise das correntes de curto-circuito pelos aterramentos das torres de 

transmissão ......................................................................................................................... 99 

3.4 – Análise geral entre todos os casos............................................................................ 109 

3.5 – Síntese do capítulo ................................................................................................... 111 

CAPÍTULO 4 – CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE CONTINUIDADE ................. 112 

4.1 – Introdução ................................................................................................................. 112 

4.2 – Principais conclusões................................................................................................ 112 

4.3 – Propostas de continuidade ........................................................................................ 113 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 115 

Anexo A – Equacionamento das correntes de curto-circuito ........................... 124 

A.1 – Equações da corrente de curto-circuito no tempo ............................................... 124 

A.2 – Equação da corrente de curto-circuito assimétrica .............................................. 124 

Anexo B – Falhas em sistemas trifásicos ........................................................... 126 

B.1 – Falha Fase-Terra (FT) ........................................................................................ 126 

B.2 – Falha Fase-Fase (2F) ou Bifásica ....................................................................... 127 

B.3 – Falha Bifásica-Terra (2FT) .................................................................................. 130 

B.4 – Falha Trifásica (3F) ou Trifásica-Terra (3FT) ...................................................... 132 

 

 

 



i 
 

RESUMO 

O atual sistema elétrico brasileiro é caracterizado por uma rede complexa de transmissão de 

energia elétrica, sendo as linhas de transmissão de alta e extra alta tensão partes integrantes 

e importantes deste contexto. Estes sistemas podem alterar-se de suas operacionalidades 

normais para desbalanceamento dos mesmos, devido a fenômenos físicos, naturais e/ou 

acidentes de manobra, causando avarias e podendo provocar acidentes de pessoal. Dentro 

deste contexto, as correntes de curto-circuito ocorridas no sistema elétrico, geram prejuízos 

financeiros em demasia às concessionárias de energia, com a saída de operação de grandes 

sistemas, queimas de equipamentos, além de risco de morte de pessoas. Como forma de 

transporte de energia elétrica, o conjunto formado pelas subestações de transmissão, linhas 

de transmissão e seus sistemas de aterramento determinam como estas correntes de curto-

circuito circulam ao longo do sistema enquanto há ocorrência da falha; e para isto, muitas das 

vezes, é adotada uma das funcionalidades dos cabos pararraios que é a de deslocar tais 

falhas. Nos últimos anos, verificou-se também, a necessidade de expansão no Brasil da área 

de telecomunicações, e uma ideia viável economicamente é o uso dos cabos pararraios 

OPGW (Optical Ground Wire) para o transporte de informações a longas distâncias, 

atendendo as necessidades brasileiras devido à sua grande extensão territorial. A utilização 

do OPGW abrange três objetivos básicos: proteção contra descargas atmosféricas, 

deslocamento das correntes de curto-circuito e transmissão de dados. Com este pensamento, 

e apoiado por políticas públicas, as concessionárias brasileiras de energia elétrica começaram 

a construir as novas redes de transmissão com a presença de um cabo pararraios 

convencional e o outro OPGW, utilizando-se das torres de linhas de transmissão do sistema 

interligado de energia elétrica para atender o novo sistema de telecomunicações. Porém, é 

interessante ressaltar que com esta prática, as impedâncias elétricas de tais sistemas são 

alteradas, e como objetivo geral desta dissertação, torna-se importante verificar qual a 

influência que o tipo de cabo pararraios utilizado (convencional ou OPGW) pode exercer sobre 

a intensidade da corrente de curto-circuito e sua distribuição ao longo das redes elétricas, 

visto que tais eventos podem trazer riscos à operacionalidade e fornecimento de energia aos 

consumidores finais. Para a modelagem destes sistemas, utiliza-se do software ATP 

(Alternative Transients Program) como ferramenta computacional, sendo este, amplamente 

utilizado por diversas empresas e concessionárias de energia elétrica. Os estudos de casos 

modelados e os resultados obtidos são quantificados e analisados para verificar os problemas 

levantados pelo tema desta dissertação, assim como observações relevantes discutidas e 

apresentadas nas literaturas estudadas. 

 

Palavras Chave: Cabos pararraios. Correntes de Curto-circuito. Linhas de Transmissão. 

OPGW. Regime Permanente. Sistemas de Aterramento. 
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ABSTRACT 

The Brazilian Power System is featured by a complex network of electrical energy 

transmission, being the transmission lines of High and Extra-High Voltage an important point 

in this context. These systems can changes of a normal operational to an unbalanced from 

itself, due to physics phenomenon, naturals and/or accidental operations, suffering damages 

and provoquing accidental persons. Thus, short-circuit currents produce much financial losses 

to energy companies, with unoperation of large systems, loss of equipment and risk of death. 

A way to transport of electrical energy, the group consisted by transmission substations, 

transmission lines and grounding systems determine clearly how short-circuit currents flow 

through system while occurs a fault; so many times, is adopted one of ground wires’ 

functionalities that is to flow these faults. Last years, was seen the necessity of growth in Brazil 

of telecommunication area, and a feasible idea, in economical terms, is to use ground wires 

OPGW (Optical Ground Wire) to transport informations to long distances, attending the real 

necessities due Brazilian large territorial. Using the OPGW to get three basic objectives: 

protection against lightning strokes; flowing short-circuit currents; and data transmission. 

Cause these thoughts, and incentived by public politics, the Brazilian companies of electrical 

energy start to build new transmission networks with conventional ground wires and the 

OPGW, using the transmission line towers of electrical energy interconnected system to attend 

a new Brazilian telecommunication system. But, this practice changes the impedances of the 

system, and the general objective of this dissertation, is to verify what is the influence that the 

kind of ground wire used (conventional or OPGW) may exert about the intensity of short-circuit 

current and its distribution along of electrical networks, seen that these events could get risks 

to supply energy to final consumers. To model these systems, is used ATP software 

(Alternative Transients Program) as computational tool, been it, used by many electrical 

energy companies. The modeled case studies and its results are quantified and analyzed to 

verify the problems introduced by theme of this dissertation, as well as important observations 

discussed and presented on studied literatures. 

  

Key-words: Ground Wires. Short-circuit Currents. Transmission Lines. OPGW. Steady-State. 

Grounding Systems. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – Relevância do tema sob investigação 

Ao longo dos anos tem-se verificado um real crescimento da demanda de energia 

elétrica em todos os setores da sociedade, desde as áreas industriais, como também nas 

comerciais e residenciais. Devido a esta tendência, vê-se como de fundamental importância 

o desenvolvimento dos sistemas elétricos de potência (SEP), ao qual respondem pela 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica [1]. Para o atendimento desta 

demanda, o SEP evoluiu de pequenos conjuntos de sistemas isolados para conjuntos cada 

vez maiores e complexos, compreendidos pela interligação de vários sistemas, muitas das 

vezes com dimensões nacionais, ou até mesmo continentais [2]. Um exemplo disto é o 

Sistema Interligado Nacional (SIN) que atualmente corresponde a 98 % de todo o sistema 

brasileiro, conforme dados disponibilizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) [3]. 

Diante deste cenário, a construção de novas subestações ou a reforma e ampliação 

das subestações já existentes se tornam necessárias. Porém, estas por si só representam 

sistemas elétricos complexos de altas potências e normalmente ocupam grandes áreas, 

tornando-se difícil tarefa projetá-las. Há de se dizer também, que a grande maioria das 

subestações de distribuição está localizada em grandes centros urbanos e, portanto, a 

preocupação quanto à segurança da população na ocorrência de curto-circuito (também 

denominada corrente de falha) é imprescindível. Outro fator a se considerar é de que as redes 

de distribuição aéreas são as mais utilizadas, implicando maior número de incidências de 

falhas, comprometendo os indicadores do fornecimento de energia [4]. 

Seguindo esta linha de pesquisa, um dos principais temas estudados refere-se ao 

projeto dos sistemas de aterramento das subestações. Conforme [5], a definição de sistema 

de aterramento é “sistema formado por um ou mais eletrodos de aterramento, isolados ou 

não, visando atender necessidades funcionais e/ou de proteção”. Em grande maioria, os 

projetos de aterramento são dimensionados para atender às solicitações lentas, como aquelas 

apresentadas pelas correntes de curto-circuito. Porém, o aterramento do sistema também 

está sujeito a fenômenos rápidos, tais como as descargas atmosféricas, sendo necessária a 

realização de alguns ajustes para também atender estes tipos de solicitações [6].  

Para que todas as propostas sejam contempladas, existem normas internacionais e 

nacionais que determinam os critérios necessários ao projeto de sistemas de aterramento. 

Exemplos destas são a IEEE STD 80-2013 – Guide For Safety in AC Substation Grounding, 
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e a ABNT NBR 15751 – Sistemas de Aterramento de Subestações, referenciadas 

respectivamente em [7,8]. Um dos critérios definidos nestes documentos sugere que as 

resistências das malhas de aterramento das subestações devam ter valores menores ou muito 

próximos a 10 Ω. Acontece que muitas das vezes isto inviabiliza o projeto, pois os custos de 

investimento se tornam elevados para se obter valores de resistências reduzidos para a malha 

de aterramento. Outro fator que também dificulta a minimização deste valor de resistência de 

aterramento diz respeito às próprias limitações físicas e de área que uma subestação está 

sujeita. 

Para isto, uma saída alternativa consiste em conectar cabos pararraios diretamente 

nas malhas de aterramento das subestações. Esse conjunto (malha de aterramento, cabos 

pararraios e torres de transmissão/distribuição) é denominado circuito escada, advindo do 

termo em inglês ladder. Esta filosofia faz com que a impedância dos cabos pararraios esteja 

em paralelo com a malha, reduzindo assim o valor da impedância de aterramento do conjunto 

[9]. Quando da ocorrência de falhas, e na presença deste paralelismo, há desvio de parte 

dessa falha pelos cabos pararraios, ao qual são interligados fisicamente nas torres de 

transmissão/distribuição, e que por sua vez estão aterradas. Isso se torna relevante, pois a 

drenagem da corrente de falha para fora da subestação faz com que a corrente que passa 

pela malha de aterramento seja efetivamente menor, diminuindo os efeitos térmicos e as 

tensões induzidas dentro da subestação, além de causar menores valores de sobretensões 

nas linhas [10]. 

Normalmente, utiliza-se a conexão da malha de aterramento diretamente no neutro do 

sistema de alimentação de uma subestação, e com isso, a corrente de falha se desloca por 

um caminho fechado pela terra ao longo de todo o circuito, durante certo tempo, até que a 

falha seja eliminada pelos dispositivos de proteção. A análise pelos métodos convencionais 

da distribuição de corrente de falha ao longo do circuito é dificultada devido ao grande número 

de caminhos aos quais o sistema está sujeito, e devida também à complexidade dos 

parâmetros de solos envolvidos [11,12]. Ademais, o comportamento das correntes de falha 

depende totalmente da configuração do sistema de aterramento, e com isso, a análise sobre 

as metodologias adotadas para o estudo deve ser singular para cada caso [13].  

Aliado a todo este contexto as características físicas dos cabos pararraios influenciam 

diretamente no comportamento das correntes de curto-circuito do sistema e, portanto, sua 

utilização deve condizer com as finalidades propostas pelo projeto do sistema de aterramento. 

Neste intuito, podem-se distinguir dois tipos de cabos pararraios: os convencionais e o OPGW 

(Optical Ground Wire).  

O OPGW, também conhecido por cabo guarda com fibra óptica, são cabos pararraios 

utilizados em linhas de transmissão de energia elétrica em Alta Tensão (AT) ou Extra Alta 

Tensão (EAT), e que abrigam em seu interior fibras ópticas capazes de transmitir altas taxas 
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de dados a longas distâncias [14]. Além dos objetivos básicos de proteção dos cabos fase 

contra descargas atmosféricas e retorno de corrente de curto-circuito (assim como os cabos 

pararraios convencionais), o OPGW aproveita-se das estruturas físicas das linhas de 

transmissão de energia para conduzir informações dos sistemas de comunicações, evitando-

se assim, altos investimentos das empresas de telecomunicações para construção de novas 

redes interligadas fisicamente.  

Portanto, com este mecanismo, atendem-se três objetivos:  

i. Proteção das linhas de transmissão frente às descargas atmosféricas; 

ii. Condução de corrente de curto-circuito;  

iii. Facilidade de trânsito de informações via fibra óptica a longas distâncias.  

Um exemplo de comunicação relacionada ao transporte de energia refere-se à 

facilidade que o OPGW tem em diagnosticar localizações de falha ao longo da linha, devido 

ao sensoriamento realizado em unidades remotas. Normalmente, são utilizados 

transformadores de corrente para detecção destas falhas em OPGW e conversores elétrico-

ópticos [15]. 

As principais vantagens do OPGW para comunicações se referem à imunidade a 

interferências eletromagnéticas, dimensões otimizadas, grandes distâncias de transmissão de 

dados, alta capacidade de transmissão, atual vantagem econômica e a comunicação segura. 

Algumas desvantagens são a fragilidade da fibra óptica interna ao cabo, a 

instalação/manutenção e custo, as perdas altas em acopladores em T e a falha de 

padronização dos componentes ópticos [14].  

É importante ressaltar que durante as correntes de curto-circuito existe uma grande 

elevação de temperatura nos cabos devido à alta energia dissipada em forma de calor. Diante 

disso, deve-se ter conhecimento de que alguns parâmetros elétricos do OPGW podem se 

alterar, e isso pode afetar diretamente as características físicas das fibras ópticas existentes 

no interior deste. 

De frente a estes conhecimentos e às informações levantadas é necessário verificar o 

quanto os cabos pararraios influenciam diretamente os níveis de curto-circuito do sistema e, 

portanto, devem-se elaborar estudos capazes de quantificar tais anormalidades, pelos quais 

a análise dos dados obtidos é realizada ao longo da dissertação. 

 

1.2 – Contextualização da dissertação 

O comportamento das correntes de falha ao longo do circuito deve ser estudado com 

bastante cautela. Como as correntes de falha se deslocam além das instalações da 
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subestação, estas podem gerar anormalidades em diversos pontos do sistema. Além disso, 

deve-se levar em consideração o aumento de potência demandada nos últimos anos, 

elevando assim, os níveis das correntes de falha existentes dentro dos sistemas [11].  

No caso da falha a terra em sistema com neutro aterrado, altas correntes e elevações 

de potenciais aparecem em localidades antes com condições normais de operação. Com isto, 

podem ocorrer perdas de vidas humanas, queima de componentes sensíveis de medição, 

interferências em sistemas de comunicação e de telecomunicações, rompimento de cabos de 

linhas de transmissão e cabos pararraios, dentre outros [16,17].   

Segundo Dawalibi, referenciado em [18], a distribuição de corrente de falha é um fator 

importante por duas razões levantadas:  

i. Especificação técnica dos cabos pararraios que são utilizados, visto que em 

regime permanente são submetidos a fenômenos lentos e, portanto, devem 

suportar os efeitos térmicos, mecânicos (estresses eletrodinâmicos) e 

sobretensões impostas pela corrente de falha, e; 

ii. Avaliação de problemas de segurança referente ao aumento de tensão nas 

proximidades e estruturas físicas envolvidas. Tais problemas ocorrem tanto nas 

instalações das subestações quanto nas torres de transmissão e suas 

imediações. Nas subestações ocorrem pelo simples fato do deslocamento da 

corrente para a terra, e também pela tensão transferida devido à possível 

conexão de sistemas de aterramento entre diferentes subestações [19]. Nas 

torres de transmissão, as correntes de falha proporcionam elevação de tensão 

nas bases das torres, podendo gerar potenciais perigosos aos seres vivos.   

Neste contexto, os cabos pararraios tem importância significativa, pois as correntes de 

falha são diretamente dependentes da configuração do circuito e suas impedâncias e, 

portanto, deve-se levar em consideração qual tipo de cabo pararraios deve ser utilizado no 

projeto. 

Em paralelo a esta contextualização, e com a demanda atual crescente da área de 

telecomunicações, verifica-se a possibilidade de utilização das torres de linhas de transmissão 

de energia elétrica para deslocar tais redes de comunicação, mais precisamente, via OPGW. 

Com este intuito, os custos de infraestrutura em novas redes de comunicação reduziram-se, 

pois normalmente a estrutura já existente para deslocamento de energia elétrica adotada pelo 

SIN pode ser utilizada para tal finalidade, integrando o sistema interligado nacional de energia 

elétrica com o sistema interligado de comunicação.  

No Brasil, e com a devida intervenção estatal para o desenvolvimento nacional, tem-

se o objetivo de melhorar e aumentar a infraestrutura dos setores energéticos e de 

telecomunicações. Com a atuação conjunta de ideais por parte dos órgãos competentes, a 
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Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão regulador do setor elétrico brasileiro, 

tem interesse em atualizar o SIN e melhorar o fluxo de carga, e com isto, sugere que as novas 

linhas de transmissão instaladas devam utilizar OPGW ao invés de somente os cabos 

pararraios convencionais. 

Foi lançado em 12 de Maio de 2010 o decreto nº 7.175, que cria o Programa Nacional 

de Banda Larga, ao qual tem por objetivo expandir e massificar o acesso à internet banda 

larga. O programa visa à melhoria da infraestrutura de telecomunicações com a devida 

desoneração tributária (redução de PIS/COFINS), para assim estimular o investimento na 

área. Em meados de 2013, as empresas de telecomunicações que investiram na área, 

começaram a receber benefícios tributários do Regime Especial do Programa Nacional de 

Banda Larga, e um dos itens contemplados é efetivamente a utilização do OPGW para a rede 

de transporte óptico [14]. 

Para tal, as novas subestações e torres de linha de transmissão a serem construídas 

deverão possuir pelo menos um OPGW, quando da necessidade do uso de dois cabos 

pararraios (decorrentes nos casos de AT e EAT). Sugere-se também a troca de cabos 

pararraios convencionais por OPGW em linhas já existentes; porém, é fato que a troca em 

alguns destes sistemas se torne inviável, por diversos fatores, tais como, dificuldade de 

acesso, mão-de-obra especializada, custo operacional, retirada de operação da linha do 

sistema, dentre outros. 

Diante da atualidade do tema, vários trabalhos contemplam os estudos sobre a 

distribuição de corrente de falha em sistemas complexos, desenvolvendo metodologias para 

os cálculos das correntes e tensões envolvidas em casos de distúrbios dentro do sistema; 

porém, a utilização de OPGW dentro destes estudos ainda não é tão explorada. Com este 

intuito e mediante as necessidades brasileiras é realizada uma análise sobre a influência 

exercida pelo tipo de cabo pararraios (convencional ou OPGW) no comportamento das 

correntes de curto-circuito dentro do sistema de uma maneira em geral. 

1.3 – Objetivos geral e específicos 

1.3.1 – Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é verificar qual a influência que o tipo de cabo pararraios 

utilizado (convencional ou OPGW) pode exercer sobre a intensidade da corrente de curto-

circuito e sua distribuição ao longo dos sistemas de rede elétrica.  



C a p í t u l o  1                                6 

 

1.3.2 – Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo geral, tem-se como desenvolvimento e direcionamento os 

seguintes objetivos específicos:  

i. Modelar subestações de transmissão para EAT, assim como suas linhas de 

transmissão e seus sistemas de aterramento; 

ii. Modelar cabos pararraios (convencional e OPGW) para verificar o quanto estes 

influenciam nas correntes de curto-circuito impostas ao sistema; 

iii. Verificar as intensidades das correntes de malha das subestações, assim como 

as correntes que se deslocam pelo aterramento das torres de transmissão e 

cabos pararraios; 

iv. Verificar a influência sobre a corrente de curto-circuito devido à utilização do 

OPGW com cabo pararraios convencional aterrado (em “T”) às torres de 

transmissão em intervalos espaçados;  

v. Analisar as correntes de curto-circuito em diversas localidades do sistema em 

questão; 

vi. Analisar os potenciais transferidos às subestações não faltosas, devido à 

interconexão de sistemas de aterramento entre diferentes subestações; 

vii. Diagnosticar os impactos das correntes de curto-circuito no sistema, devido ao 

uso do tipo de cabo pararraios. 

1.4 – Metodologia 

Para o desenvolvimento desta dissertação, adota-se a seguinte metodologia: 

i. Estado da arte referente às pesquisas realizadas com enfoque na distribuição 

de correntes de curto-circuito em linhas de transmissão de EAT, configurações 

de sistemas de aterramento em subestações, funcionalidade de cabos 

pararraios em sistemas faltosos, e contexto atual sobre a utilização do OPGW 

em redes elétricas e de telecomunicações;  

ii. Caracterização das correntes de curto-circuito em regime permanente; 

iii. Estudo da modelagem matemática para os principais componentes de um 

sistema de transmissão de energia elétrica para fenômenos de baixa 

frequência;  

iv. Utilização do software ATP (Alternative Transients Program) para as 

simulações dos casos estudados; 
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v. Análise de sensibilidade a diversas configurações de sistemas de transmissão, 

com auxílio das simulações desenvolvidas no ATP. 

1.5 – Organização do texto 

Esta dissertação está organizada em quatro capítulos, sendo este primeiro capítulo 

introdutório. 

No Capítulo 2, Estado da Arte, é apresentada uma contextualização geral sobre a 

distribuição de corrente de falha ao longo dos sistemas de transmissão do SEP, assim como, 

a influência sob a corrente de curto-circuito devido à conexão ou não de cabos pararraios 

(convencional ou OPGW) na malha de aterramento das subestações. Para isto, são 

apresentados alguns assuntos implícitos dentro do sistema estudado, como por exemplo, 

aterramentos elétricos, sistemas de aterramento, malhas de aterramento de subestações, 

interconexão entre redes de aterramento de diferentes subestações, abordagem sobre as 

principais características dos cabos pararraios com ênfase no OPGW, e correntes de curto-

circuito. 

No Capítulo 3, Resultados e Análises, são apresentados os resultados das simulações 

realizadas para diagnóstico e estudo sobre como o tipo de cabo pararraios utilizado pode 

influenciar diretamente na intensidade da corrente de curto-circuito e sua distribuição ao longo 

do sistema de aterramento. Enfatiza-se neste capítulo a intensidade de corrente presente nas 

malhas de aterramento e pés-de-torres das torres de transmissão. Considera-se para tal, 

diversas configurações dos sistemas de aterramento, além da utilização ou não de cabos 

pararraios conectados às malhas de aterramento. 

Para finalizar, no Capítulo 4 são apresentadas as conclusões finais desta dissertação, 

assim como as propostas de continuidade para o tema em investigação. 

1.6 – Publicação decorrente desta dissertação 

A seguinte publicação tem origem neste trabalho de dissertação: 

 

 OCHOA, J. P.; OLIVEIRA, R. V.; SCHROEDER, M. A. O.; MOURA, R. A.; 

NEPOMUCENO, E.G. “Aplicação de Algoritmo Genético Aperfeiçoado por um Algoritmo 

Elipsoidal no Cálculo da Resistividade Considerando Solo Estratificado em Duas 

Camadas”. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, SBSE 2016 (Simpósio Brasileiro de 

Sistemas Elétricos). 
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CAPÍTULO 2 – ESTADO DA ARTE 

2.1 – Introdução 

A presença dos cabos pararraios no SEP influencia significativamente a distribuição 

de corrente de curto-circuito ao longo de todo o sistema, devido à conexão ou não destes às 

malhas de aterramento das subestações e/ou torres de transmissão. O estudo sobre os tipos 

de configurações do sistema são importantes para a verificação do deslocamento das 

correntes de falha e suas magnitudes, influenciando diretamente nas tensões de passo e 

toque dentro das subestações, ou mesmo fora destas [20]. 

Para isto, é possível afirmar que os cabos pararraios agregam aspectos relevantes ao 

projeto de sistemas elétricos, tanto quanto sua funcionalidade para diminuição da impedância 

de aterramento de uma subestação, quanto para a proteção dos cabos fases frente às 

descargas atmosféricas e deslocamento de correntes de curto-circuito. Em ambos os casos, 

pode ocorrer grande dissipação de energia em forma de calor e, com isso, o desenvolvimento 

de elevadas temperaturas resultam em perda da tensão física dos cabos pararraios, 

aumentando assim a flecha com relação ao solo, podendo-se interferir na proteção dos cabos 

fase do circuito1. Com a alteração das propriedades mecânicas dos cabos pararraios, diminui-

se a segurança das linhas de transmissão e consequentemente a confiabilidade do sistema 

[21]. As diferentes características elétricas (sendo traduzida como impedâncias) 

apresentadas entre os cabos pararraios convencionais e OPGW fazem com que a corrente 

de curto-circuito seja distribuída de maneira não uniforme ao longo do sistema; e com isso, 

estes cabos estão sujeitos a magnitudes distintas de corrente, fazendo com que um destes 

seja solicitado de maneira mais determinante que o outro.  

Este capítulo tem por finalidade contextualizar e referenciar aspectos gerais sobre a 

problematização envolvida nos eventos de curto-circuito dentro do SEP, enfatizando os 

aspectos decorrentes da utilização de cabos pararraios. O estado da arte se faz necessário 

para melhor apresentação do tema desenvolvido, assim como um histórico sobre as 

pesquisas que envolvem os estudos de distribuição de corrente de curto-circuito, além do uso 

de cabos pararraios convencionais e/ou OPGW.  

                                                
1 Considerando-se que o cabo pararraios não retome suas características físicas e mecânicas de seu 
estado inicial. 
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2.2 – Histórico 

O estudo sobre a distribuição de correntes de falha dentro dos SEP levanta 

considerações importantes ao longo dos anos, assim como também, foram desenvolvidos 

métodos capazes de quantificar tais falhas em diferentes pontos do circuito. Várias pesquisas 

são realizadas para analisar as consequências que as correntes de falha proporcionam ao 

sistema em geral como ocasionar danos aos equipamentos e instalações, além de nos piores 

casos, causar a morte de pessoas nas subestações, torres de transmissão e em suas 

proximidades.  

Seguindo este raciocínio, alguns trabalhos realizaram a abordagem matemática e 

crítica sobre a influência das distribuições de correntes de falha pela configuração dos 

circuitos escadas e, com isso, vários parâmetros de projeto puderam apresentar algumas 

modificações, para assim, representar mais realisticamente os fenômenos envolvidos em tais 

anormalidades do sistema. Adicionalmente à distribuição de corrente de falha, pode-se 

verificar na atualidade a utilização de cabos pararraios convencionais e OPGW interligados 

às malhas de aterramento; e isto deve ser considerado como um dos parâmetros de projeto 

relevantes para os cálculos de corrente de curto-circuito em diversos pontos do sistema. Este 

histórico faz uma correlação dos temas distribuição de corrente de falha e utilização de OPGW 

no SEP. 

Conforme citado em Popovic [22], desde o final da década de 60, diversos 

pesquisadores ([17]) vêm apresentando métodos para a solução dos circuitos escadas, 

desenvolvendo e expondo a necessidade de abordagem do tema sobre a distribuição de 

correntes de falhas nestes circuitos. Com isso, vários artigos ao longo das décadas de 70 e 

80 procuraram explanar mais a respeito do tema e, em consequência disto, outras abordagens 

também se desenvolveram a partir destes estudos. Exemplos disso são projetos de malhas 

de aterramento, interconexões de sistemas de aterramento, configurações de linhas, 

determinação dos parâmetros de linha e cabos pararraios, dentre outros. 

No final da década de 70, segundo [23], o conceito básico do uso de OPGW foi 

abordado e elaborado, e suas aplicações práticas como cabos guarda iniciaram-se no início 

da década de 80. Simultaneamente, o trabalho apresentado em [24] estudou o método 

analítico para determinar as correntes de falha em subestações, torres e cabos pararraios 

considerando a presença de cabos contrapeso dos aterramentos das torres e acoplamento 

entre as fases e cabo pararraios. Em [25], o estudo sobre a distribuição das falhas fase-terra 

levou em consideração os parâmetros de resistividade do solo e a disposição de cabos aéreos 

e/ou enterrados. De mesmo autor em [18], foi apresentado um método computacional capaz 

de quantificar as distribuições de corrente pelos circuitos escadas, com falhas monofásica, 
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bifásica e trifásica a terra.  No trabalho apresentado por Sobral em [26], utilizou-se o método 

desacoplado para dimensionar os sistemas de aterramento interconectados de duas ou mais 

subestações, aplicando o conceito de alimentação multilateral. Em [19], levantaram-se 

valores estimados de potenciais transferidos pelo sistema de aterramento de instalações em 

AT. Em 1988, o trabalho de Okada [15], apresentou algoritmo para a detecção de falhas 

utilizando OPGW, demonstrando que este tipo de cabos pararraios poderia se tornar uma 

importante ferramenta de comunicação para casos de anormalidade dentro do sistema.  

Na década de 90, em [27], é abordado um exemplo real da aplicabilidade de redução 

de custos, via conhecimentos sobre a distribuição de correntes de falha ao longo dos sistemas 

entre subestações em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos. Em [23], abordou-se a 

aplicabilidade da utilização do OPGW em grandes companhias de distribuição de energia, 

onde são demonstradas algumas configurações de OPGW. No trabalho apresentado em [28], 

é abordada a variação da intensidade de corrente de falha e seus efeitos térmicos quando da 

inserção de novas linhas de transmissão no sistema. Em [29], é apresentado um método que 

quantifica a distribuição das correntes de falha a terra em subestações com ênfase em cabos 

de alimentação não uniformes em todo seu comprimento. Um novo programa numérico 

computacional foi desenvolvido por Gatta, em [30], para verificação da distribuição das 

correntes de falha de circuitos simples e duplos, assim como diversos tipos de falha 

envolvendo a terra, sendo seus resultados validados pelo software EMTP (Electromagnetic 

Transients Program).  Em [22], o método proposto para resolução dos circuitos escadas é 

sugerido para casos nos quais as falhas ocorrem fora das subestações, levando-se em 

consideração as condições de segurança nas regiões próximas às torres de transmissão. Em 

[31] é desenvolvido um algoritmo simplificado para utilização de menor base de dados para o 

cálculo das correntes de malha em subestações e, consequentemente, verificação dos limites 

aceitáveis de tensões dentro de suas instalações. Em [20], uma técnica é introduzida para 

redução das correntes de falha que passam pelas malhas de subestações por meio de 

condutores de cobre nus. 

Desde então algumas pesquisas e artigos recentes demonstram novas metodologias 

de cálculos mais simplificados e rápidos computacionalmente para a distribuição de corrente. 

Paralelo a isto e, conforme exposto em [32], a empresa norte-americana Saint Cooper aplicou 

em suas instalações dois tipos de cabo com fibras, ADSS (All Dieletric Self-Supporting) e o 

OPGW, demonstrando que para a utilização do primeiro seria necessário o aumento da 

estrutura física da torre, pois seus parâmetros elétricos provocariam maior elevação de 

potencial junto às torres, o que não ocorreu na prática com o uso do OPGW. Em [33], foram 

simuladas em laboratório descargas parciais para verificar a capacidade máxima do OPGW 

antes de seu rompimento, utilizando para isto um cabo de 140 mm² correspondente a uma 

linha de transmissão de 187 kV. No trabalho [34], é apresentado o termo “aplicação da 
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transferência de falha” para subestações com linhas de transmissão combinadas, avaliando 

os perigos que estas podem sofrer em casos de anormalidades no sistema. Em [35], é 

sugerido um novo método para avaliação das tensões provocadas pela falha fase-terra em 

sistemas MT/BT (Média/Baixa Tensão) dentro de subestações. Em [36], é abordado um 

método que introduz a influência das instalações metálicas próximas aos cabos de 

alimentação para os resultados obtidos nas distribuições das correntes de falha a terra em 

subestações. Em [37] é realizada a análise sobre o projeto de cabos pararraios por meio da 

energia dissipada nestes quando da ocorrência de falhas a terra.  

Dois trabalhos abordam a influência da baixa temperatura de regiões temperadas em 

cabos pararraios. Em [38] sugere-se o uso da ajuda de cabos pararraios enterrados ao solo 

evitando-se as falhas ocasionadas pelo congelamento dos cabos pararraios aéreos sujeitos 

às intempéries destas regiões, tais como nevasca. Já em [39] o estudo é realizado para 

verificação do fator de divisão da corrente de falha à terra influenciada pela resistividade de 

solos congelados. Em artigo similar a [33], o trabalho em [40] simulou arcos elétricos para 

verificar a capacidade máxima do OPGW antes de seu rompimento, assim como o 

levantamento de todo o calor suportável por este, preocupando-se como isso interfere nas 

fibras ópticas localizadas no centro do OPGW. Em [13], é proposto um modelo para estudar 

o fator de divisão de corrente em múltiplos pontos de aterramento dentro de uma subestação 

de grande porte e as consequentes tensões dentro das instalações. Em [41], são comparados 

e analisados resultados dos fatores de divisão de corrente de falha pelo método analítico e 

pelo método de medição dentro de uma subestação real.  

Estes estudos abordados foram apenas alguns dentre vários existentes com relação 

aos temas de distribuição de correntes de falha ao longo do sistema. Porém, verifica-se que 

há um número bastante inferior em relação aos estudos de OPGW se comparados com 

aqueles apresentados pela distribuição de corrente de falha, sendo portanto, um tema 

interessante para novas abordagens e, consequentemente, para acompanhar seu 

desenvolvimento ao longo de novas pesquisas. 

2.3 – Aspectos gerais sobre o estudo 

2.3.1 – Teoria básica de aterramentos elétricos 

Segundo Visacro, referenciado em [6], um aterramento elétrico consiste em uma 

ligação elétrica proposital de um sistema físico (elétrico, eletrônico ou corpos metálicos) ao 

solo. O estudo referente a este componente do sistema deve ser tratado de maneira especial 

em projetos elétricos, pois possui caráter fundamental para obter adequada continuidade de 
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serviço e operação, desempenhando principalmente a devida segurança de seres vivos e 

proteção de equipamentos. Em consequência disto, evitam-se acidentes, transtornos e 

desligamentos indesejáveis para a demanda solicitante. 

Conforme [5], os dois principais objetivos de um aterramento elétrico são: 

i. Segurança de seres vivos e proteção de equipamentos, e; 

ii. Desempenho do sistema ao qual o aterramento está conectado. 

São expostas em Kindermann [42], algumas considerações para atendimento destes 

objetivos principais, tais como: 

 Obter impedância de aterramento mais baixa possível para as correntes de 

falha a terra; 

 Manter os potenciais de passo e toque (mais detalhes na seção 2.3.5), 

produzidos pelas correntes de curto, dentro de limites aceitáveis para a 

segurança de pessoas; 

 Sensibilizar equipamentos de proteção para isolamento rápido da falha a terra; 

 Proporcionar um caminho seguro de deslocamento das descargas 

atmosféricas para a terra; 

 Utilizar a terra como retorno em sistemas MRT (Monofilar com Retorno pela 

Terra); 

 Escoar cargas eletrostáticas geradas nas carcaças dos equipamentos. 

Existem várias formas de se aterrar um sistema elétrico, como por exemplo, a 

utilização de simples hastes ao solo, ou como também, a implementação de diversas 

configurações existentes de malhas de aterramento em subestações. É importante salientar 

que cada subestação possui suas singularidades dentro do sistema e isso influencia 

diretamente no projeto da malha de aterramento.  

Considera-se que uma conexão a terra deva possuir resistência, capacitância e 

indutância como parâmetros elétricos, influenciando na capacidade de condução de corrente 

a terra. Portanto, e segundo [6], a impedância de aterramento é definida como a oposição 

oferecida pelo solo à injeção de corrente elétrica no mesmo, através dos eletrodos, sendo 

expressa quantitativamente por meio da relação entre a tensão aplicada e a corrente 

resultante. Com isso, pode-se representar o aterramento elétrico de maneira simplificada, 

conforme Figura 2.1. 

Muitas das vezes, pode-se considerar a impedância de aterramento como uma 

resistência de aterramento. Isso acontece em casos onde as frequências representativas 

possuem valores reduzidos e portanto, os efeitos reativos de caráter longitudinal (ωL) e a 

susceptância transversal (ωC) são considerados desprezíveis. São enquadradas nestas 

características as ocorrências de regime permanente em SEP, como por exemplo, os curtos-
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circuitos (fenômenos lentos). Adicionalmente, pode-se desprezar a resistência longitudinal 

devido ao efeito pelicular reduzido nessa faixa de frequência, aliado ao valor muito elevado 

da condutividade dos eletrodos típicos de aterramento [6].  

 

Figura 2.1 - Circuito equivalente de um segmento de aterramento elétrico. Adaptado de [6]. 

Portanto, como exemplo, uma malha de aterramento para fenômenos em baixa 

frequência pode ser representada por um circuito equivalente simplificado em condutâncias 

paralelas, conforme Figura 2.2. 

Ao final, pode-se afirmar que esta malha é representada pela solução destas 

condutâncias (G) em paralelo e portanto, representada por uma única resistência de 

aterramento (Rmalha). 

 

 

Figura 2.2 - Circuito equivalente para um segmento do aterramento em baixas frequências. Adaptado 
de [6]. 

Nesta perspectiva, a resistência de aterramento afeta o sistema em duas formas. De 

maneira ativa, a presença desta resistência pode limitar o valor da corrente que flui pelo solo, 

sendo de interesse prático para o conjunto do sistema de aterramento, como por exemplo, 

conectando o neutro da fonte de alimentação na malha de aterramento, fazendo um papel 

similar à de um resistor de aterramento. Na perspectiva passiva, o deslocamento da corrente 

passando pelo aterramento provoca elevações de potencial no solo circunvizinho ao ponto de 

injeção e este valor é proporcional ao valor da resistência de aterramento. Neste caso, a maior 

preocupação se deve ao controle do gradiente de potencial no solo, evitando-se tensões de 

passo acima dos limites aceitáveis em projeto e que podem ser perigosas para seres vivos 

que transitam na região.  

Os principais fatores que influenciam diretamente no valor de resistência de 

aterramento são a resistividade do solo circunvizinho aos eletrodos e a geometria dos 
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eletrodos [6,42]. No caso da resistividade do solo, podem ser enumeradas diversas 

considerações sobre sua caracterização, tais como: 

 Tipo de solo: não são atribuídos valores precisos da resistividade de um tipo 

de solo, mas podem ser caracterizados em faixas de valores, respeitando-se 

condições usuais de umidade; 

 Umidade do solo: a condutividade do solo é afetada sensivelmente pela 

quantidade de água presente nele, podendo variar conforme as estações do 

ano, climas, tempo etc.; porém, a concentração de sais dissolvidos na água 

existente é fator determinante para tal condutividade; 

 Concentração e tipos de sais dissolvidos na água presente no solo: pela 

eletrólise estabelecida pela mistura da água com os sais presentes no solo é 

possível alterar a condutividade do mesmo; 

 Nível de compacidade: refere-se à pressão exercida sobre o solo e o nível de 

contato físico entre as partículas existentes no solo, proporcionando maior ou 

menor continuidade física. Com maior nível de contato entre as partículas, é 

possível afirmar que o solo terá menor valor de resistividade; 

 Granulometria: é a capacidade de encaixe de partículas do solo de diferentes 

tamanhos, sendo que os grãos menores preencham espaços vazios criados 

por grãos maiores, havendo assim maior continuidade física; 

 Temperatura do solo: temperaturas elevadas podem provocar a evaporação da 

água e umidade contida no solo, aumentando a resistividade do mesmo. 

Porém, temperaturas muito baixas, também elevam a resistividade do solo 

devido ao alto coeficiente negativo presente na água; 

 Solos estratificados: composição do solo não homogêneo, separadas por 

diversas camadas de solo sobrepostas, aos quais apresentam valores distintos 

de resistividade. 

Para a geometria dos eletrodos pode-se pontuar: 

 Dimensões; 

 Formato; 

 Número de hastes empregadas; 

 Posicionamento relativo de cada haste e, 

 Espaçamento entre as hastes. 

A abordagem básica de aterramentos elétricos contextualiza conhecimento para 

adentrar no estudo a respeito dos sistemas de aterramento e assim, aplicá-los às subestações 

de energia elétrica.  
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2.3.2 – Sistemas de aterramento com ênfase nas malhas de 

aterramento das subestações 

Historicamente, o método de como implantar o aterramento de sistemas de potência 

sempre foi uma das maiores dificuldades de se determinar, pois muitos dos fatores desejáveis 

de cada uma das configurações não podem ser agregados em apenas um tipo de sistema de 

aterramento. Ademais, é necessário estipular quais são os principais objetivos do sistema 

desejado, pois na contextualização operacional e financeira, muitos dos interesses podem ser 

conflitantes entre si [43].  

Antes de 1920, a maioria dos sistemas não era aterrada e, até então, eram bem aceitos 

pela comunidade técnica. Uma das vantagens de sua utilização é de que falhas de isolação 

em uma das fases poderiam ser toleradas em pequenos intervalos de tempo, habilitando à 

localização da falha e reparando o sistema. Com isso, não há necessidade de interrupção 

imediata do serviço, reduzindo-se a perda referente à descontinuidade de operação. Outro 

fator que fortalecia o argumento da utilização de sistemas isolados era de que saídas 

prolongadas de continuidade de operação eram muito difíceis de acontecer [44]. 

Os sistemas isolados apresentavam outros fatores preocupantes, oriundos 

principalmente, do aumento da demanda e do desenvolvimento dos sistemas de 

transmissão/distribuição de energia elétrica. Primeiramente, pode-se pontuar que o tempo 

tolerado para falhas de isolamento, citado anteriormente, está compreendido entre 30 minutos 

e 2 horas, e há grande dificuldade em se localizar a falha em regime permanente de grandes 

sistemas, pois as correntes de falha a terra (corrente de sequência zero) presentes neste tipo 

de configuração são muito reduzidas, além de que os instrumentos e mecanismos utilizados 

para sua localização ficam limitados, devido a não existência de um referencial como acontece 

em sistemas aterrados [45]. Em segundo plano, não menos importante, passaram a ocorrer, 

frequentemente, diversos problemas que antes não eram tão recorrentes, tais como: falhas 

de isolamento de enrolamentos de motores vulneráveis a sobretensões, problemas 

decorrentes de choques elétricos, incêndios em residências e locais públicos, progressão de 

falhas fase-terra (FT) para bifásica-terra (2FT) ou trifásica-terra (3FT). Tudo isto fez com que 

muitos engenheiros da época começassem a aderir à utilização da configuração dos sistemas 

aterrados como forma de segurança e proteção [44].  

Conforme exposto, os projetos começaram a ser implementados utilizando-se 

sistemas solidamente aterrados ou aterrados por uma impedância de aterramento. No sistema 

solidamente aterrado, alguns pontos do sistema são diretamente conectados a terra 

propositalmente, para que assim, a corrente de falha a terra se desloque por um caminho de 

baixa impedância. Neste tipo de sistema, as falhas apresentam elevadas magnitudes, 

sensibilizando os dispositivos de proteção que comandam o desligamento da parte faltosa do 
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sistema, sendo possível avarias nos componentes do sistema. Além disso, outra característica 

é de que as sobretensões são mais facilmente detectadas, sendo este o sistema de 

aterramento mais utilizado no Brasil [6]. 

Pode-se utilizar também o sistema aterrado por impedância, ao qual se posiciona uma 

impedância (resistência ou reatância) entre o neutro do sistema elétrico e o aterramento físico 

da instalação, limitando assim as magnitudes das possíveis correntes de falha a terra. Este 

tipo de sistema é um sistema intermediário que possui conceitos advindos dos sistemas 

isolados e solidamente aterrados, ao qual se procura utilizar das vantagens de cada um destes 

sistemas, como por exemplo, minimizar os danos para falhas a terra, limitar os esforços 

mecânicos para falhas externas, limitar temporariamente as sobretensões transientes, 

fornecer meios de efetivação de sistemas de detecção de falhas, dentre outros [46].  

Portanto, os principais métodos de aterramento de neutro utilizados no SEP são 

(amplamente explicados em [46]):  

 Neutro isolado; 

 Neutro solidamente aterrado; 

 Neutro aterrado por meio de resistência de alto valor; 

 Neutro aterrado por meio de resistência de baixo valor; 

 Neutro aterrado por meio de reatância (utilizado apenas em geradores de 

pequeno porte); 

 Neutro aterrado por meio de reatância sintonizada (bobina de Petersen), ou 

neutralizadores de terra (consegue provocar uma corrente de falha muito 

próxima de zero, alterando muito pouco a tensão neutro-terra do diagrama 

vetorial), 

 Sistemas híbridos de aterramento de neutro (resistências de baixos e altos 

valores). 

O método mais simples de se alcançar o neutro do sistema é mediante o neutro do 

transformador de alimentação e, por conseguinte, seu aterramento é conectado a este. Pode-

se representar, como exemplo, a ligação proposital da malha de aterramento com o neutro do 

transformador de potência em uma subestação. A prática de se aterrar o sistema implica em 

vários fatores vantajosos ao funcionamento do mesmo, citados por [46], tais como: 

i. Reduzir custos de operação e manutenção; 

‒ Controle das magnitudes das sobretensões e sobrecorrentes em casos de 

falha fase-terra (sólida ou intermitente), e impacto na isolação dos 

equipamentos, 

‒ Proteção mais efetiva de terra, evitando-se danos de geradores, motores e 

transformadores, 
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‒ Facilidade na detecção e localização de falhas, 

‒ Maior proteção contra falhas a terra dentro do sistema, 

‒ Minimização de mau funcionamento dos equipamentos. 

ii. Aumentar a confiabilidade do sistema; 

iii. Elevar a segurança de pessoal e proteção de equipamentos; 

‒ Proteção aos seres vivos em relação ao contato direto ou indireto com as partes 

metálicas energizadas, 

‒ Proteção e ajustes de terra contra possíveis riscos de incêndio em 

equipamentos elétricos. 

O sistema aterrado também proporciona algumas desvantagens, como por exemplo, 

possuir correntes de fuga a terra, e que, consequentemente, provocam os potenciais de passo 

e toque perigosos aos seres vivos. Ademais, insere no sistema, riscos de arcos elétricos 

provocados por realizações imperfeitas das junções e conexões de eletrodutos e barramentos 

ligados ao sistema de aterramento e que, porventura, estão no caminho do retorno da corrente 

FT, criando-se caminhos com certas descontinuidades (denominados como gaps). 

Todas as características existentes dos sistemas aterrados são abordadas em vários 

estudos desde 1935, quando padrões para a segurança de seres vivos e proteção de 

equipamentos foram colocados ao interesse público, apresentando-se vantagens e 

desvantagens. Atualmente, a norma internacional IEEE STD 80-2013 [7] resguarda tais 

padrões desenvolvidos pelos estudos pertinentes a estes sistemas de aterramento, utilizando-

se destes para o adequado projeto de malhas de aterramento de subestações [47], inclusive 

no Brasil. Segundo [7], a grande maioria das subestações possui sistema aterrado 

(solidamente aterrado ou aterrado por impedância) e, nesta mesma referência são abordados 

diversos conteúdos referentes às configurações e características de subestações, assim 

como estudos sobre as distribuições de corrente, e o uso de cabos pararraios conectados 

diretamente às malhas de aterramento destas. 

No sistema de alimentação (representada pela subestação), o método de aterramento 

deve prover a segurança necessária de pessoal frente aos efeitos das correntes de curto-

circuito tendo, portanto, participação efetiva com relação às falhas-terra provocadas por 

condições anormais de operação do sistema. Muito se utiliza da conexão de neutro do sistema 

à malha de aterramento, e com isso, cria-se um caminho de retorno pela terra para as 

possíveis correntes de falha. Este tipo de metodologia aplicada ao sistema de aterramento faz 

com que a malha de aterramento atue como se fosse uma resistência de aterramento inserida 

entre o neutro do transformador e a terra, limitando as intensidades de corrente de falha-terra. 

A garantia de que os dispositivos de proteção atuem em falhas incluindo a terra como 

retorno (falhas FT ou 2FT), deve ser considerada como um dos principais pontos em um 
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projeto de malha de aterramento de uma subestação. A falha 3FT, neste caso, não é 

importante para o dimensionamento da malha de aterramento de uma subestação, pois esta 

corrente de curto-circuito é simétrica (defasadas de 120° elétricos) e a soma vetorial de suas 

magnitudes é praticamente nula [48]. 

Outro fator importante nos sistemas de aterramento de subestações refere-se ao 

posicionamento do caminho de retorno da corrente de falha, que deve ser instalado próximo 

ao circuito de alimentação de potência. A interligação entre as malhas de aterramento, e com 

a proximidade dos circuitos de retorno e de fase, proporciona menor incidência de choques 

elétricos dentro das instalações da subestação. Caso existam conexões mal realizadas entre 

a malha e os equipamentos podem ocorrer gaps nesse caminho de retorno, podendo gerar 

faíscas nas junções resistivas do aterramento, quando da passagem de elevadas correntes 

de falha [46].  

Para se determinar o valor de resistência de uma malha de aterramento em uma 

subestação é necessária a caracterização de vários fatores, tais como: pior corrente de falha 

pela malha (falha FT localizada dentro da subestação) associada à sua maior incidência, 

resistividade do solo e área de instalação da subestação e, consequentemente, a geometria 

da malha de aterramento projetada [6]. Conforme citado por [49], durante mais de 30 anos, 

foram propostos diversos métodos de cálculo das resistências de aterramento e tensões de 

passo e toque nos sistemas de aterramento, principalmente por Dawalibi. Esses métodos, 

normalmente, utilizam-se da elaboração de cálculos referentes às malhas simétricas em solos 

homogêneos ou de duas camadas. Com relação à simetria das malhas, e para exemplificação, 

o trabalho desenvolvido em [50] apresenta várias configurações, conforme Figura 2.3, onde 

a sigla CS é o termo em inglês “Combined Square”. Podem-se utilizar tanto eletrodos 

enterrados ao solo em profundidades de 0,5 a 1,5 m, conforme [7], quanto hastes 

posicionadas em locais específicos das malhas; ou senão, malhas de aterramento híbridas, 

possuindo as características das duas anteriores. 

Os projetos de malha de aterramento de subestações utilizam dados de entrada para 

o desenvolvimento de processos iterativos com relação ao melhor arranjo da configuração da 

malha, para o alcance dos limites desejáveis de tensões de passo e toque, conforme 

apresentado em [42]. Os dois principais dados de entrada referem-se às correntes máximas 

de falha que provocam os piores gradientes de potencial no solo, e o modelo de estratificação 

do solo, ao qual são abordados, por exemplo, em [51]. Estes modelos de estratificação do 

solo podem ser encontrados utilizando-se algoritmos de otimização, conforme apresentado 

em [52]. 

A corrente de falha que se desloca pela malha de aterramento é denominada corrente 

de malha (IM), e é esta que provoca os níveis de gradiente de potencial no solo dentro das 

instalações da subestação. Normalmente, quando se tem a presença de hastes de 
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aterramento posicionadas nas extremidades da malha, apresentam-se nessas quinas os 

níveis de potenciais mais perigosos gerados em toda a malha de aterramento [53].   

 

Figura 2.3 - Exemplos de configurações de malhas de aterramento simétricas. Adaptado de [50]. 

A análise sobre o valor de impedância (ou resistência) da malha de aterramento de 

uma subestação deve ser minuciosa, pois são vários os fatores envolvidos para determinação 

desta, levando-se também em consideração fatores externos, tais como: configuração do 

sistema de aterramento, instalações físicas na vizinhança das subestações, localização da 

subestação, trânsito de pessoas em suas proximidades, dentre outras. Segundo [6], são 

encontrados valores de resistência de aterramento com valores menores que 5 Ω em 

instalações de grande porte, como por exemplo em EAT e, valores entre 40 e 400 Ω em redes 

de distribuição de energia elétrica (com classe de tensão entre 13,8 a 34,5 kV), conforme 

Figura 2.4 (a).  

Como argumentado anteriormente, é desejável que se obtenham baixos valores de 

resistência de aterramento, porém existem duas perspectivas a serem avaliadas. A primeira, 

diz respeito às condições do solo brasileiro, onde várias localidades possuem altos valores de 

resistividade, sendo praticamente impossível obter resistências de aterramento com valores 

tão reduzidos. Ainda acerca disto, as limitações de área para a construção de subestações 

pode ser um fator determinante para não se alcançar os patamares desejados para o valor da 

resistência de aterramento2. A segunda perspectiva preconiza que o que realmente importa é 

que as diferenças de potenciais presentes na subestação, ou próximas a estas, estejam em 

limites aceitáveis para os seres vivos, obtendo-se êxito em alguns casos, mesmo com a 

utilização de valores mais altos de resistências de aterramento do que aqueles sugeridos em 

normas.  

Segundo [7], se a subestação for alimentada por cabos aéreos e esta não possuir 

neutro ou cabos pararraios conectadas à malha de aterramento, se torna importante o uso de 

valores reduzidos de resistência. Em mesma norma, é sugerida a utilização de 0,08 a 

0,15 m de brita acima do solo onde há a malha de aterramento, pois como a brita possui alta 

                                                
2 Muito comum no caso de projetos de malha de aterramento de GIS (Gas Insulated Substation). 
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resistividade, aumenta-se a resistência de contato entre o solo e os pés das pessoas nas 

subestações, minimizando os efeitos de tensões de passo. 

Em caráter prático, devem-se tomar cuidados especiais ao projeto de aterramento de 

uma subestação, pois os tipos de conexões dos equipamentos e instalações na malha de 

aterramento estão sujeitas às condições bem específicas de cada projeto. Uma preocupação 

relevante e interessante de se considerar é apresentada em [54], ao qual são realizados 

estudos de análise de segurança em torres de transmissão/distribuição próximas às 

subestações. Esse fator é predominantemente determinado pela configuração utilizada no 

sistema de aterramento projetado e utilizado e, principalmente, pela conexão ou não dos 

cabos pararraios com a malha de aterramento da subestação.  

Atualmente, existem várias normas nacionais e internacionais que provêm condições 

de exigibilidade mínimas de implementação de assuntos relacionados ao aterramento em 

SEP. Além destas condições mínimas, as concessionárias de energia elétrica devem alterar 

seu projeto de malha de aterramento para atender as especificidades de cada projeto. 

Algumas normas são amplamente utilizadas, principalmente em sistemas de aterramento de 

subestações, tais como [5]: 

 IEEE STD 80-2013 Guide for Safety in AC Substation Grounding; 

 NBR 15751 – Sistemas de Aterramento de Subestações – Requisitos; 

 NBR 7117 – Medição da Resistividade Elétrica do Solo pelo Método dos Quatro 

Pontos (Wenner); 

 NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 IEEE STD 81.1-1983 Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground 

Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System; 

 IEEE STD 81.2-1991 Guide for Measurement of Impedance and Safety 

Characteristics of Large, Extended or Interconnected Grounding Systems; 

 IEEE STD 837-2002 Standard for Qualifying Permanent Connections Used in 

Substation Grounding; 

 IEEE STD 367-1996 Guide for Determining the Maximum Electric Power Station 

Ground Potential Rise and Induced Voltage from a Power Fault; 

 IEEE STD 1050-2004 Guide for Instrumentation and Control Equipment 

Grounding in Generation Stations; 

 NBR 8449 – Dimensionamento de Cabos Pararraios Para Linhas Aéreas de 

Transmissão de Energia Elétrica – Procedimento. 

É recomendável que, em intervalos de tempo, sejam realizadas medições para 

verificação da resistência de aterramento das subestações, pois as mesmas podem sofrer 

alterações ao longo dos anos e, de maneira negativa, influenciar nas condições idealizadas 
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pelo projeto inicial. Normalmente, sugere-se estas medições a cada 5 anos em grandes 

instalações, e 10 anos em pequenas subestações [55]. 

Verificado isto, pode-se dizer, que o estudo sobre a malha de aterramento e sua 

conexão ao sistema de aterramento têm caráter fundamental em relação ao nível de 

segurança e proteção dentro das subestações, assim como também melhoram os índices de 

confiabilidade e funcionalidade de todos os componentes conectados ao sistema. As práticas 

usuais das concessionárias de energia são realizar as interconexões entre diversas malhas 

de aterramento de diferentes subestações, fazendo com que os estudos sobre a distribuição 

de corrente ao longo do sistema seja bem mais complexa (maiores detalhes da seção 2.3.4).  

Na Figura 2.4 tem-se a representação de um sistema de aterramento de uma 

subestação, onde: ZD é a impedância de aterramento do sistema de distribuição, Rmalha é a 

resistência de malha da subestação, ZTi é a impedância de aterramento da torre i (onde i = 

1,2,3,..), ZLD é a impedância da linha do sistema de distribuição, Zlinha é a impedância da linha 

de transmissão.  

 

 
Figura 2.4 - (a) Sistema de aterramento em uma subestação e (b) circuito equivalente de “a”. 

Adaptado de [56]. 
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2.3.3 – Definição e composição do SEP 

Os SEP são responsáveis pela produção, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, com o objetivo de atender várias cargas existentes, de maneira confiável e com 

qualidade, garantindo a continuidade de operação do sistema [57]. 

De acordo com [58], a transmissão do SEP possui três principais funções realizadas 

por diferentes tipos de subestações: 

i. Transmitir energia elétrica dos geradores ou de outros sistemas para os centros 

de cargas; 

ii. Aumentar a segurança do fornecimento de energia por meio das interconexões 

dos diversos SEP, permitindo a redução dos custos de geração; 

iii. Fornecer energia elétrica para o sistema de distribuição, e/ou em alguns casos, 

diretamente ao consumidor final. 

Pode-se afirmar que esta transmissão de energia elétrica é constituída de dois 

principais elementos, que são:  

i. Circuitos (formados pelas linhas de transmissão, cabos pararraios, torres de 

transmissão, dentre outros); e, 

ii. Subestações (interconectando tais circuitos).  

Conforme o IEC (International Electrotechnical Commission), citado em [59], a 

subestação é definida como parte do sistema de potência, concentrada em um determinado 

ponto, incluindo os terminais de linha de transmissão, distribuição, módulos de manobra e 

encapsulamentos, além dos transformadores de potência. Este último têm como função elevar 

ou rebaixar as tensões elétricas para suprir a demanda de energia ao longo de todo o SEP 

[60].  

As subestações podem ser divididas em: geração, transmissão, distribuição e 

consumidor (cliente industrial). No caso desta dissertação, a subestação abordada é a de 

transmissão, pois conforme abordado na seção 2.5.2 – Caracterização dos cabos pararraios 

OPGW, o OPGW pode ser implementado apenas em sistemas de EAT ou AT, sendo 

diferenciadas pelos seus níveis de tensão entre as linhas.  

Segundo Saadat, em [57], compreende-se como AT as linhas de transmissão que 

operam em valores acima de 60 kV, e são padronizadas em 69 kV, 115 kV, 138 kV, 161 kV, 

230 kV linha-linha. A EAT refere-se às linhas de transmissão que operam em valores acima 

de 230 kV e são padronizadas em 345 kV, 400 kV, 500 kV e 765 kV linha-linha.  

Sua contextualização pode ser observada em [61], como: 

i. Subestação de Transmissão: integram as linhas de transmissão e redes com a 

interconexão de circuitos múltiplos paralelos com o objetivo de deslocar o fluxo 
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de potência livremente ao longo de todo o circuito, por longas distâncias, desde 

a geração até o consumidor final. Normalmente, estas subestações operam em 

tensões acima de 138 kV, sendo também possível a transformação de tensão 

de um nível para outro. 

ii. Subestação de Subtransmissão: geralmente, operam em tensões entre 

34,5 kV e 138 kV. Este tipo de subestação atende sistemas radiais, e é 

conectada a um pequeno número de subestações de distribuição.   

Para subestações de transmissão e subtransmissão é recomendada a utilização da 

configuração do sistema solidamente aterrado, ao qual permite maior facilidade de localização 

de falhas ao longo do sistema. Este é um objetivo muito importante em sua contextualização 

dentro do SEP, pois a confiabilidade do sistema depende da agilidade de se corrigir possíveis 

problemas relacionados a estas falhas, diminuindo o tempo de descontinuidade de operação 

do sistema. 

Segundo [62], dentre os principais componentes de uma subestação pode-se citar o 

transformador de potência, transformadores de medição (corrente e potencial), disjuntores, 

religadores, pararraios, barramentos, relés de proteção, dentre outros. Para adequado 

funcionamento de seus equipamentos e segurança, a malha de aterramento se torna 

efetivamente um componente do sistema, desempenhando suas finalidades sem prejuízos e 

riscos de acidentes. 

 

2.3.4 – Interconexão dos sistemas de aterramento de diferentes 

subestações 

Com o aumento da demanda, os SEP evoluíram de pequenos sistemas para sistemas 

complexos e com redes interligadas entre si. Os sistemas de aterramento das subestações, 

independentes de suas topologias, seguiram o mesmo ideal, interconectando-se em diversos 

sistemas e/ou malhas de aterramento ao longo do SEP, com exemplo ilustrativo na Figura 

2.5. Portanto, uma corrente de falha em qualquer um dos sistemas de aterramento de 

subestação provê corrente elétrica a terra em todos os outros sistemas de aterramento 

interconectados a esta [63], ou seja, há mútua interação entre os diversos sistemas de 

aterramento das subestações conectadas à rede. 

A prática de se interconectar sistemas de aterramento precisa ser cuidadosamente 

verificada, pois em certas localidades há maior segurança; já em outras, constam correntes 

de risco antes não existentes em condições normais de operação. Normalmente, estas redes 

se dão pela interconexão das malhas de aterramento com os cabos pararraios aéreos.  
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Segundo [26], a função de se conectar um circuito externo aterrado em uma malha de 

aterramento de uma subestação, pode reduzir entre 2 % e 40 % a corrente de malha. Com 

este levantamento, a interconexão entre as malhas de aterramento de diferentes subestações 

passaram a ser prática comum em projetos de sistemas de aterramento.  

Com o deslocamento da corrente de falha pelos caminhos metálicos interconectados 

ao circuito, várias estruturas físicas passam a ser percorridas por correntes elétricas, gerando 

assim potenciais de toque e de passo perigosos aos seres vivos nestas proximidades, assim 

como danos aos isolamentos dos cabos das instalações não faltosas. Como exemplo, pode-

se citar que, se o neutro de uma rede de baixa tensão é conectado ao sistema de aterramento 

de uma subestação, e ocorrendo uma falha dentro de uma distinta subestação AT/MT, poderá 

ocasionar danos aos isolamentos dos cabos nas instalações de baixa tensão, conforme 

exemplificado em [35].  

 

 

Figura 2.5 - Interconexão entre malhas de aterramento de diferentes subestações. Adaptado de [8]. 

Verificado isto, e com o constante aumento de demanda de energia elétrica, pode-se 

afirmar que os níveis das correntes de falha tendem a aumentar em demasia, e que os cabos 

projetados para deslocar tais falhas do sistema devem estar aptos para realizar tal tarefa por 

vários anos, sem danificar ou alterar suas características elétricas e mecânicas.  

Um aspecto interessante de se observar é em relação ao dimensionamento do cabo 

pararraios ao longo do circuito faltoso. Dependendo do tipo de configuração dos sistemas de 

aterramento, o trecho de cabo pararraios mais próximo às subestações é o mais solicitado em 

todo o percurso das correntes de falhas, pois nessa parte do circuito a corrente de falha pode 

ser maior dentre todos os ramos do circuito e, consequentemente, deve ser projetado para tal 

[30]. Uma prática comum é utilizar cabos pararraios com bitolas menores entre as linhas de 
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transmissão e, na medida em que há aproximação das subestações, esses cabos pararraios 

são projetados com maior bitola, reduzindo-se o custo de implementação do sistema [37].  

2.3.5 – Tensões de passo e toque 

Quando partes do corpo humano são submetidas a uma diferença de potencial cria-se 

uma corrente elétrica que circula por este, capaz de provocar riscos às condições físicas da 

pessoa, podendo causar ferimentos graves, tais como, queimaduras, parada 

cardiorrespiratória, perigosas contrações musculares, dentre outras ou até mesmo ocasionar 

a morte da pessoa. Alguns fatores são considerados para avaliação dos riscos que as falhas 

podem trazer aos seres vivos, sendo estas, intensidades das correntes, tempo submetido à 

corrente de curto-circuito, tipo de corrente elétrica (contínua ou alternada), além de outros. A 

natureza da corrente alternada na faixa de 20 a 100 Hz, geralmente, traz mais riscos aos 

seres vivos do que a corrente contínua, devido justamente, à frequência das batidas do 

coração ser muito próxima a estas faixas de frequência. A corrente contínua tem menores 

possibilidades de causar fibrilação ventricular, pois devem ser aplicadas durante um momento 

específico e vulnerável do batimento cardíaco. Já as descargas atmosféricas, por serem 

fenômenos rápidos (espectro de frequência dominante superior), tendem a circular pela parte 

externa do corpo humano, devido ao efeito pelicular, e por isso, podem causar queimaduras 

na pele [51]. 

Segundo [7], estudos realizados por Dalziel demonstram que 99,5% das pessoas 

suportam correntes elétricas à frequência de 50 ou 60 Hz com segurança e sem que haja 

fibrilação ventricular, balizadas pelas Equações (2.1) e (2.2). Estas equações das correntes 

máximas suportáveis são válidas apenas para o intervalo de tempo (ts) entre 0,03 a 3s e são 

correspondentes às pessoas de 50 e 70 kg, respectivamente. 

 

𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 (50𝑘𝑔) =
0,116

√𝑡𝑠
 [𝐴]                                                                 (2.1) 

 

𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 (70𝑘𝑔) =
0,157

√𝑡𝑠
  [𝐴]                                                                (2.2) 

 

Para o caso de aterramentos elétricos estes valores de corrente servem como 

parâmetros para os cálculos das situações típicas do SEP, tais como, as tensões de passo, 

toque e potencial transferido [6]. Para o projeto da malha de aterramento, prefere-se utilizar 

como referência o peso de 50 kg, adotando-se, portanto, valores conservativos para tal [8]. 
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A tensão de passo é a máxima diferença de potencial entre os pés (distância arbitrária 

de 1 m entre estes), ao qual uma pessoa presente na região do aterramento, estaria sujeita 

em decorrência de um fluxo de corrente para a terra. Isto acontece devido à existência de 

linhas equipotenciais diferentes na superfície do solo, geradas pelo deslocamento desta 

corrente elétrica. Com isso, os pés da pessoa estariam submetidos a diferentes níveis de 

potencial, fazendo com que uma corrente elétrica venha a se deslocar pelo seu corpo, 

trazendo risco à sua segurança. Esta pessoa não está submetida à tensão de passo caso 

esteja sobre a mesma linha equipotencial, ou com os pés bem juntos um ao outro, ou também, 

se a mesma estiver apoiada em apenas um dos pés [7]. A Figura 2.6 ilustra a tensão de passo 

(Vpasso). 

 

Figura 2.6 - Tensão de passo. 

A tensão de passo máxima permissível é demonstrada na Equação (2.3), onde Ichoque 

é a corrente que passa pelo corpo do indivíduo [42]. 

 

𝑉𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = (1000 + 6 𝐶𝑠 𝜌𝑠) 𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒   [𝑉]                                                  (2.3), 

 

onde  

Cs → Fator de correção do solo, em [m-1], dado pela Equação (2.4); 

ρs → resistividade da primeira camada do solo, em [Ω.m]. 

  

𝐶𝑠 =
1

0,96

[
 
 
 
 
 

1 + 2 ∑
𝐾𝑛

√1 + (2𝑛
ℎ𝑠

0,08)
2

∞

𝑛=1

]
 
 
 
 
 

                                                     (2.4), 

 

em que  

K → fator de reflexão; 
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hs → profundidade da camada de brita, em [m]. 

 

O fator de reflexão é demonstrado pela Equação (2.5), onde ρa é a resistividade da 

camada mais profunda e ρs é a resistividade da camada superficial (brita) [42]. 

 

𝐾 =
𝜌𝑎 − 𝜌𝑠

𝜌𝑎 + 𝜌𝑠
                                                                                  (2.5). 

 

Na prática utiliza-se sobrepor camada de brita acima do solo da subestação. Como a 

brita possui elevada resistividade (cerca de 3000 Ω.m), as correntes de falha tendem a 

permanecer nas camadas mais profundas do solo, aumentando a resistência de contato entre 

o solo e os pés das pessoas [42]. Caso não haja a camada protetora de brita, ou quando esta 

possuir a mesma resistividade do solo da subestação adota-se 𝐶𝑠 = 1.  

A tensão de toque é a máxima diferença de potencial que uma pessoa, na região do 

aterramento, fica submetida quando esta entra em contato com uma estrutura metálica pela 

qual se desloca a corrente faltosa através de seu aterramento. Normalmente, ocorre pelo 

contato de apenas uma das mãos, considerando uma distância de 1 m entre a pessoa e a 

estrutura física tocada. Devido ao contato, a corrente elétrica se desloca desde a estrutura 

metálica, passando pela mão, tronco e pernas, podendo provocar fibrilação cardíaca e outros 

riscos à pessoa. A Figura 2.7 ilustra a tensão de toque.  

 

Figura 2.7 - Tensão de toque. 

A Equação (2.6) refere-se à tensão de toque máxima [42]. 

 

𝑉𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = (1000 + 1,5 𝐶𝑠 𝜌𝑠) 𝐼𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒  [𝑉]                                          (2.6) 

 

Uma ramificação do conceito de tensão de toque é denominada como tensão 

transferida, ou GPR (Ground Potential Rise) [6]. Esta condição de risco tem importância nesse 

contexto, pois é a elevação de potencial total da malha referida ao terra remoto (local muito 
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distante da malha). Em suma, o termo GPR ocorre quando uma pessoa posicionada dentro 

da área da subestação entra em contato direto com um condutor aterrado ao terra remoto 

(área externa à subestação), ou uma pessoa localizada no terra remoto entra em contato com 

um condutor conectado à malha de aterramento da subestação faltosa.  

Em casos em que há interconexão entre as malhas de aterramento, o GPR pode ser 

maior que o somatório dos GPRs de cada subestação, devido às tensões induzidas por 

circuitos de comunicação, cabos neutros de baixa tensão, cercas metálicas, tubos metálicos, 

dentre outros. Segundo [7] é impossível projetar uma malha de aterramento para atender as 

tensões de toque causadas pelas tensões transferidas externas. Algumas medidas podem ser 

adotadas para evitar tais tensões, como por exemplo, seccionar e isolar quaisquer partes 

metálicas não energizadas conectadas aos eletrodos, sendo estas externas à área da 

subestação [6].  

Os valores de GPR são alterados por diversos fatores, como por exemplo, em um 

modelo de estratificação do solo de duas camadas é importante verificar qual destas possui o 

maior valor de resistividade. Dois dos estudos apresentados com relação a toda esta 

contextualização podem ser verificados em [64]. Nos casos em que a resistividade da primeira 

camada do solo é maior do que a mais profunda são apresentados valores maiores de GPR; 

e caso a resistividade seja maior para a camada mais profunda, os valores de GPR são 

menores [66]. O valor de GPR é o produto da máxima corrente de malha, que passa pela 

resistência de aterramento da malha, pela própria resistência da malha de aterramento, 

conforme Equação (2.7). 

 

𝐺𝑃𝑅 = 𝑅𝑚𝑎𝑙ℎ𝑎𝐼𝑚𝑎𝑙ℎ𝑎  [𝑉]                                                                (2.7) 

2.4 – Corrente de curto-circuito no SEP 

2.4.1 – Considerações gerais sobre as correntes de curto-circuito 

Atualmente, as concessionárias de energia elétrica apresentam critérios bem definidos 

para os projetos de aterramento, considerando-se solicitações em baixas frequências como 

àquelas aplicadas na frequência industrial. Segundo [5], compreende-se como baixa 

frequência (50 ou 60 Hz) a designação convencional das frequências utilizadas em SEP e, 

que em linhas gerais, caracterizam-se por fenômenos lentos, abrangendo assim, o projeto de 

sistema de aterramento quando da ocorrência de defeitos referenciados a terra. Nos 

aterramentos, ou em operação com desbalanço de carga em sistemas de alimentação 
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polifásico, a impedância longitudinal e a corrente capacitiva no solo (diretamente proporcional 

à frequência) são desconsideradas em grande maioria das aplicações [6]. 

A corrente de curto-circuito, portanto, é um dos principais parâmetros para o 

desenvolvimento inicial do projeto do sistema de aterramento, e seus valores são 

frequentemente utilizados para determinação dos demais parâmetros do sistema. A 

preocupação principal é manter em limites toleráveis as tensões de passo e toque dentro de 

uma subestação e em suas proximidades, além da proteção dos equipamentos e instalações 

elétricas. É importante ressaltar que as condições críticas para os seres vivos estão na faixa 

de frequência referente ao regime permanente, estabelecidas pela relação tempo-corrente 

[6].  

Os curtos-circuitos ocorrem por vários fatores, sendo os mais comuns provenientes de 

falhas de isolamento dos componentes do sistema, contato não intencional com algum 

elemento energizado do sistema, descargas atmosféricas, rompimento de cabo(s) fase(s) e 

possível contato com a terra, asfalto ou qualquer outra estrutura física, contato entre fases, 

contato direto de alguma(s) fase(s) com árvores, estruturas metálicas, dentre outras [67].   

O estudo sobre as características e comportamentos das correntes de falha dentro do 

SEP é de extrema relevância tanto para os projetos de subestações, quanto para torres, linhas 

de transmissão/distribuição e cabos pararraios. Todos os parâmetros envolvidos no sistema, 

desde a proteção até a coordenação, devem ser projetados levando-se em consideração os 

eventos de curto-circuito, pois solicitam bastantes esforços elétricos e mecânicos dos 

componentes e dispositivos elétricos [18]. Além disso, o quesito segurança deve ser 

compreendido para posterior análise das intensidades das falhas no sistema. O assunto é 

abordado na próxima seção. 

2.4.2 – Caracterização das correntes de curto-circuito 

As correntes de curto-circuito, normalmente, adquirem valores de grandes 

intensidades, mas, utilizando-se as devidas proteções, são limitadas a pequenas frações de 

segundos. As magnitudes destas correntes são baseadas nas impedâncias do circuito, assim 

como no tipo de conexão dos alimentadores, e apresentam valores compreendidos entre 10 

a 100 vezes a corrente nominal, desde o ponto de defeito da instalação até a fonte de 

alimentação do circuito [67]. Portanto, os dispositivos de proteção devem ser projetados para 

atuar antes que os componentes do sistema sofram avarias permanentes geradas pelo curto-

circuito. Geralmente, os ajustes de curva de tempo e corrente destes dispositivos devem ser 

superiores à carga máxima “vista” pelo equipamento, pois existem correntes de inrush 

geradas por chaveamentos, e que poderiam fazer com que os dispositivos atuassem ainda 

em condições normais de operação do sistema [4]. 
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Podem-se compreender como fonte de curto-circuito todos os elementos envolvidos 

no sistema que contribuem para a corrente de defeito, como por exemplo, geradores, 

condensadores síncronos e motores de indução. O transformador de potência não é 

considerado como fonte, pois o mesmo é apenas um elemento com alto valor de impedância 

inserido no sistema [67]. Geralmente, em sistemas elétricos de grande porte, as falhas 2F e 

FT possuem as maiores intensidades. Já em sistemas industriais, a falha 3F é definida como 

a máxima corrente de curto-circuito alimentada por uma ou mais fontes e, por conseguinte, as 

falhas 2F e FT definem os mínimos valores [68]. 

A análise sobre as falhas em SEP devem ser realizadas considerando a localização 

das fontes de corrente de curto-circuito. Os dois principais casos são: defeitos ocorridos nos 

terminais do gerador, e defeitos localizados longe do gerador. Para o primeiro caso, as 

correntes de curto-circuito iniciam com um valor muito elevado e decrescem devido às suas 

reatâncias internas até se alcançar o regime permanente. Estas reatâncias transitórias do eixo 

direto são: subtransitória (Xd”), transitória (Xd’) e síncrona (Xd). Não é escopo deste trabalho a 

análise da corrente de curto-circuito nos terminais do gerador. 

O caso estudado nesta dissertação é para falhas decorrentes longe dos terminais do 

gerador. Segundo [67], com o afastamento da localização da falha em relação aos terminais 

do gerador, as impedâncias acumuladas das linhas de transmissão e distribuição são muito 

maiores que as impedâncias do sistema de geração, fazendo com que a corrente de curto-

circuito simétrica seja a de regime permanente acrescida apenas pela componente de 

corrente contínua. Com relação a isto, a forma de onda para um curto-circuito longe dos 

terminais de um gerador é apresentada na Figura 2.8. 

As equações que estabelecem a forma de onda da corrente de curto-circuito 

apresentada na Figura 2.8, são demonstradas no Anexo A (seção A.1). 

Ainda segundo [67], a componente contínua tem valor decrescente, sendo 

determinada pela característica do fluxo magnético. Este fluxo não sofre variações bruscas 

até que seu valor seja nulo, e pode-se afirmar que seu comportamento é diretamente ligado 

ao fator de potência de curto-circuito, ou seja, pela relação reatância e resistência do circuito 

(X/R), caracterizada por Ct (constante de tempo). Caso as características do circuito sejam 

predominantemente resistivas, o amortecimento da componente de corrente contínua é 

extremamente rápido. Em caso de predominância indutiva, este amortecimento é lento. 

Para o cálculo da corrente de curto assimétrica deve-se ter o conhecimento da relação 

X/R, sendo X e R medidos desde a fonte de alimentação até o ponto de falha. Estas equações 

também são demonstradas no Anexo A (seção A.2).  

Para efeitos práticos em projetos elétricos utiliza-se o valor assimétrico da corrente de 

falha para determinação das capacidades dos equipamentos frente aos efeitos dinâmicos 

(transitórios eletromagnéticos). O valor simétrico da corrente de falha é utilizado em 
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dispositivos de proteção para determinação de suas capacidades de atuação, assim como 

definição de seus ajustes contra sobrecorrentes; e também, para determinar a capacidade de 

suportabilidade dos efeitos térmicos e mecânicos nos demais componentes do sistema [69]. 

 

Figura 2.8 - Evolução da corrente de curto-circuito. Adaptado de [48]. 

2.4.3 – Correntes de falha em sistemas de potência trifásicos 

A análise de condições de falha dentro do SEP trifásico pode ser tarefa difícil de 

realizar, pois depende diretamente das configurações e potências implementadas a cada 

projeto e, por conseguinte, depende do componente a ser analisado e de seu posicionamento 

dentro do circuito. Segundo [70], por muitos anos, estas análises eram realizadas utilizando-

se características em condições normais de carga, assim como também, do levantamento por 

meio dos valores de curto-circuito trifásicos. Ademais, de forma empírica, utilizavam-se fatores 

de multiplicação sobre valores das falhas trifásicas para se determinar prováveis intensidades 

de corrente de falha FT, o que proporcionavam erros intrínsecos aos projetos elétricos da 

época, subdimensionando ou sobredimensionando componentes do sistema sem a devida 

necessidade. 

Ainda segundo [70], as correntes de falha FT, 3F e 3FT são amplamente variáveis 

entre as diversas configurações possíveis dos sistemas elétricos. Em alguns sistemas, uma 

falha FT pode ser menor do que a corrente nominal de carga; e em contrapartida, em outro 

sistema ou até mesmo em localização distinta dentro do mesmo sistema, um falha FT pode 

ser maior do que uma corrente de falha 3F ou 3FT. Isto é explanado por [7], ao qual afirma 

que a pior corrente de falha dependerá da localização da falha, sendo brevemente abordado 
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que a falha FT será pior se a condição 𝑍1𝑍0 > 𝑍2
2  for satisfeita; caso 𝑍1𝑍0 < 𝑍2

2  for satisfeita, 

a pior corrente de falha será a 2FT. 

Podem-se apresentar, estatisticamente, os seguintes percentuais referentes à 

ocorrência de falhas em SEP [71]:  

 Fase-terra (FT) – 70 %; 

 Bifásica (2F) – 15 % 

 Bifásica-Terra (2FT) – 10 %; 

 Trifásica (3F e 3FT) – 5 %. 

Em alguns sistemas, onde há utilização de resistores de alta impedância conectados 

ao neutro do transformador de potência, às vezes as falhas FT podem se desenvolver para 

falhas 2FT, sendo causadas pelas altas tensões transitórias presentes nas fases sãs do 

sistema [72]. Isto ocasiona maiores prejuízos aos componentes do sistema, sendo 

interessante eliminar as falhas FT logo que diagnosticadas.  

Os curtos-circuitos podem ser classificados em dois grupos: simétricos e assimétricos, 

sendo explicados a seguir. 

2.4.3.1 – Curto-circuito simétrico 

As falhas simétricas (também denominadas em certas literaturas como falhas 

passivas) são aquelas caracterizadas por total simetria ou equilíbrio entre as fases do sistema, 

antes e após a ocorrência do defeito [73]. Deste modo, todas as impedâncias, as amplitudes 

das tensões de fase e correntes de curto-circuito estão em equilíbrio, fazendo com que a soma 

vetorial entre elas seja nula. Com isso, é possível utilizar a representação equivalente 

monofásica, ao invés da representação trifásica, podendo assim ser realizado o cálculo da 

corrente de curto-circuito por fase [69].  

Pode-se afirmar que a única falha simétrica é representada pela falha trifásica (com 

ou sem a presença da terra). Neste tipo de falha, há apenas a presença da componente de 

sequência positiva. Acerca disto, se o sistema de uma subestação for referenciado à malha 

de aterramento, não há corrente de malha oriunda de uma falha trifásica, pois a corrente que 

passa pela terra é representada pela componente de sequência zero.  

2.4.3.2 – Curto-circuito assimétrico 

As falhas assimétricas (também denominadas em certas literaturas como falhas ativas) 

são aquelas caracterizadas pela assimetria ou desequilíbrio entre as fases do sistema, sendo 

que suas impedâncias, amplitudes de tensões de fase e correntes de curto-circuito estão em 
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desequilíbrio, originando somas vetoriais não nulas. Nestes tipos de falhas não é possível a 

utilização da representação equivalente monofásica do sistema. 

Para o cálculo dos módulos das correntes de falha assimétricas é utilizada a análise 

por componentes simétricas, diretamente pelas constantes do sistema. Este método se baseia 

no uso do Teorema de Fortescue.  

Segundo Anderson em [74], o Teorema de Fortescue apresentado em 1918, por C. L. 

Fortescue decompõe um sistema trifásico desequilibrado em três sistemas trifásicos com três 

fasores equilibrados, denominados como componentes simétricos de sequência zero, positiva 

e negativa. Em [42], é apresentada a definição do teorema da seguinte maneira: “Um sistema 

desequilibrado de n fasores relacionados, pode ser convertido em n sistemas equilibrados de 

fasores, chamados componentes simétricas dos fasores originais. Os n fasores de cada 

conjunto de componentes são iguais em amplitude e os ângulos entre fasores adjacentes de 

cada conjunto são iguais.” Este teorema é apresentado com maiores detalhes na referência 

[74]. 

Os componentes simétricos elaborados e apresentados pelo Teorema de Fortescue 

colaboram para a representação dos sistemas desbalanceados em sistemas balanceados, 

facilitando a análise do circuito frente às condições anormais de operação. As redes de 

sequência são representações fiéis do sistema balanceado original, desmembrados nas 

componentes simétricas de sequência zero, positiva e negativa. Ressalta-se que as LTs 

possuem desacoplamento entre as sequências apenas se as mesmas forem transpostas. 

Esta representação é determinada pelas redes de sequência positiva, negativa e zero; e é 

apresentada na forma da Equação (2.8). 

[

𝑉𝑎0

𝑉𝑎1

𝑉𝑎2

] = [
0
𝐸𝑎

0
] − [

𝑍0 0 0
0 𝑍1 0
0 0 𝑍2

] [

𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

]                                                     (2.8). 

 

Com a utilização do Método Clássico, ou Método dos Três Componentes, abordados 

em [57,74], são assumidas algumas simplificações para os cálculos das correntes de curto-

circuito (considerando que a rede está em regime permanente), tais como: 

i. Máquinas síncronas do sistema operam com tensões em 1 pu (considera-se 

fonte de tensão atrás de reatância); 

ii. Cargas estáticas do sistema, capacitâncias das linhas de transmissão, bancos 

de capacitores e reatores são desprezados (porém podem ser incluídas sem 

maiores problemas); 

iii. Motores são considerados como fontes de tensão (conforme i, considera-se 

fonte de tensão atrás de reatância); 

iv. Transformadores operam com tap nominal; 
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v. A impedância da rede de sequência positiva é igual à da rede de sequência 

negativa (com exceção para as máquinas rotativas); 

vi. O neutro do sistema é referenciado para as redes de sequência positiva e 

negativa, mas a terra é referenciada pela rede de sequência zero. Entretanto, 

a corrente de sequência zero apenas flui se o sistema de neutro é aterrado; 

vii. A impedância de aterramento é refletida na rede de sequência zero como 3Zn. 

2.4.3.3 – Equações das correntes de curto-circuito 

Com as devidas apresentações desenvolvidas no Anexo B (seções B.1 a B.4), tem-se 

a elaboração da Tabela 2.1, com o equacionamento das correntes de sequência de curto-

circuito em SEP. Todo o desenvolvimento destas equações é apresentado no Anexo B. 

Tabela 2.1 - Equações das correntes de curto-circuito, em pu. 

Tipo de 

Falha 
𝑰𝒂𝒐 𝑰𝒂𝟏 𝑰𝒂𝟐 

FT 
𝐸𝑎

𝑍0 + 𝑍1 + 𝑍2 + 3𝑍𝑓

 𝐼𝑎𝑜 𝐼𝑎𝑜 

2F 0 
𝐸𝑎

𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍𝑓

 −𝐼𝑎1 

2FT −
𝐸𝑎 − 𝑍1𝐼𝑎1

𝑍0 + 3𝑍𝑓

 

𝐸𝑎

𝑍1 +
𝑍2(𝑍0 + 3𝑍𝑓)
𝑍2 + 𝑍0 + 3𝑍𝑓

 
−

𝐸𝑎 − 𝑍1𝐼𝑎1

𝑍2

 

3FT ou 3F 0 
𝐸𝑎

𝑍1

 0 

 

onde 

Ia0 → Corrente de sequência zero; 

Ia1 → Corrente de sequência positiva; 

Ia2 → Corrente de sequência negativa; 

Ea  → Tensão equivalente de Thevenin; 

Z0 → Impedância de sequência zero; 

Z1   → Impedância de sequência positiva; 

Z2   → Impedância de sequência negativa; 

Zf    → impedância de falha. 

 

Vale ressaltar que as correntes de falha que envolvem a terra são representadas por 

três vezes o valor da corrente de sequência zero do sistema, conforme Equação (2.9). Caso 

o neutro do alimentador esteja aterrado, sua impedância será inclusa no termo Zf. 
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𝐼𝑓 = 3𝐼𝑎0  [𝐴]                                                                            (2.9). 

2.5 – Contextualização sobre a utilização dos cabos 

pararraios convencionais e OPGW 

No Brasil, a energia elétrica é predominantemente gerada por usinas hidrelétricas, às 

quais, normalmente, estão distantes dos grandes centros urbanos, fazendo com que a 

utilização das linhas de transmissão a longas distâncias seja um meio de se transportar 

energia para o consumidor final. Estas linhas de transmissão necessitam operar 

continuamente, sem interrupções de serviço, mantendo-se índices aceitáveis de 

confiabilidade do sistema. Um dos mecanismos capazes de proteger a operacionalidade das 

linhas de transmissão refere-se aos cabos pararraios. 

A utilização de cabos pararraios em torres de linhas de transmissão têm duas 

funcionalidades principais: 

i. Proteção das linhas de transmissão contra descargas atmosféricas, e; 

ii. Em caso de falha, prover caminho alternativo de corrente de curto-circuito ao 

longo do circuito. 

Existem dois tipos de cabos pararraios: convencionais e com fibras ópticas. Há alguns 

anos atrás, devido ao grande desenvolvimento tecnológico no setor de telecomunicações, 

verificou-se a necessidade de implementação de projetos capazes de atender a demanda 

crescente existente, e o mecanismo adotado para tal é a utilização de fibras ópticas. 

A introdução do uso de fibras ópticas reduziu efetivamente os custos tanto para as 

empresas prestadoras de serviço quanto para seus consumidores. A utilização da 

infraestrutura já existente das torres de linhas de transmissão para a formação de redes de 

telecomunicação via cabos pararraios, especificamente representado pelo OPGW, torna-se 

extremamente viável economicamente. Além disso, observa-se que as companhias de 

energia realizam novos investimentos para a construção das redes com fibra óptica, pois as 

mesmas, obtêm aluguel de tais redes em função dos direitos de passagem que possuem 

frente à utilização dos serviços de telecomunicações [75]. Os sistemas de monitoramento e 

diagnóstico (informações disponibilizadas pelo uso do OPGW) em tempo real servem como 

apoio para subestações e linhas de transmissão, para melhorar a supervisão e controle do 

SEP.  

O Brasil tem potencial efetivo para utilizar esta tecnologia, tanto geograficamente 

devido às suas dimensões continentais, quanto pela expansão na área de telecomunicações, 

mediante plataformas de governo para o desenvolvimento de sua infraestrutura e 
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massificação do uso de internet. Um exemplo disto é a Norma para Certificação e 

Homologação de Cabos Pararraios com Fibras Ópticas para Linhas Aéreas de Transmissão 

(OPGW), criada em 2 de Setembro de 2003.  

Para que houvesse a expansão das telecomunicações, o uso de cabos pararraios 

convencionais na implementação de novas torres de transmissão reduziu-se. Segundo [76], 

atualmente no Brasil, todas as concessionárias constituintes da rede básica possuem pelo 

menos um circuito acima de 230 kV que utiliza OPGW, constituindo mais de 15.000 km de 

cabos instalados. 

Ressalta-se que a utilização de cabos pararraios convencionais ainda é presente nas 

instalações físicas de transmissão de energia elétrica. Para isso, são abordadas 

separadamente as características dos cabos pararraios convencionais e OPGW. 

2.5.1 – Caracterização dos cabos pararraios convencionais 

Os cabos pararraios convencionais são formados por cordoalhas de 7 fios de aço 

zincado (seis fios encordoados juntos, concentricamente, em torno de um fio central), com 

zincagem dupla, resistências mecânicas HS (High Strength Steel) ou EHS (Extra-High 

Strength Steel) [77], regulamentada pela NBR 8449, referenciada em [78]. Seu material é 

economicamente viável para proteção de linhas de transmissão e a grande maioria das linhas 

de transmissão de EAT é configurada com cabos pararraios EHS. Segue Figura 2.9 de uma 

linha de transmissão de EAT com o devido posicionamento dos cabos pararraios.   

 

 

Figura 2.9 - Torre de transmissão. Foto do autor. 

2.5.2 – Caracterização dos cabos pararraios OPGW 

Os cabos OPGW (Optical Ground Wire) são formados pelo revestimento de fibras 

ópticas através de fios metálicos trançados e que, além das mesmas funcionalidades dos 
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cabos pararraios convencionais, possui a essência de transportar informações a longas 

distâncias. Normalmente, os OPGW são utilizados em linhas de transmissão de AT e EAT, 

que justamente atendem estas distâncias. As fibras ópticas do OPGW são revestidas em 

acrilato, dispostas em tubos preenchidos com gel, agrupados envoltos a um elemento central 

dielétrico protegido por fitas de enfaixamento, tubo de alumínio, além de uma ou duas 

camadas de fios metálicos. Estes fios metálicos podem ser de aço revestido de alumínio (ACS 

– Aluminum-Clad Steel), liga de alumínio (AA – Aluminum-Alloy), como também de aço 

galvanizado. A Figura 2.10 e a Figura 2.11, respectivamente, mostram a constituição e cortes 

transversais de diferentes tipos de OPGW. 

 

Figura 2.10 - Constituição do cabo OPGW. Adaptado de [76]. 

Com o aumento da demanda pelo OPGW, os projetos de torres e linhas de 

transmissão tiveram que sofrer algumas alterações. Antes, os cabos pararraios convencionais 

eram seccionados e aterrados em determinadas torres, evitando-se com isso, loops dentro 

dos circuitos de transmissão. Estes loops provocam correntes induzidas nos cabos pararraios 

devido às altas tensões das linhas do sistema, e assim, provocam altas perdas por efeito 

Joule, em forma de calor. Com a implantação do OPGW, evita-se este seccionamento, e com 

isso, criam-se maior número de loops, aumentando-se as perdas dentro do sistema. Devido 

a todo este levantamento, as configurações dos circuitos com a presença do OPGW são 

diferentes, e com isso, os parâmetros que os representam tornam-se distintos [76]. 

O OPGW caracteriza-se pelas baixas resistências elétricas e mecânicas, se 

comparados com os cabos pararraios convencionais [79]. Esta segunda influencia 

diretamente o projeto das torres de transmissão, pois ele é mais flexível que os cabos 

convencionais, e sua fixação na estrutura da torre deve ser projetada para tal. Ademais, esta 

flexibilidade provoca uma maior flecha (distância vertical entre a altura do condutor na torre e 

a menor altura do condutor referente ao solo, provocada pelo próprio peso do cabo), 

aproximando-se muito mais dos cabos fase do que normalmente os cabos pararraios 
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convencionais conseguem atingir. Diante disto, aparecem dois fatos: o OPGW fica mais 

susceptível às correntes induzidas, aumentando-se a perda térmica do sistema; e interfere 

diretamente sobre o Modelo Eletrogeométrico (EGM - Electrogeometric Model), pois 

determina uma menor área de cobertura da proteção das fases frente às descargas 

atmosféricas.  

 

 

Figura 2.11 - Diferentes tipos de cabos OPGW. Retirado de [75]. 

A altura dos cabos fase em relação ao solo cresce com o nível de tensão da linha de 

transmissão e, portanto, os circuitos com a presença de OPGW são bastante expostos às 

descargas atmosféricas. Em [76] cita-se o grande número de desligamentos de circuitos 

equipados com OPGW durante incidências diretas de descargas atmosféricas.  

Além de novas torres de transmissão construídas com a configuração utilizando dois 

cabos pararraios, várias concessionárias de energia e telecomunicações estão realizando a 

troca de um destes cabos convencionais pelo OPGW. Diante deste fato, é importante salientar 

algumas observações para esta possível troca: 

 Suportabilidade das torres de transmissão em relação aos esforços mecânicos 

de lançamento, instalação do OPGW (usualmente, o peso do OPGW é maior 

do que o de cabos pararraios convencionais) e forças provocadas por fortes 

ventos; 

 Distâncias aceitáveis dos valores de flecha dos cabos OPGW, principalmente 

no meio do vão; 

 Atendimento aos quesitos do EGM projetados inicialmente para as torres de 

transmissão. 
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É importante destacar algumas características básicas das fibras ópticas e seu 

funcionamento dentro do contexto OPGW.  

As fibras ópticas são constituídas de fios de vidro de altíssima pureza e transparência, 

ao qual, em seu interior, trafegam ondas luminosas para transmissão de dados. São utilizados 

para tal, conversores elétrico-ópticos e ópticos-elétricos para realizar a leitura dos dados 

transmitidos pelas fibras ópticas. Segundo [76], “a capacidade de transmissão por meio de 

ondas eletromagnéticas é proporcional à largura de faixa de frequência da onda, a fibra óptica 

possibilita taxas de transmissão teóricas da ordem de 10 mil vezes superiores às micro-

ondas”. 

Tais fibras ópticas não sofrem interferência eletromagnética externa e, por isso, é 

muito bem utilizada em ambientes com alta exposição a campos elétricos e magnéticos, tais 

como em subestações e linhas de transmissão. A transmissão de informações via fibra óptica 

é realizada por meio de pulsos de luzes intermitentes, aos quais são associados pela emissão 

ou não de luz, a uma unidade de informação, representado pelo bit.  

Segundo [76], o caminho de deslocamento destas luzes é verificado no núcleo da fibra 

óptica, e a “diferença no índice de refração do vidro e casca é tal que a luz fica confinada 

dentro do núcleo segundo os princípios da reflexão, sendo impedida de escapar para o 

exterior pela reflexão da luz na interface entre o núcleo e a camada externa, ou casca da 

fibra”.  

Algumas propriedades são fundamentais no contexto da utilização das fibras ópticas 

como via de transporte em comunicações, tais como: 

 Atenuação, definida como a perda da potência do sinal ao longo da distância 

percorrida. Pode ser provocada pela absorção do material, irradiação devido a 

curvaturas ou até mesmo micro curvaturas da fibra, espalhamento pelo 

material, acoplamento errado no início ou no final da fibra, e atenuações nas 

emendas ou conexões; 

 Ampla capacidade de transmissão de dados; 

 Menor peso e dimensão dos cabos utilizados como canal de transmissão 

(exceto em linhas de transmissão devido ao maior peso atribuído da camada 

externa do cabo); 

 Condutividade elétrica nula, devido à elevadíssima resistência elétrica do vidro; 

 Imunidade às interferências eletromagnéticas. 

As fibras ópticas podem ser divididas nos dois grupos a seguir: 

 Multimodo - utilizadas em aplicações nas quais a densidade de informações é 

relativamente baixa, e distância de deslocamento a percorrer também é 
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pequena. Nestes casos, como o sistema é mais simples, os equipamentos 

terminais também são simples, reduzindo os custos de sua utilização. 

 Monomodo - utilizadas em aplicações nas quais a densidade de informações e 

distâncias a serem percorridas são altíssimas, necessitando de equipamentos 

com maior complexidade, sendo, portanto este tipo de fibra utilizada nos cabos 

OPGW [14].  

Segue Figura 2.12 que ilustra as fibras multimodo (a) e monomodo (b), 

respectivamente. 

 

Figura 2.12 - Fibras: (a) Multimodo e (b) Monomodo. Adaptado de [76]. 

Vale ressaltar que as fibras ópticas são muito vulneráveis a esforços mecânicos e, por 

isso, necessitam de uma camada externa para protegê-las, tal como tubos de plástico, ao qual 

internamente é preenchido por gel, aumentando-se a proteção da fibra. Há variação entre o 

número de fibras ópticas existentes em um cabo OPGW, sendo de 24 a 144, conforme dados 

dos catálogos de fabricantes [80,81]. 

2.6 – Determinação das correntes de falha devido ao tipo de 

conexão dos cabos pararraios no sistema de aterramento 

A elaboração de estudos referentes à contextualização da dispersão das correntes de 

falha ao longo do sistema elétrico deve ser condicionada aos vários parâmetros de análise 

estabelecidos previamente em projeto. Torna-se importante compreender os caminhos pelos 

quais são distribuídas tais correntes de falha dentro do SEP, pois como abordado 

anteriormente, todos os componentes projetados devem ser protegidos contra tais condições 

de anormalidade, fazendo com que suas características elétricas e mecânicas sejam 

preservadas sem maiores prejuízos; além disso, a integridade física das pessoas que 

transitam nas instalações das subestações e suas proximidades deve ser um critério de suma 

importância para o desenvolvimento do projeto de aterramento de uma subestação. 

Conforme mencionado por Popovic em [16], determinar a distribuição de falha a terra 

e sua máxima intensidade não são tarefas tão simples de se verificar, principalmente quando 

estas ocorrem em sistemas de grande porte, tais como em subestações de transmissão em 

AT e EAT. As diversas conexões elétricas de equipamentos e componentes ao longo do 
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sistema de aterramento criam uma rede complexa, ao qual influencia diretamente sobre como 

será a distribuição de tais falhas.  

Além disso, com o contínuo crescimento do SEP, existe a consequência do aumento 

das correntes de falha pelos sistemas de transmissão [28]. Quando ocorre, por exemplo, uma 

falha FT, considerando o sistema com neutro aterrado, a corrente de falha retorna pelas fontes 

de alimentação passando pela malha de aterramento e pelo neutro do sistema. Portanto, a 

malha de aterramento é um dos caminhos de retorno pela terra da falha existente e, com isso, 

deve-se elaborar estudos para verificação das melhores geometrias de aterramento, 

compreensão das induções eletromagnéticas nos circuitos vizinhos e determinação da 

atuação otimizada dos dispositivos de proteção [25]. 

Deve-se levar em consideração que há diversas configurações de um sistema de 

aterramento, porém existe diferença significativa se os cabos pararraios das linhas de 

transmissão adjacentes às subestações são ou não conectados às malhas de aterramento 

locais.  

A conexão entre malha de aterramento e cabos pararraios reduz significativamente a 

impedância de aterramento aparente do sistema, criando um caminho metálico em paralelo à 

malha de aterramento (caminho de terra), fazendo com que a corrente de falha a terra seja 

drenada para fora da subestação alimentadora. Conforme já mencionado, isto é bastante 

explorado para se obter os baixos valores de resistência das malhas de aterramento em 

subestações propostas pelas normas nacionais e internacionais.  

Esta metodologia proporciona três caminhos distintos para o deslocamento das 

correntes de falha a terra (determinada pela corrente de sequência zero), que são os cabos 

pararraios, as estruturas das torres de transmissão devidamente aterradas e a malha de 

aterramento. 

Quando os cabos pararraios são conectados à malha de aterramento, as correntes de 

malha das subestações são menores do que naquelas onde não há esta conexão; e isto se 

torna atrativo aos interesses de projeto de malha de aterramento, pois serão desenvolvidos 

potenciais de passo e toque menores, fazendo com que haja a redução dos custos de 

implementação desse projeto, conforme os trabalhos apresentados em [82].  

Porém, há de se realizar uma avaliação global do sistema, pois esta interconexão 

proporciona algumas desvantagens importantes ao projeto. Conforme apresentado em [18], 

as duas principais desvantagens são a presença de GPR em localidades antes não afetadas 

pela corrente de falha, e o aumento da magnitude da corrente de falha do sistema devido à 

redução de impedância do conjunto por paralelismo.  

A distribuição de corrente de falha pelas torres de transmissão desenvolvem em suas 

bases metálicas valores de GPR, que são o produto das resistências de pé-de-torre e a 

corrente que flui nela, e por isso, o sistema de aterramento nesse local deve ser projetado 
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para minimização destes efeitos em limites aceitáveis aos seres vivos. Ademais, existem 

interconexões de sistemas de aterramento de subestações distintas e, quando da ocorrência 

de falha em uma delas, haverá transferência de falha dessa subestação para as demais 

subestações em condições normais de operação [83]. 

Com relação ao aumento da magnitude da corrente de falha devido à diminuição da 

impedância de aterramento equivalente do sistema, torna-se necessária a avaliação e seleção 

correta dos cabos pararraios a serem utilizados. Neste caso, os cabos pararraios estarão 

sujeitos a um maior tempo de exposição frente às altas correntes de falha e, por conseguinte, 

a maior intensidade de energia pode provocar o rompimento dos mesmos [84]. O seu 

desgaste durante os anos também pode afetar diretamente nestes valores de correntes de 

falha, alterando a impedância equivalente do sistema de aterramento. Em [38] são 

apresentados estudos referentes às intempéries e neve em regiões temperadas do planeta, 

ao qual ocasionam sua degradação e, ocasionalmente, provocam uma falha pelo seu 

rompimento.  

Conforme já citado anteriormente, as impedâncias do sistema de aterramento são 

medidas em intervalos de tempo para verificar se ainda condizem com o projeto inicial 

elaborado, ou também para melhoramento futuro desta malha frente às descargas 

atmosféricas e curto-circuito. Para tal, trabalha-se com os mesmos fundamentos sobre a 

distribuição das correntes ao longo do sistema, e utiliza-se do método de injeção de corrente 

no solo, simulando uma falha, e posterior análise sobre os resultados obtidos para 

levantamento dos valores da malha de aterramento [85]. 

2.7 – Distribuição das correntes de falha durante o regime 

permanente 

Diversos fatores estão relacionados à distribuição das correntes de sequência zero ao 

longo do sistema, tais como, tipo de alimentação da falha, localização da falha ao longo do 

sistema/linha, conexão dos elementos do circuito em relação a terra, tipo de ligação dos 

transformadores nas subestações de transmissão, e número de linhas das subestações.  

Outro fator determinante é o tipo de referencial do sistema de aterramento da 

subestação. É mais comumente utilizado em subestações de transmissão o sistema com 

aterramento da fonte referenciado à malha de aterramento, com ou sem a conexão dos cabos 

pararraios nesta malha. Estas configurações são apresentadas na Figura 2.13 (a) e (b), 

respectivamente, com os devidos deslocamentos das correntes de curto-circuito. Porém, 

algumas subestações possuem o sistema com aterramento da fonte referenciado ao terra 
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remoto, influenciando diretamente no maior percentual da corrente de curto-circuito circulando 

pelo solo e menor percentual de corrente circulando pelos cabos pararraios, sendo 

demonstrada na Figura 2.13 (c). Nesta figura, são representadas: a corrente de falha (IF), 

correntes dos cabos pararraios (I1 e I2), corrente na torre (IT), corrente no solo (Isolo) e corrente 

de malha (Im). A distribuição da corrente de falha (IF) no sistema é determinada pela LKC (Lei 

de Kirchoff de Corrente), onde a soma das correntes que entram no nó (neste caso o local da 

falha) é igual às correntes que saem desse nó.  

Verifica-se pela distribuição de corrente da Figura 2.13 (a), que IF decorrente entre o 

cabo condutor da fase C e o cabo pararraios provoca o deslocamento de I1 e I2 pelos dois 

sentidos dos cabos pararraios, e IT que se desloca pelo aterramento da torre de transmissão 

onde ocorre a falha. A partir disto, as correntes I1 e I2 que passam pelo próprio cabo pararraios 

se distribuem pelos demais aterramentos das torres de transmissão. Ao chegarem ao solo a 

corrente IT é denominada Isolo (se deslocando pelo próprio solo) ou Im (se deslocando por 

alguma malha de aterramento). 

O mesmo ocorre na Figura 2.13 (b), onde a única diferença é que o cabo pararraios 

não tem conexão física com a malha de aterramento da subestação alimentadora. 

Já na Figura 2.13 (c), ocorre o mesmo procedimento, sendo que apenas uma parcela 

da Isolo passa efetivamente pela malha de aterramento da subestação alimentadora, pois o 

restante se desloca pelo aterramento das demais torres e fecham o circuito pelo neutro do 

transformador. 

2.7.1 – Tipo de alimentação da falha 

O tipo de alimentação da falha é extremamente importante devido à possibilidade de 

altas correntes em todo o circuito, assim como os mecanismos desenvolvidos para a proteção 

de tais sistemas, e diagnóstico das ocorrências de falha. O tipo de ligação dos 

transformadores nas subestações interligadas faz com que a alimentação da falha possa ser 

unilateral (ou radial) ou multilateral. O caso unilateral é apresentado na Figura 2.14, ao qual a 

subestação 2 possui um transformador ligado em Δ-Δ onde tal ligação não permite o fluxo da 

corrente de sequência zero e, com isso, não alimenta a falha em nenhum instante. Apenas o 

lado estrela aterrado permite o deslocamento da corrente de sequência zero até a falha [51]. 

Já a multilateral alimenta a falha em ambos os lados das linhas de transmissão. Um 

caso típico deste tipo de alimentação é exposto pela Figura 2.15, à qual as duas subestações 

possuem tipo de ligação do transformador em Δ-Y aterrado, permitindo o fluxo de corrente de 

sequência zero pelos lados estrela do circuito até a falha. 



C a p í t u l o  2                                44 

 

 

 

Figura 2.13 - Sistemas com aterramento da fonte referenciados à malha de aterramento, com (a) e 
sem (b) a conexão dos cabos pararraios na malha; e sistema com aterramento da fonte referenciado 

ao terra remoto (c). Adaptado de [8]. 
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Figura 2.14 - Falha com alimentação radial. Adaptado de [51]. 

 

Figura 2.15 - Falha com alimentação multilateral. Adaptado de [51]. 

2.7.2 – Localização da falha 

A corrente de curto-circuito em um SEP é totalmente dependente da localização da 

falha, sendo necessário o estudo para o levantamento do pior caso de falha presente no 

sistema. Normalmente, em sistemas de grande porte, a pior corrente de falha a terra é a 

corrente de falha FT localizada perto das subestações [86]. À medida que a localização da 

falha se distancia da subestação há o acréscimo das impedâncias das linhas e, com isso, a 

magnitude da corrente de falha começa a diminuir gradativamente. 

Apenas em caráter ilustrativo, seguem as representações de três tipos de localização 

distintas de falha FT ao longo do circuito. Nestas, são demonstradas os sentidos das correntes 

em cada trecho do percurso de deslocamento da falha a terra. Na Figura 2.16 são 

demonstradas, respectivamente, a falha alimentada multilateralmente, que ocorre entre uma 
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fase e o pórtico da subestação, a falha radial que ocorre entre uma fase e a estrutura da torre 

de transmissão e, por fim, a falha radial que ocorre entre uma fase e um vão de linha qualquer. 

 

 

Figura 2.16 - Falhas em: (a) pórtico da subestação, (b) torre de transmissão e (c) vão da linha. 
Adaptado de [51]. 

2.8 – Modelo concentrado do circuito de terra de linhas de 

transmissão e cabos pararraios – Escada Infinito 

O circuito escada é definido como o conjunto de cabos pararraios e torres de 

transmissão, e são compostos por associações sequenciais de diversos circuitos π’s 

formados pelas impedâncias longitudinais dos cabos pararraios (ZL) e impedâncias 

transversais dos aterramentos das torres de transmissão (ZT). O circuito desacoplado 

estudado é apresentado na Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 - Circuito terra desacoplado. Adaptado de [51]. 

Apresentada por [16], a Equação (2.10) define 𝑁𝑎 como sendo o número de vãos 

necessários para se caracterizar o conceito de escada infinito, onde ε é um número arbitrário 

muito pequeno. 



C a p í t u l o  2                                47 

 

𝑁𝑎 =
𝐿𝑛 (1 +

1
𝜀
)

𝐿𝑛 (1 + √
|𝑍𝐿|
𝑍𝑇

)

                                                                    (2.10). 

 

Se o número de vãos totais da linha de transmissão for maior que 𝑁𝑎, apresentada na 

Equação (2.10), considera-se que a impedância terminal da linha de transmissão, vista da 

entrada desta linha, atinge um valor que passa a não variar, mesmo com a inclusão de mais 

impedâncias das torres e cabos pararraios ao final desta linha e, portanto, o valor de Zeq 

(impedância equivalente do circuito escada vista pelo início da linha de transmissão), se 

mantém praticamente o mesmo. Com isso, determina-se o modelo como escada infinito.  

Segundo o trabalho desenvolvido por Popovic em [87], pode-se definir alguns 

conceitos analíticos dos circuitos escadas utilizando-se da LKC. Considerando-se o acréscimo 

de mais uma unidade série-paralela ao circuito apresentado na Figura 2.17, e verificada a não 

variação de sua impedância equivalente, pode-se representar este mesmo circuito pela Figura 

2.18. 

 

Figura 2.18 - Circuito escada infinito. Adaptado de [51]. 

A partir da Figura 2.18 é determinada a expressão da impedância equivalente como 

sendo: 

𝑍𝑒𝑞 = 𝑍𝐿 + (𝑍𝑇  // 𝑍𝑒𝑞)   [𝛺]                                                 (2.11). 

 

Desenvolvendo-se esta última equação, tem-se: 

 

𝑍𝑒𝑞 =
𝑍𝐿

2
+ √𝑍𝐿

2

4
+ 𝑍𝐿𝑍𝑇       [𝛺]                                              (2.12). 

 

Com a injeção de corrente i no início do escada da Figura 2.19, tem-se a distribuição 

de correntes nos circuitos π’s, onde ik é a corrente presente no cabo pararraios e Ik é a corrente 
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presente no aterramento das torres de transmissão, sendo k o número do vão e torre, sendo 

𝑖 = 𝑖1. 

Ademais, tem-se que: 

𝑖2 = 𝑖1
𝑍𝑇

𝑍𝑇 + 𝑍
   [𝐴]                                                                  (2.13), 

 

em que Z é a próxima unidade série-paralela vista pela entrada de corrente. De maneira 

genérica, pode-se reescrever a Equação (2.13) como:  

 

𝑖𝑘 = 𝑖 (
𝑍𝑇

𝑍𝑇 + 𝑍
)
𝑘−1

  [𝐴]                                                          (2.14). 

 

 

Figura 2.19 - Distribuição de corrente em escada infinito. Adaptado de [51]. 

Portanto, as correntes nas torres são determinadas por: 

 

𝐼𝑘 = 𝑖𝑘 − 𝑖𝑘+1    [𝐴]                                                               (2.15). 

 

De maneira genérica e, conhecendo-se a torre a ser analisada, Popovic afirma que a 

impedância de entrada da linha de transmissão, vista de qualquer ponto da linha em direção 

ao fluxo de corrente, terá um valor constante igual. Isso representa que pode ser utilizada uma 

razão entre as correntes em quaisquer duas seções vizinhas ao longo de todo o comprimento 

da linha. De acordo com [87], a relação dada pela LKC é definida como: 

𝑘 =
𝑖𝑛

𝑖𝑛+1
= 1 +

𝑍𝑒𝑞

𝑍𝑇
                                                              (2.16). 

 

  Com isto, as correntes individuais de cada seção do circuito da Figura 2.19 

relacionam-se umas às outras como sendo elementos de uma série geométrica infinita, 

fazendo com que sejam obtidas as seguintes equações (em Ampères) [87]: 
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𝐼𝑁−1 = 𝑘𝐼𝑁 

𝐼𝑁−2 = 𝑘𝐼𝑁−1 = 𝑘²𝐼𝑁 

.  

                                                                         .                                                               (2.17), 
. 

𝐼1(∞) = ⋯ = 𝑘𝑁−1𝐼𝑁 

 

onde 𝐼1(∞) é a corrente da primeira seção do circuito π.  

2.9 – Configuração de aterramento em “T” dos cabos 

pararraios em torres de transmissão  

Conforme já mencionado, é prática comum segmentar cabos pararraios para sua 

conexão às torres de transmissão, evitando-se loops dentro do circuito, para que assim as 

perdas associadas pelo deslocamento de correntes induzidas (em forma de calor) sejam 

minimizadas. O método adotado para tal, denominado configuração de aterramento em “T” 

(alusão ao formato da letra T), é aterrar os cabos pararraios nas torres em intervalos 

devidamente espaçados, conforme apresentado na Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 - Configuração de aterramento dos cabos pararraios em “T”. Adaptado de [88]. 

Esta metodologia alternativa continua a proteger as linhas contra as descargas 

atmosféricas e, na ocorrência destas, a ligação será contínua novamente, devido às lacunas 

da configuração e dos baixos isolamentos para com as torres de transmissão [88]. 

 No caso de falha dentro do SEP as correntes se deslocam pelos cabos pararraios, até 

encontrarem o ponto de conexão com a torre devidamente aterrada. Uma desvantagem é que 

haverá uma intensidade de corrente maior se deslocando por estas torres, se comparadas 

com aquelas existentes em sistemas em que os cabos pararraios são aterrados em todas as 

torres de transmissão, fazendo com que os potenciais gerados pelo deslocamento das 

correntes de falha sejam mais perigosos aos seres vivos. 
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2.10 – Modelo de Carson para o cálculo dos parâmetros das 

linhas de transmissão 

O modelo de Carson foi apresentado em um artigo escrito em 1923, intitulado Wave 

Propagation in Overhead Wires With Ground Return, ao qual modela a impedância de 

condutores aéreos com a influência da terra no circuito, servindo-se de base para os cálculos 

dos parâmetros das linhas de transmissão em casos de fluxo de corrente através da terra 

[74]. Neste modelo são consideradas algumas especificidades:  

i. Os condutores são perfeitamente horizontais em relação ao solo, e longos o 

suficiente para que apenas os efeitos bidimensionais sejam considerados; 

ii. O espaço aéreo é homogêneo e não provoca perdas à operação do sistema, 

com permeabilidade μ0 e permissividade ε0; 

iii. A terra é homogênea com resistividade (ρ) uniforme, permeabilidade μ0 e 

permissividade ε0;  e limitada por um plano infinito, para que todos os 

condutores estejam em paralelo a este. Neste caso, a terra se comporta como 

um condutor; 

iv. O espaçamento entre os condutores é muito maior que o raio dos mesmos, 

para que os efeitos de proximidade entre estes possam ser desprezados 

(referentes à distribuição de corrente dentro de um condutor com influência 

direta dos demais). 

Podem ser assumidas as seguintes disposições dos condutores entre os vãos das 

torres: 

i. Como uma parábola para vãos ≤ 500 m; 

ii. Como catenária para 500 m < vãos ≤ 2000 m; 

iii. Como uma linha elástica para vãos > 2000 m. 

 

No caso deste trabalho é adotada a disposição em parábola, com distância dos vãos 

das torres de 500 m.  

A Equação (2.18) representa a definição da altura média (hmédia) a ser utilizada nos 

cálculos dos parâmetros das LTs para este tipo de disposição, onde hmin é a menor altura do 

cabo com relação ao solo (meio do vão) e a flecha é a diferença entre a posição dos 

condutores na torre e hmin. O esquema ilustrativo é demonstrado na Figura 2.21. 

 

ℎ𝑚é𝑑𝑖𝑎 = ℎ𝑚𝑖𝑛 + 
1

3
ℎ𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎     [𝑚]                                                   (2.18). 
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Figura 2.21 - Disposição dos condutores entre as torres em formato de parábola. Adaptado de [88]. 

2.10.1 – Impedâncias próprias das LTs 

Os elementos da matriz correspondentes às impedâncias do sistema são calculados 

com base na configuração das torres e características das linhas de transmissão. Segundo 

[88,89,90], o método utilizado é o Método das Imagens, conforme Figura 2.22, onde tem-se 

os cabos condutores (i e j), altura do condutor i em relação ao solo (hi), distância entre os 

cabos condutores em linha paralela ao solo (xij), distância real entre os cabos condutores (Dij), 

distância do cabo condutor i até a imagem do condutor j (D’ij), raio do condutor (r) e ângulo 

(θij) entre as distâncias D’ij e 2hi.  

 

Figura 2.22 - Geometria das torres utilizando o Método das Imagens. Adaptado de [88]. 

Segundo [89], a impedância própria inclui três diferentes componentes: reatância do 

condutor (Xii), impedância interna da linha (Zc) e impedância de terra (Zg), onde i é a fase do 

condutor. Portanto, tem-se, 

𝑍𝑖𝑖 = 𝑗𝑋𝑖𝑖 + 𝑍𝑐 + 𝑍𝑔                                                                  (2.19). 

 

A impedância indutiva do condutor é dada por 
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𝑗𝑋𝑖𝑖 = 𝑗𝜔𝐿𝑖𝑖                                                                            (2.20), 

 

onde Lii é a indutância própria, demonstrada pela Equação (2.21) [88]. 

 

𝐿𝑖𝑖 =
𝜇0

2𝜋
𝐿𝑛 (

2ℎ𝑖

𝑟𝑖
)                                                                    (2.21), 

 

e μ0 é permeabilidade dada por 4𝜋 𝑥 10−7 [𝐻/𝑚], sendo hi advinda da Equação (2.18) e ri é o 

raio externo do condutor. 

Normalmente, os condutores são tubulares com dois materiais distintos. Com isso, são 

limitados pelos raios externo (r), que conduz a corrente através da linha e o raio interno (q) 

que suporta o cabo, conforme Figura 2.23.  

 

Figura 2.23 - Configuração de condutores tubulares. 

A impedância interna Zc é calculada utilizando o conceito de condutores tubulares e é 

dada por [89,91], 

𝑍𝐶 = 𝑅𝐷𝐶

𝑗

2
𝑚𝑟(1 − 𝑆2)

(𝑏𝑒𝑟 𝑚𝑟 + 𝑗𝑏𝑒𝑖 𝑚𝑟) + 𝜑(ker𝑚𝑟 + 𝑗𝑘𝑒𝑖 𝑚𝑟)

(𝑏𝑒𝑟′𝑚𝑟 + 𝑗𝑏𝑒𝑖′𝑚𝑟) + 𝜑(𝑘𝑒𝑟′𝑚𝑟 + 𝑗𝑘𝑒𝑖′𝑚𝑟)
            (2.22). 

 

A resistência RDC da Equação (2.22) é 

 

𝑅𝐷𝐶 =
1

𝜋𝜎(𝑟2 − 𝑞2)
                                                                    (2.23), 

 

onde σ é a condutividade do material do condutor (geralmente constituído de alumínio ou 

cobre). Já a relação S entre raio interno e raio externo é dada por 

 

𝑆 =
𝑞

𝑟
                                                                                 (2.24). 
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 A variável 𝑚 é formada pela condutividade (σ), frequência angular (ω) e 

permeabilidade (μ) do condutor, conforme Equação (2.25) [74]. 

 

𝑚 = √𝜎𝜔𝜇                                                                             (2.25). 

 A variável φ é dada por: 

 

𝜑 = −
𝑏𝑒𝑟′𝑚𝑞 + 𝑗𝑏𝑒𝑖′𝑚𝑞

𝑘𝑒𝑟′𝑚𝑞 + 𝑗𝑘𝑒𝑖′𝑚𝑞
                                                               (2.26), 

 

onde ber, bei, ker e kei são as funções de Kelvin, pertencentes à família das funções de Bessel 

e são calculadas por aproximações polinomiais; e, ber’, bei’, ker’ e kei’ são suas respectivas 

derivadas [89].  

 A impedância de terra Zg é dada por: 

 

𝑍𝑔 = 𝑅𝑔 + 𝑗𝑋𝑔                                                                (2.27), 

 

onde Rg e Xg são os termos de correção de Carson para os efeitos do retorno de terra, dadas 

pelas Equações (2.28) e (2.29) [88]. 

 

𝑅𝑔 = 4𝜔10−7 {
𝜋

8
− 𝑏1𝑘𝑔 + 𝑏2[(𝐶2 − 𝐿𝑛 𝑘)𝑘𝑔

2 ] + 𝑏3𝑘𝑔
3 − 𝑑4𝑘𝑔

4 − ⋯}                     (2.28), 

 

𝑋𝑔 = 4𝜔10−7 {
1

2
(0,6159315 − 𝐿𝑛 𝑘𝑔) + 𝑏1𝑘𝑔 − 𝑑2𝑘𝑔

2 + 𝑏3𝑘𝑔
3 − 𝑏4[(𝐶4 − 𝐿𝑛 𝑘𝑔)𝑘𝑔

4]

+ ⋯ }                                                                                                                                    (2.29), 

onde,  

𝑏1 =
√2

6
                                                                             (2.30), 

𝑏2 =
1

16
                                                                             (2.31), 

𝑏𝑖 = 𝑏𝑖−2

𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑖(𝑖 + 2)
                                                                (2.32), 

𝐶𝑖 = 𝐶𝑖−2 +
1

𝑖
+

1

𝑖 + 2
                                                              (2.33), 

𝐶2 = 1,3659315                                                                     (2.34), 

𝑑𝑖 =
𝜋

4
𝑏𝑖                                                                            (2.35), 
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𝑘𝑔 = 4𝜋√5 𝑥 10−4(2ℎ𝑖)√
𝑓

𝜌
                                                          (2.36). 

 

Na Equação (2.32) o sign do coeficiente bi muda a cada quatro termos, ao qual recebe 

+1 para i = 1,2,3,4 e -1 para i = 5,6,7,8, seguindo este mesmo padrão daí por diante. Na 

Equação (2.36) f é a frequência da rede e ρ é a resistividade do solo. 

2.10.2 – Impedâncias mútuas das LTs 

 As impedâncias mútuas entre os condutores i e j, ambos paralelos em relação ao solo, 

apresentam dois componentes: reatância mútua (Xij), e impedância de terra (Zgm) que são 

iguais para os condutores i e j. Portanto, têm-se as seguintes equações: 

 

𝑍𝑖𝑗 = 𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝑗𝑍𝑔𝑚                                                                    (2.37), 

onde 

𝑗𝑋𝑖𝑗 = 𝑗𝜔𝐿𝑖𝑗                                                                         (2.38), 

e 

𝐿𝑖𝑗 =
𝜇0

2𝜋
𝐿𝑛 (

𝐷′
𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗
)                                                                 (2.39), 

 

onde Dij e D’ij são representadas na Figura 2.22. A equação de Zgm é apresentada como [88]: 

 

𝑍𝑔𝑚 = 𝑅𝑔𝑚 + 𝑗𝑋𝑔𝑚                                                            (2.40), 

onde [88], 

𝑅𝑔𝑚 = 4𝜔10−7 {
𝜋

8
− 𝑏1𝑘𝑚 cos𝜃 + 𝑏2[(𝐶2 − 𝐿𝑛 𝑘𝑚)𝑘𝑚

2 cos 2𝜃 + 𝜃𝑘𝑚
2 sin2𝜃 ] + 𝑏3𝑘𝑚

3 cos 3𝜃

− 𝑑4𝑘𝑚
4 cos4𝜃 − ⋯}                                                                                               (2.41), 

e 

𝑋𝑔𝑚 = 4𝜔10−7 {
1

2
(0,6159315 − 𝐿𝑛 𝑘𝑚) + 𝑏1𝑘𝑚 cos𝜃 − 𝑑2𝑘𝑚

2 cos 2𝜃 + 𝑏3𝑘𝑚
3 cos 3𝜃

− 𝑏4[(𝐶4 − 𝐿𝑛 𝑘𝑚)𝑘𝑚
4 cos 4𝜃 + 𝜃𝑘𝑚

4 sen4𝜃] + ⋯}                                        (2.42), 

em que  

𝑘𝑚 = 4𝜋√5 𝑥 10−4(𝐷′
𝑖𝑗)√

𝑓

𝜌
                                                          (2.43), 

e onde  
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𝜃 = sen−1 (
𝑥𝑖𝑗

𝐷′
𝑖𝑗
)                                                                       (2.44), 

 

ao qual xij e D’ij são representados pela Figura 2.22. 

 Os coeficientes das Equações (2.41) e (2.42) são representados pelas Equações 

(2.30) à (2.35). 

2.12 – Síntese do capítulo 

Este capítulo apresenta aspectos teóricos e conceituais sobre assuntos diretamente 

relacionados a uma rede de transmissão de energia elétrica, abordando-se paralelamente as 

diversas configurações adotadas em SEP e a distribuição de possíveis falhas dentro destes.  

O modo como os cabos pararraios são conectados ao sistema influenciam ativamente 

na distribuição de corrente de falha e, com isso, os aterramentos das subestações e torres de 

transmissão devem ser adequados para suportar tais falhas, limitando as tensões perigosas 

dentro do SEP. Ademais, com o grande desenvolvimento das telecomunicações, os cabos 

OPGW tornaram-se ferramentas interessantes aos propósitos explicitados neste capítulo, 

sendo porém, necessária uma análise sobre o quão este tipo de cabo pode influenciar em 

sistemas de transmissão faltosos envolvendo a terra.  
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E ANÁLISES 

3.1 – Introdução 

Ao início deste capítulo são apresentadas todas as modelagens necessárias para a 

realização do estudo proposto nesta dissertação, obtido por meio de simulações no ATPDraw 

(ambiente gráfico do ATP). Com isso, podem-se elaborar as análises quantitativas e 

qualitativas a respeito da utilização do OPGW em sistemas de transmissão de energia. Para 

melhor apresentação, os resultados são demonstrados mediante a utilização de gráficos e 

tabelas contendo as principais informações retiradas das simulações em questão. É válido 

ressaltar que são simulados diversos tipos de configurações do sistema. Desta forma, 

procura-se abranger alguns dos principais esquemas de ligação utilizados em sistemas de 

transmissão. 

3.2 – Modelagem dos estudos de casos 

As modelagens de cada componente dos sistemas propostos são abordadas nas 

próximas seções. Em todos os estudos de casos elaborados são considerados uma 

subestação principal de transmissão com potência de 96 MVA, ao qual dispõe de uma linha 

de EAT de 400 kV, conectada ao final por uma subestação de subtransmissão sem fonte, 

considerando-se portanto o sistema como radial. As principais diferenças elaboradas para 

cada estudo de caso são referentes a três subcasos: (i) referência do neutro ao sistema de 

aterramento do conjunto (malha de aterramento ou terra remoto), (ii) tipo de conexão dos 

cabos pararraios no aterramento, tanto na subestação (conectada ou não à malha desta), 

como também nas torres de transmissão (aterrado em todas as torres ou em configuração 

“T”), e por fim, (iii) presença nas torres de transmissão de dois cabos pararraios 

convencionais, ou, a troca de um destes por OPGW. 

É demonstrada a partir da próxima subseção a modelagem de cada componente do 

sistema, utilizando como ferramenta computacional o ATP. 

3.2.1 – Subestação de transmissão 

A subestação de transmissão é modelada e representada por um transformador 

principal, com potência nominal de 96 MVA, 6,8/400 kV, pertencente à classe de tensão de 
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345 kV, potência de curto-circuito é de aproximadamente 1010 MVA, e sua ligação é 

delta/estrela aterrado. Este tipo de conexão têm as seguintes características [92]:  

i. O enrolamento delta isola o primário das harmônicas de sequência zero 

produzidas no secundário;  

ii. Fornece uma fonte de aterramento para o secundário, independente da 

configuração de aterramento do lado primário;  

iii. Não há aquecimento do tanque devido ao fluxo externo ao núcleo, pois a 

conexão delta assegura que o fluxo (externo ao núcleo) de sequência zero não 

circule pelo núcleo do transformador;  

iv. Apropriada para o suprimento a quatro condutores;  

v. A tensão do secundário atrasa ou adianta em relação à tensão do primário em 

30º 3. 

O modelo de transformador utilizado na simulação no ATPDraw é o Saturable 3 phase. 

Este é baseado na representação do circuito em estrela com o ramo primário sendo tratado 

como R-L desacoplado, e seus efeitos de saturação e histerese são modelados pela adição 

de um indutor não linear extra no ponto estrela [92].  

Seus parâmetros são calculados mediante valores disponibilizados pelos fabricantes, 

e obtidos em testes de curto-circuito e de circuito aberto. Nesta modelagem foi considerada 

uma impedância percentual de curto-circuito de 9,5%. Os demais dados para a modelagem 

do transformador trifásico saturável foram obtidos em [93]. A adição da curva I X V é essencial 

para que o modelo de transformador saturável seja fielmente representado dentro do sistema 

de potência, e para isso são utilizados os dados apresentados em [93] para elaboração desta.  

Na Figura 3.1 são demonstrados os valores utilizados no componente transformador 

Saturable 3 Phase do ATPDraw.  

 

Figura 3.1 - Dados de entrada do tranformador Saturable 3 Phase no ATPDraw. 

                                                
3 Em situações normais e quando os enrolamentos primários estão em delta acoplado. 
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Com os dados, chega-se à impedância de sequência positiva e negativa do 

transformador de 𝑍𝑇1 = 𝑍𝑇2 = (0,0035 + 𝑗0,0945) em pu. Conforme apresentado em [74], a 

impedância de sequência zero dos transformadores é muito próxima do valor da impedância 

de sequência positiva, e esta diferença pode ser desconsiderada, chegando-se a 𝑍𝑇0 = 𝑍𝑇1 =

𝑍𝑇2. Além disso, a referência [94] apresenta alguns conceitos importantes e adicionais para a 

modelagem deste transformador. 

 

3.2.2 – Malha de aterramento da subestação de transmissão 

O projeto de aterramento de uma subestação, na maioria das vezes, é dimensionado 

para atender solicitações em baixa frequência, tais como apresentadas pelos curtos-circuitos. 

Segundo [6], e conforme apresentado na Figura 2.2, em função do valor reduzido da 

frequência, a reatância longitudinal caracterizada pelo eletrodo (de caráter indutivo) e a 

susceptância transversal caracterizada pelo solo (de caráter capacitivo) podem ser 

desprezadas. Além disso, pode-se desprezar a resistência longitudinal dos eletrodos de 

aterramento, devido à reduzida influência do efeito pelicular nesta faixa de frequência, 

ocasionada pela baixa resistividade do cobre, normalmente utilizados nos aterramentos. 

Portanto, e seguindo este raciocínio, a modelagem da malha de aterramento pode ser 

representada apenas por uma resistência (caráter condutivo do solo). 

Há um capítulo exclusivo em [42] para os cálculos de projeto de malha de aterramento 

de uma subestação, sendo um processo iterativo, onde são verificados se os potenciais que 

surgem na superfície do solo e nas instalações, quando da ocorrência do máximo defeito a 

terra, são inferiores aos limites estabelecidos para as tensões de passo e toque determinados 

em [7].  

Os principais dados de entrada do projeto são os modelos de solos utilizados 

(resistividades da 1ª e 2ª camadas)4, a corrente máxima a percorrer o aterramento, a área de 

instalação da malha e a espessura da camada de brita na subestação (reduzindo o contato 

direto com a primeira camada do solo) [42]. Nesta dissertação são utilizados os seguintes 

valores para as correspondentes grandezas físicas: 

 

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑜 1ª 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 = 1500 𝛺𝑚; 

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑜 2ª 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 = 900 𝛺𝑚; 

𝐼𝑐𝑐 = 2071 𝐴; 

𝐴 = 21000 𝑚2; 

                                                
4 Caso fosse adotado o modelo de camada única (análise mais simples) sua resistência de aterramento 
seria de 3,7 Ω. 
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𝜌𝑏𝑟𝑖𝑡𝑎 = 3000 𝛺𝑚; 

ℎ𝑏𝑟𝑖𝑡𝑎 = 0,2 𝑚; 

em que  

𝜌𝑠𝑜𝑙𝑜 → Resistividade do solo; 

𝐼𝑐𝑐 → Corrente máxima de pico de curto-circuito simétrico (FT); 

A → Área da Subestação; 

𝜌𝑏𝑟𝑖𝑡𝑎 → Resistividade da brita; 

ℎ𝑏𝑟𝑖𝑡𝑎 → Profundidade da camada de brita. 

 

Os valores de resistividade da primeira e segunda camada são arbitrários. O valor da 

corrente de curto-circuito máxima devido à máxima corrente FT desenvolvida pelo 

transformador de potência da subestação de alimentação. Para a área é utilizado valor típico 

e sugerido por [51], bem como verificado em dados disponibilizados por subestações reais de 

transmissão de energia conforme [96]. Os dados de resistividade e profundidade da camada 

de brita correspondem a valores típicos apresentados em [7]. 

Com estas definições foi elaborado um algoritmo em MATLAB® para verificar se os 

valores desenvolvidos estavam de acordo com as normas [7,8], e para determinar o valor de 

resistência de malha de aterramento da subestação. Com isto, conclui-se que a resistência 

da malha de aterramento da subestação principal é: 𝑅𝑚𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3,35 𝛺.  

Para a subestação conectada ao final das linhas de transmissão, adota-se um valor 

arbitrário de 4 Ω, com o intuito de verificar o deslocamento e a intensidade da corrente de 

curto-circuito que passa por esta malha de aterramento durante o defeito. Ressalta-se 

também, que os cabos pararraios dos sistemas simulados, sempre estão conectados 

diretamente com a malha desta subestação de subtransmissão.  

3.2.3 – Linhas de transmissão e cabos pararraios 

 Condutores das Linhas de Transmissão 

 

Para se projetar os condutores das linhas de transmissão que transportam energia 

elétrica a grandes distâncias é necessário que haja levantamento dos vários aspectos físicos 

e financeiros para se obter um resultado condizente com a realidade. As concessionárias de 

energia tem a real preocupação de utilizar condutores que proporcionem um custo-benefício 

adequado para este deslocamento de energia, evitando-se perdas e, consequentemente, 

aumentando o rendimento do sistema [97]. 

São determinantes para a construção das linhas de transmissão: ampacidade em 

regime permanente, aquecimentos devidos à passagem de corrente elétrica, radiação solar e 
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indução magnética, temperaturas de suportabilidade; efeito pelicular, capacidade de corrente 

frente a curtos-circuitos, efeitos mecânicos de convecção natural (força devido ao próprio peso 

do cabo), dilatação provocada pelos efeitos térmicos nos condutores e ação dos ventos, 

quedas de tensão ao longo das linha, perdas por efeito joule pelo próprio deslocamento da 

corrente, tempo de vida útil dos cabos, gastos com manutenção das linhas, dentre outros [98]. 

Analisados todos estes fatores, utilizam-se condutores típicos de linhas de transmissão 

de EAT comumente encontrados em catálogos de fabricantes [100]. No caso desta 

dissertação, adota-se o condutor do tipo ACSR (alumínio com alma de aço), de nomenclatura 

Canary, disposto no catálogo [100]. Para ilustração, um condutor típico ACSR é apresentado 

na Figura 3.2, com parâmetros demonstrados na Tabela 3.1. 

 

 

Figura 3.2 - Cabo ACSR. Retirado de [101]. 

 Cabos Pararraios Convencionais 

 

Os cabos pararraios convencionais para linhas de transmissão de EAT também são 

projetados conforme todos os fatores apresentados no item anterior. O cabo pararraios 

selecionado e típico para este tipo de linha é o EHS 3/8, e seus parâmetros elétricos e 

dimensionais são obtidos em [77], com parâmetros demonstrados na Tabela 3.1. 

 

 Cabos OPGW 

 

Os cabos pararraios OPGW para linhas de transmissão de EAT, com alta transmissão 

de dados, são projetados conforme os fatores apresentados para condutores. Porém, como 

este cabo refere-se à capacidade de transmissão de dados, isso deve ser levado em 

consideração no projeto, sendo que nesta dissertação não é considerada esta análise. 

O cabo OPGW selecionado é o modelo OPGW 52-AL3/29-A20SA, com 24 fibras, que 

suporta a corrente de curto-circuito que são impostas pelo sistema em questão. Seus 

parâmetros elétricos e dimensionais podem ser encontrados em [80], com parâmetros 

demonstrados na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Parâmetros dos cabos fase, pararraios convencional e OPGW. 

 

3.2.4 – Configuração das torres de transmissão 

As torres de transmissão em EAT são construídas por perfis de aço galvanizados em 

treliças, sendo apresentada na Figura 3.3 a configuração utilizada nesta dissertação, ao qual 

demonstra a presença de condutor bundle típico para este nível de tensão (400 kV) com dois 

condutores por fase e, vão entre linhas de 500 m. Há também a possibilidade de se utilizar 

mais condutores por fase em EAT, conforme apresentado em [102]. Segundo [57], esta 

metodologia tem uma série de vantagens, tais como, reduções de: reatâncias das linhas, 

perdas pelo efeito corona (ionização da área próxima ao condutor), rádio interferência, e 

impedâncias de surto. Tudo isso provoca melhoria no desempenho e aumento da capacidade 

de corrente e potência da linha, elevando também, a confiabilidade do SEP [104]. 

 

 

Figura 3.3 - Configuração da torre de transmissão autoportante em EAT. 
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Para se determinar a altura do meio de vão dos cabos (condutores e pararraios)5 

utiliza-se a Equação (3.1), do cálculo da flecha, conforme dados disponíveis em [100].  

 

ℎ𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 =
𝑇0

𝑝
(cosh (

𝑎 𝑝

2 𝑇0
) − 1)                                                  (3.1), 

em que: 

𝑇0 → Tração com direção tangente à curva [kgf]; 

𝑝 → Peso unitário do condutor [kgf/m]; 

𝑎 → Vão entre as torres [m]. 

3.2.5 – Entrada de dados no LCC 

O componente LCC (Line/Cable Constants) do ATP é uma ferramenta de entrada de 

dados das caraterísticas elétricas e dimensionais dos cabos utilizados nas simulações, assim 

como as configurações do posicionamento destes nas torres de transmissão. Neste 

componente é possível inserir outros fatores relevantes, tais como, resistividade do solo, 

frequência da solicitação, comprimento do vão entre as torres, tipo de modelo matemático 

adotado, número de condutores, presença ou não de cabos pararraios, dentre outros.  

Com isso, e todas as modelagens já apresentadas anteriormente, tem-se a Figura 3.4 

e Figura 3.5, ilustrando os dados de entrada do LCC. 

 

 

Figura 3.4 - Dados de entrada LCC: resistividade do solo, frequência, vão e modelo de linha. 

                                                
5 Seria necessário utilizar alturas dos meios dos vãos distintas para os cabos pararraios convencionais 
e OPGW justamente por possuírem valores de trações e pesos diferentes. Porém utiliza-se apenas a 
altura do meio do vão do cabo OPGW (pior caso, pela maior proximidade entre o OPGW e os cabos 
fases das LTs) em caráter conservador. 
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Figura 3.5 - Configuração das linhas e cabos pararraios nas torres de transmissão e seus parâmetros 
elétricos e dimensionais. 

3.2.6 – Aterramentos das torres de transmissão 

Os sistemas de aterramento das torres de transmissão são normalmente dispostos de 

maneira radial, por cabos contrapeso; e estes, por sua vez, são constituídos de cobre, aço 

cobreado ou aço zincado. A Figura 3.6 apresenta um sistema de aterramento típico para as 

torres de estruturas autoportantes, com os cabos contrapeso conectados às pernas das 

estruturas, e que por sua vez estão interligadas nas estruturas metálicas [105]. Vários estudos 

são realizados para determinação destes aterramentos, podendo citar os trabalhos 

desenvolvidos em [106]. 

 

Figura 3.6 - Configuração típica do aterramento de torres de transmissão. 
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Segundo [108], a resistência de aterramento de um eletrodo enterrado 

horizontalmente é dada pela Equação (3.2). Para a configuração adotada nesta dissertação, 

deve-se utilizar a Equação (3.3) de maneira complementar [109]. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 =
𝜌𝑠𝑜𝑙𝑜

𝜋𝐿
(𝑙𝑛 (

2𝐿

𝑎′
) − 1)                                             (3.2), 

em que:  

𝐿 → Comprimento do cabo contrapeso [m]; 

𝑎′ → distância determinada por 4 fios contrapeso, conforme Equação (3.3), [m]. 

 

𝑎′ = √√2𝑎𝑑√𝑎12√4𝑑2 + 𝑎12
2                                                      (3.3), 

onde:  

a → Raio da seção do condutor 4 AWG copperweld, sendo 0,00259 m; 

d → Profundidade dos eletrodos enterrados, adotada como 0,5 m; 

a12 → Distância entre as pernas das estruturas das torres, adotado como 20 m. 

 

Conforme [110], o comprimento dos cabos contrapeso por perna deve ser em função 

da resistividade do solo, definida para esta dissertação como 𝜌𝑠𝑜𝑙𝑜 = 1000 𝛺𝑚, conforme 

apresentado na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Comprimento do Cabo Contrapeso [110]. 

Resistividade do Solo [Ωm] 
Comprimento do cabo 

contrapeso por perna [m] 

Menor que 850 60 

850 a 1100 80 

1100 a 1350 100 

1350 a 1600 120 

Maior que 1600 Contínuo 

 

Segundo [108], em aterramentos de maior extensão com cabos contrapesos é remota 

a probabilidade dos campos elétricos atingirem patamares que possam provocar a ionização 

do solo, justamente pela corrente ficar menos concentrada em sua distribuição pelo solo, 

mediante um caminho mais longo do que àqueles de menores extensões. Vale ressaltar que 

a distância entre as pernas das estruturas deve estar dentro da faixa de servidão de segurança 

proposta em projeto. Normalmente, esta faixa de servidão é de 60 m para linhas entre 345 e 

500 kV, conforme Figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Largura da faixa de servidão de linhas em EAT. Retirado de [98]. 

No Brasil, as concessionárias de transmissão de energia tem como critério de projeto 

que os valores da resistência de aterramento das torres não sejam superiores a 

30 Ω, [111]. Com os valores apresentados nesta seção, chega-se à 𝑅𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 27 𝛺.  

3.2.7 – Curto-circuito 

A modelagem do curto-circuito dar-se-á pela falha de uma ou duas cadeias de 

isoladores, dependendo da consideração de falha FT ou 2FT, respectivamente. Portanto, é 

considerado que não há rompimento de nenhum dos cabos fase, mantendo assim, a ligação 

elétrica entre as duas subestações envolvidas do sistema. Vale ressaltar que a falha 2FT pode 

ser provocada por uma falha FT inicial, que porventura não é eliminada em tempo hábil 

conforme projeto de seccionamento em casos de defeitos.  

Segundo [112], um dos principais motivos de desligamentos não programados em 

linhas aéreas de EAT é provocado pelo acúmulo de poluentes na superfície das cadeias 

isoladoras, gerando assim prejuízos para as concessionárias de energia ao longo dos anos. 

Na Figura 3.8 é demonstrada uma falha na cadeia de isoladores de uma torre de 

transmissão, provocando o deslocamento das correntes de curto-circuito pelo sistema elétrico 

em geral (cabos pararraios e torre de transmissão). 

 

Figura 3.8 - Falha em uma cadeia de isoladores provocando uma falha fase-terra. Adaptado de [86]. 
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3.2.8 – Considerações adicionais para a modelagem 

Conforme já apresentado nas seções anteriores, alguns dados de modelagem são 

obtidos por meio de literatura e dados de catálogos dos fabricantes de condutores, cabos 

pararraios convencionais e OPGW.  

Alguns pontos devem ser observados para modelagem correta do sistema. O modelo 

sugerido para a LT corresponde ao modelo PI-equivalente, e considerando [87], a Equação 

(2.9) deve ser utilizada ao considerar o circuito como escada infinito para o caso extremo. 

Com isto, e considerando 𝜀 = 0,001, vão entre torres6 de 500 m, e, |𝑍𝐿| = 0,285 𝛺, tem-se que 

o número de torres deve ser maior que 71. Observando isto, e utilizando o conceito de 

transposição de linhas para eliminação do desequilíbrio de impedâncias, o comprimento total 

da linha é dividida em três parcelas iguais. Sugere-se, portanto, nessa dissertação, a utilização 

de 81 torres e, por conseguinte, isso implica em uma linha de transmissão com comprimento 

de 40 km. 

3.3 – Configurações dos casos simulados 

São utilizadas três principais configurações (A, B e C) com as seguintes referências 

aos sistemas de aterramento para o neutro do transformador da subestação principal (SE1) e 

cabos pararraios (PR)7:  

 Configuração A 

‒ Neutro SE1: conectado à malha de aterramento; 

‒ Cabos PRs: conectados à malha de aterramento; 

 Configuração B 

‒ Neutro SE1: conectado à malha de aterramento; 

‒ Cabos PRs: sem conexão com a malha de aterramento; 

 Configuração C 

‒ Neutro SE1: terra remoto; 

‒ Cabos PRs: conectados à malha de aterramento. 

Para tal, tem-se as configurações apresentadas na Figura 3.9, na Figura 3.10 e na 

Figura 3.11, devidamente com número reduzido de torres para simples ilustração. A partir 

destas configurações é possível subdividi-las em diversos casos, levando-se em consideração 

                                                
6 Adota-se 500 m em caráter didático, porém na prática os vãos entre torres das LTs em 400 kV 
possuem normalmente distâncias entre 300 a 400 m.  
7 Em alguns casos [37], é usual utilizar no trecho, desde a saída da subestação alimentadora até a 
primeira torre de transmissão, cabos fase ao invés de cabos pararraios, para suportar maiores 
intensidades de correntes de curtos-circuitos. 
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os seguintes fatores: tipo de aterramento dos cabos PRs nas torres, conjunto dos cabos PRs, 

tipo de falha e localização da falha. Com isso, tem-se:  

 Aterramento dos cabos PRs nas torres8: 

‒ Em todas as torres (denominado nesta dissertação como “TT”); 

‒ Em “T”, conforme Figura 2.20.  

 Conjunto de cabos PRs: 

‒ Conjunto 1: 02 Convencionais; 

‒ Conjunto 2: 01 Convencional + 01 OPGW. 

 Falhas: 

‒ Monofásica-Terra; 

‒ Bifásica-Terra. 

 Falhas nas Torres (Nº - numeradas no sentido da SE1 para a SE2):  

‒ 01 (a 0,5 km da SE1); 

‒ 21 (a 10 km da SE1);  

‒ 41 (a 20 km da SE1); 

‒ 61 (a 30 km da SE1); e, 

‒ 81 (a 40 km da SE1). 

Considerando-se todas as possibilidades listadas são totalizados 120 casos possíveis, 

conforme apresentado na Tabela 3.3. 

 

 

Figura 3.9 - Configuração A (sistema de aterramento referenciado à malha de aterramento da SE1, 
com cabos PRs conectados às malhas de aterramento das subestações). 

                                                
8 Na prática, quando um dos cabos pararraios é aterrado em todas as torres, o outro cabo pararraios 
também deve ser aterrado em todas as torres. Nesta dissertação e apenas em caráter didático, utiliza-
se apenas um dos cabos pararraios aterrados em todas as torres. 
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Figura 3.10 - Configuração B (sistema de aterramento referenciado à malha de aterramento da SE1, 
com cabos PRs sem conexão às malhas de aterramento das subestações). 

 

Figura 3.11 - Configuração C (sistema de aterramento referenciado ao terra remoto). 

 

Para um processo analítico acerca dos valores obtidos pelas simulações é realizada 

uma “setorização” de análises dentro de cada caso, à qual têm por finalidade verificar 

qualitativamente a influência da utilização do OPGW dentro de um sistema de transmissão de 

energia. Com este ideal, pode-se realizar análises direcionadas a cada setor do sistema, 

sendo contempladas da seguinte maneira:  

i. intensidades do curto-circuito em si;  

ii. corrente de malha na subestação principal (SE1); 

iii. corrente de malha na subestação de subtransmissão (SE2);  

iv. correntes pelos conjuntos de cabos PRs; e, 

v. correntes pelo aterramento das torres de transmissão.  
 

Cada uma destas são apresentadas nas próximas seções (3.3.1 a 3.3.5).   
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Conforme apresentado na Tabela 3.3, os valores de corrente de curto-circuito 

aplicados às torres faltosas (1, 21, 41, 61 e 81) são divididos por configuração (A, B ou C), 

tipos de falhas (FT ou 2FT), conjuntos de cabos PRs (conjunto 1 ou 2), além do tipo de 

aterramento dos cabos PRs nas torres (em TT ou “T”); sendo demonstrados nos próximos 

gráficos e tabelas. 

Tabela 3.3 - Totais de casos simulados utilizando-se as configurações A, B e C. 

 

3.3.1 – Análise da intensidade de curto-circuito 

Nas legendas dos gráficos a apresentação em linha contínua representa cabos PRs 

aterrados em TT e onde há linha tracejada representam-se cabos PRs em “T”. Já nos gráficos 

e tabelas, onde se lê Convencional representa-se a utilização de apenas PRs convencionais 

e onde aparece OPGW representa-se a utilização do conjunto PRs com 01 cabo convencional 

e 01 OPGW. 

Nas tabelas são expostas as variações percentuais, mediante alteração de um dos 

cabos convencionais por um cabo OPGW, conforme proposta desta dissertação. Ademais, é 

representado nas tabelas se houve redução ou aumento devido ao uso do OPGW no sistema. 
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 Configuração A 

É verificado pela Figura 3.12 que as maiores intensidades de corrente de falha ocorrem 

com falhas decorrentes na torre 01, independentemente do tipo de falha e da configuração do 

sistema. À medida que os locais de falhas se distanciam da SE1, as magnitudes das correntes 

diminuem de maneira linear. 

Observa-se que com a utilização do OPGW, no lugar de um cabo PR convencional, 

há elevação da amplitude das correntes de falha em quaisquer localidades de falhas dentro 

do sistema. Porém, ressalta-se que as diferenças percentuais e em magnitude destas 

diferenças são muito baixas, conforme apresentado na Tabela 3.4. 

 

Figura 3.12 - Corrente de curto-circuito utilizando-se a configuração A. 

Tabela 3.4 - Configuração A: corrente de curto-circuito e suas variações percentuais. 
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Pela mesma Tabela 3.4 apresentam-se valores percentuais máximos para os 

aumentos das intensidades de correntes de falha na ordem de 2 % para a falha FT, e 4 % 

para a falha 2FT, sendo constatadas nas torres ao final das linhas de transmissão (torre 81). 

 

 

 Configuração B 

Verifica-se pela Figura 3.13 e pela Tabela 3.5 que as maiores intensidades de corrente 

de falha ocorrem com falhas decorrentes na torre 01, independentemente do tipo de falha e 

da configuração do sistema; e à medida que os locais de falhas se distanciam da SE1, as 

magnitudes das correntes de curtos-circuitos diminuem de maneira linear.  

Observa-se que com a utilização do OPGW no lugar de um cabo PR convencional há 

elevação da amplitude das correntes de falha com falhas a partir da torre 21 até a torre 81. 

Apenas nas primeiras torres o uso do conjunto 1 apresenta maiores intensidades de correntes 

de falha.  

 

Figura 3.13 - Corrente de curto-circuito utilizando-se a configuração B. 

Tabela 3.5 - Configuração B: corrente de curto-circuito e suas variações percentuais. 
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Pela Tabela 3.5, pode-se observar que na maioria das localidades de falha (21, 41, 61 

e 81) tem-se aumento desta corrente pela utilização do conjunto 2 (com OPGW); porém, estas 

variações são bem pequenas. Por esta mesma verifica-se que os resultados tem pouca 

diferença entre os conjuntos de cabos pararraios utilizados, tanto para as intensidades das 

correntes de falha quanto para as variações percentuais, sendo estas últimas de quase 2 % 

para a falha FT, e de 4 % para a falha 2FT, apesentadas pelas falhas na torre 81. 

 

 Configuração C 

Da mesma forma como ocorre na configuração B verifica-se pela Figura 3.14 que as 

maiores intensidades de corrente de falha ocorrem com falhas decorrentes na torre 01, 

independentemente do tipo de falha e da configuração do sistema; novamente, à medida que 

os locais de falhas se distanciam da SE1, as magnitudes das correntes diminuem de maneira 

linear. 

 

Figura 3.14 - Corrente de curto-circuito utilizando-se a configuração C. 

 

Também como ocorre na configuração B, observa-se que a utilização do OPGW 

provoca elevação da amplitude das correntes de falha com falhas a partir da torre 21 até a 

torre 81. Apenas nas primeiras torres o uso do conjunto 1 apresenta maiores intensidades de 

correntes de falha, independentemente do tipo de falha.  

Pela Tabela 3.6, pode-se observar que na maioria das localidades de falha (21, 41, 61 

e 81) tem-se aumento desta corrente pela utilização do conjunto 2 (com OPGW); porém, estas 

variações são bem pequenas. Pela mesma Tabela 3.6, verifica-se os resultados tem pouca 

diferença entre os conjuntos de cabos pararraios utilizados, tanto para as intensidades das 

correntes de falha quanto para as variações percentuais, sendo estas últimas de quase 2 % 

para a falha FT, e de 4 % para a falha 2FT, apesentadas pelas falhas na torre 81. 
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Tabela 3.6 - Configuração C: corrente de curto-circuito e suas variações percentuais. 

 
 

 Análise comparativa entre as configurações A, B e C 

Em todas as configurações são verificados os mesmos comportamentos, quais sejam: 

 Maiores correntes de falha para falhas a partir da torre 21 para quaisquer tipos 

de falha e configurações do sistema; 

 Diminuição das correntes de curtos-circuitos de forma aproximadamente linear; 

 Moderada variação nas amplitudes das correntes para as configurações sob 

análise; 

 Utilização do OPGW no lugar de um cabo PR convencional provoca elevação 

da amplitude das correntes de falha em quaisquer das configurações. Essas 

elevações são apresentadas pela Tabela 3.7 - coluna (I), onde são 

demonstradas apenas as máximas variações encontradas, ocasionadas pela 

falha na torre 81. Diante disso, observa-se que as maiores variações ocorrem 

quando os cabos PR são aterrados em “T”, não sendo, porém, tão expressivas 

as intensidades e diferenças percentuais destas correntes, se comparados com 

os valores apresentados pelo método TT de aterramento dos PR. 

 Menores valores de falha com a utilização da configuração B (cabos pararraios 

não aterrados na malha de aterramento da subestação), conforme Tabela 3.7 

– coluna (II), sendo apresentados os aumentos percentuais pela comparação 

entre esta configuração com as demais; 

 Menores correntes para o método de aterramento dos cabos nas torres em “T”. 

Isto ocorre para todas as configurações, onde é encontrada a redução de 1 % 

em comparação com o caso dos cabos pararraios aterrados em TT, 

independentemente do tipo de falha. 
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Tabela 3.7 - Máximas variações percentuais decorrentes do aumento das intensidades de correntes 
de falha devido à utilização de cabo OPGW no sistema. 

 

3.3.2 – Análise da corrente de malha na subestação principal (SE1) 

Os gráficos e tabelas deste item são exibidos da mesma maneira como na seção 

Análise da intensidade de curto-circuito, aos quais são divididos por configuração e tipos de 

falhas, além das apresentações dos conjuntos de cabos PRs (conjunto 1 ou 2), tipo de 

aterramento dos cabos PRs nas torres e representação das legendas dos gráficos e tabelas. 

Da mesma forma, as tabelas expõem as variações percentuais, representadas pela troca de 

um dos cabos convencionais por um cabo OPGW. 

 Configuração A 

 É verificado pela Figura 3.15 que as maiores intensidades de corrente de curto-circuito 

aparecem pelas falhas ocasionadas na torre 21, diminuindo de maneira linear até a torre 81, 

independentemente do tipo de falha (apresentado pequenas diferenças entre as falhas FT e 

2FT) e tipos de aterramentos dos cabos PRs nas torres. Nesta mesma figura, pode-se afirmar 

que as falhas na torre 01 apresentam magnitudes muito inferiores se comparadas com as 

falhas nas demais torres, sendo explicado pelo fato da conexão direta dos cabos PRs nas 

malhas de aterramento, o qual proporciona um caminho de baixa impedância para as 

correntes de falha. Isto, não é tão presente nas demais torres, pois estas correntes ainda terão 

que se distribuir pelos aterramentos das próprias torres e cabos PRs ao longo de todo o 

percurso até fechar o circuito pelo neutro da SE1. 

Pela Tabela 3.8 as variações máximas ocorrem pelas falhas decorrentes na torre 01; 

porém, mantém-se uma redução quase que constante quando as falhas ocorrem nas demais 

torres. 

Utilizando-se o OPGW no lugar do cabo PR convencional, verifica-se uma redução 

significativa dos valores das correntes de malha da SE1. Tomando-se os resultados 

adquiridos têm-se apresentadas na Tabela 3.9 as respectivas faixas de reduções das 

correntes de malha da SE1. 
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Figura 3.15 - Corrente de malha da SE1 utilizando-se a configuração A. 

Tabela 3.8 - Configuração A: corrente de malha na SE1 e suas variações percentuais. 
 

 

 

O fato de se reduzir tais correntes de malha é muito importante na prática, pois se 

agrega valor ao quesito segurança dentro das subestações, diminuindo-se, portanto, as 

tensões de passo e toque geradas dentro de suas instalações físicas. Demonstra-se na 

Tabela 3.10 a redução dos valores GPR utilizando-se os cabos OPGW. 

Verifica-se, também, que o tipo de aterramento em TT apresenta intensidades de 

corrente de malha menores e, portanto, menores índices de tensões de passo e toque dentro 

das subestações, quando comparadas com os cabos aterrados em “T” (exceto na falha 

decorrente na torre 01). 
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Tabela 3.9 - Configuração A: máximas reduções percentuais das correntes de malha na SE1. 

 

Tabela 3.10 - Configuração A: GPR na malha da SE1. 

 

 

 Configuração B 

Esta configuração apresenta uma peculiaridade em relação às demais. Como os cabos 

PRs não são conectados à malha de aterramento da SE1, o único caminho possível para o 

deslocamento da corrente de falha deve ser o de passar integralmente pela malha da 

subestação, para assim fechar o circuito elétrico em questão. Com isso, pode-se afirmar que 

os valores de correntes de malha resultantes nesta subestação são iguais aos valores da 

própria corrente de curto-circuito. Portanto, os gráficos e tabelas para a análise desta 

configuração são os mesmos da Análise da intensidade de curto-circuito – Configuração B.  

Estes resultados podem ser visualizados pela Figura 3.13 e Tabela 3.5. Entretanto, 

cabe demonstrar pela Tabela 3.11 os resultados obtidos para o GPR dentro da SE1 utilizando-

se desta configuração.  

Para realizar uma melhor análise desta configuração com relação às demais, são 

apresentados primeiramente os resultados da configuração C. 
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Tabela 3.11 - Configuração B: GPR na malha da SE1. 

 
 

 Configuração C 

Os resultados obtidos para esta configuração são apresentados na Figura 3.16 e 

Tabela 3.12.  

Neste caso, verifica-se que a pior corrente de malha é determinada pela falha na torre 

01, diminuindo de maneira linear, porém com grande inclinação até a torre 21. A partir desta, 

não há grandes variações das intensidades de corrente de malha até à torre 81. Portanto, 

deve-se atentar principalmente com as ocorrências na primeira torre após a SE1 para este 

tipo de configuração. 

Com a utilização do OPGW pode-se observar que há redução das correntes de malha 

apenas quando as falhas ocorrem nas torres 01, independentemente dos tipos de falha e dos 

tipos de aterramento dos cabos PRs. Para a falha FT é verificada uma redução de 3,34 % em 

TT e redução de 11,59 % em “T”. Já para a falha 2FT, é verificada uma redução de 3,45 % 

em TT e 11,73 % em “T”. Porém, é importante salientar que a amplitude das correntes neste 

caso é alta, sendo interessante ressaltar este fato frente à área de projetos de uma 

subestação.  

Já para as falhas nas demais torres (21, 41, 61 e 81), constata-se sempre o aumento 

das correntes de malha em relação ao uso do OPGW. É interessante observar que as 

variações percentuais são muito grandes. Porém, ao verificar as intensidades de corrente de 

malha observam-se amplitudes cujos valores são totalmente aceitáveis dentro da área 

abrangente para a malha de uma subestação.  

Verifica-se também que o tipo de aterramento em “T” apresenta intensidades de 

corrente de malha menores e, portanto, menores índices de tensões de passo e toque dentro 
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das subestações, quando comparadas com os cabos aterrados em TT (exceto na falha 

decorrente na torre 01). 

 

Figura 3.16 - Corrente de malha da SE1 utilizando-se a configuração C. 

Tabela 3.12 - Configuração C: corrente de malha na SE1 e suas variações percentuais. 

 
 

A Tabela 3.13 ilustra os níveis de GPR para este caso. 

É importante salientar que para esta configuração (sistema de aterramento da fonte 

referenciado ao terra remoto), a corrente de malha apresenta valores reduzidos, justamente 

pelo fato da maioria da corrente de curto-circuito se deslocar diretamente da terra para o 

neutro do transformador, não condicionando um caminho seguro e controlado para a corrente 

no solo. Isso pode ser bastante perigoso para as pessoas que trabalham na subestação, não 

sendo uma forma muito segura de se operar. 
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Tabela 3.13 - Configuração C: GPR na malha da SE1. 

 

 

Além disso, efetuando-se uma relação entre a corrente de malha e a corrente de curto-

circuito, verifica-se que com a utilização do OPGW, aumenta-se o controle dos gradientes de 

potencial ao nível do solo. Em casos TT, passa-se de 12 % (conjunto 1) para 20 % (conjunto 

2) e; em casos em “T”, de 8 % (conjunto 1) para 18 % (conjunto 2). Portanto, pode-se dizer 

que os níveis de segurança aumentam com o uso do OPGW e que as intensidades de corrente 

de malha são totalmente toleráveis do ponto de vista da área de projetos. 

Agora em posse dos valores obtidos para a configuração C, pode-se comparar os 

resultados entre as configurações para este tipo de análise. 

 Análise comparativa entre as configurações A, B e C 

A pior corrente de malha apresentada por estas configurações refere-se à B, onde as 

intensidades de corrente de malha são consideráveis frente às demais. Em caráter de análise 

apenas para os casos com utilização do OPGW, tem-se a Tabela 3.14 para melhor 

visualização. 

Pode-se observar que destas a que apresenta maior segurança é a configuração A, 

mesmo possuindo valores de falha com intensidades maiores que a configuração C; porém, 

como já explicado anteriormente, esta última configuração não possui um caminho adequado 

e controlado para a corrente de malha; ao contrário da configuração A. 
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Tabela 3.14 - Comparação das correntes de malha [em A] utilizando-se OPGW dos resultados 
obtidos para cada configuração. 

 

3.3.3 – Análise da corrente de malha na subestação de 

subtransmissão (SE2) 

Os gráficos e tabelas deste item são exibidos da mesma maneira como ocorreu nos 

itens Análise da intensidade de curto-circuito e Análise da corrente de malha na subestação 

principal (SE1), aos quais são divididos por configuração e tipos de falhas, além das 

apresentações dos conjuntos de cabos PRs (conjunto 1 ou 2), tipo de aterramento dos cabos 

PRs nas torres e representação das legendas dos gráficos e tabelas. Da mesma forma, as 

tabelas expõem as variações percentuais, representadas pela troca de um dos cabos 

convencionais por um cabo OPGW. 

 Configuração A 

A percepção das correntes de malha da subestação de subtransmissão para a 

configuração A são maiores quando da ocorrência de falha a partir da torre 61, crescendo 

linearmente até ao final da linha (torre 81), conforme pode ser verificado na Figura 3.17. 

Os valores das magnitudes das correntes de malha devido às falhas nas cadeias de 

isoladores da torre 01 até a torre 61 são muito baixos, o que geram valores bem baixos de 

GPR dentro da subestação em questão. 

Quando a falha ocorre antes da torre 61 as correntes de malha são maiores com o uso 

do OPGW no conjunto de cabos PRs. Porém, desta torre até o final da linha, isto se inverte, 
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gerando correntes menores se comparados com a utilização de cabos PRs convencionais. 

Este comportamento é comum tanto para falha FT quanto para 2FT.  

Outra análise relevante concerne ao tipo de aterramento dos cabos PRs nas torres de 

transmissão. Verifica-se que independente do conjunto de cabos PRs (conjunto 1 ou 2), as 

piores correntes de malha ocorrem quando estes são aterrados em “T”, conforme apresentado 

pela Tabela 3.15. 

Por esta mesma tabela, pode-se observar que todas as ocorrências de falhas até a 

torre 61 apresentam aumento de corrente com a utilização do OPGW, tanto para cabos 

aterrados em TT quanto para àqueles aterrados em “T”. Visto isso, é importante ressaltar que 

tais aumentos produzem grandes variações percentuais entre os conjuntos. Porém, as 

análises apenas destas variações não são imprescindíveis para este estudo, pois verifica-se 

que as intensidades das correntes de malha nestes casos são muito pequenas frente às 

intensidades pelas quais as malhas de subestações são projetadas e capazes de suportar. 

Por conseguinte, pode-se dizer que estes valores não trazem diretamente perigo às pessoas 

presentes dentro da SE2. 

Diferentemente disto, as correntes de malha oriundas das falhas nas torres mais 

próximas da SE2 (da torre 61 até ao final da linha) podem provocar maiores danos, mesmo 

apresentando valores não tão consideráveis para uma malha de aterramento em si. Mesmo 

assim, é válido demonstrar que estas intensidades podem representar perigo às pessoas que 

porventura venham transitar dentro da área abrangida pela malha de aterramento da SE2, 

conforme apresentado pela Tabela 3.16 com os valores de GPR. 

 

Figura 3.17 - Corrente de malha da SE2 utilizando-se a configuração A. 

Diante destes fatos e das falhas originadas na torre 81 verifica-se que a utilização do 

OPGW provoca uma redução significativa das intensidades de corrente de malha. Para a falha 

FT as reduções são de 30 % para os cabos aterrados em TT; e de 35 % para os cabos 
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aterrados em “T”. Já para a falha 2FT, as reduções são de 28 % para os cabos aterrados em 

TT e de 35 % para os cabos aterrados em “T”. 

Tabela 3.15 - Configuração A: corrente de malha na SE2 e suas variações percentuais. 

 

Tabela 3.16 - Configuração A: GPR na malha da SE2. 

 
 

Verifica-se, portanto, que para as maiores intensidades de corrente de malha, a 

utilização dos cabos OPGW acarreta em reduções consideráveis frente ao uso de cabos PRs 

convencionais. 

 Configuração B 

Da mesma forma da configuração A, as intensidades das correntes de malha na 

subestação de subtransmissão são maiores quando ocorrem as falhas a partir da torre 61, 

crescendo linearmente até o final da linha (torre 81) – vide Figura 3.18.  
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Também da mesma maneira, as magnitudes das correntes de malha devido às falhas 

nas cadeias de isoladores da torre 01 até a torre 61 são bem pequenas, provocando valores 

baixos de GPR dentro da SE2. Isto pode ser visualizado também na Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 - Corrente de malha da SE2 utilizando-se a configuração B. 

 

Se a falha ocorre até a torre 61, e com o uso do OPGW no conjunto de cabos PRs, as 

correntes de malha apresentam valores maiores se comparados com o uso de apenas cabos 

convencionais. Porém, desta torre até o final da linha, este comportamento é invertido, da 

mesma maneira apresentada na configuração A, gerando correntes menores com a presença 

do OPGW, se comparados com a utilização de apenas cabos PRs convencionais, 

independentemente do tipo de falha. 

Pode-se verificar que o tipo de aterramento dos cabos PRs nas torres de transmissão 

é mais seguro se utilizada a configuração em TT, independente de qual conjunto de cabos 

PRs (conjunto 1 ou 2) é utilizado, conforme apresentado pela Tabela 3.17. Por esta mesma 

tabela, pode-se observar que as ocorrências de falhas até a torre 61, para o caso dos cabos 

aterrados em TT, apresentam aumento de corrente com a utilização do OPGW, tanto para a 

falha FT quanto para 2FT. Já para o caso dos cabos aterrados em “T”, para a falha FT, há 

aumento da intensidade de corrente apenas para as falhas ocorridas nas torres 41 e 61; e 

para a falha 2FT, entre as torres 21 a 61. 

Considerando os casos de aumento da intensidade de corrente, pode-se observar que 

as variações percentuais são consideráveis; porém, as magnitudes em si, correspondem a 

valores bem reduzidos, e por consequência disto, não trazem diretamente perigo às pessoas 

presentes dentro da SE2, visto que as malhas de subestações são projetadas e capazes de 

suportar correntes maiores. Diferentemente disto, as correntes de malha oriundas das falhas 

nas torres mais próximas da SE2 (da torre 61 até ao final da linha) podem provocar maiores 
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danos, mesmo apresentando valores não tão consideráveis para uma malha de aterramento 

em si. Mesmo assim, é válido demonstrar que estas intensidades podem representar perigo 

às pessoas que porventura venham transitar dentro da área abrangida pela malha de 

aterramento da SE2, conforme apresentado pela Tabela 3.18 com os valores de GPR. 

 

Tabela 3.17 - Configuração B: corrente de malha na SE2 e suas variações percentuais. 

 

Tabela 3.18 - Configuração B: GPR na malha da SE2. 

 

Diante deste fato e das falhas originadas na torre 81, verifica-se que a utilização do 

OPGW provoca uma redução significativa das intensidades de corrente de malha. Para a falha 

FT, as reduções são de 30 % para os cabos aterrados em TT e de 40 % para os cabos 

aterrados em “T”. Já para a falha 2FT, as reduções aproximam de 29 % para os cabos 

aterrados em TT e de 38 % para os cabos aterrados em “T”. 

Verifica-se, portanto, que para as maiores intensidades de corrente de malha, a 

utilização dos cabos OPGW provoca reduções consideráveis frente ao uso de cabos PRs 

convencionais. 
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 Configuração C 

De forma similar ao que ocorre nas configurações A e B, as intensidades das correntes 

de malha na subestação de subtransmissão são maiores quando ocorrem as falhas a partir 

da torre 61, crescendo linearmente até ao final da linha (torre 81), com comportamento 

traduzido na Figura 3.19. 

Também da mesma maneira, as magnitudes das correntes de malha devido às falhas 

nas cadeias de isoladores da torre 01 até a torre 61 são bem pequenas, provocando valores 

baixos de GPR dentro da SE2, sendo possível sua visualização pela Figura 3.19. 

Se a falha ocorre até a torre 61, e com o uso do OPGW no conjunto de cabos PRs, as 

correntes de malha apresentam valores maiores se comparados com o uso de apenas cabos 

convencionais. Porém, desta torre até o final da linha, isto se inverte da mesma maneira 

apresentada nas configurações A e B, gerando correntes menores com a presença do OPGW, 

se comparados com a utilização de apenas cabos PRs convencionais, tanto para falha FT 

quando para 2FT. 

Pode-se verificar que o tipo de aterramento dos cabos PRs nas torres de transmissão 

é mais seguro se utilizada a configuração em TT, independente de qual conjunto de cabos 

PRs (conjunto 1 ou 2) serão utilizados, conforme apresentado pela Tabela 3.19. Estas 

análises são similares às apresentadas pela configuração B. Por esta mesma tabela, pode-se 

observar que as ocorrências de falhas até a torre 61, para o caso dos cabos aterrados em TT, 

apresentam aumento de corrente com a utilização do OPGW, tanto para a falha FT quanto 

para 2FT. Já para o caso dos cabos aterrados em “T”, para a falha FT existe aumento da 

intensidade de corrente apenas para as falhas ocorridas nas torres 41 e 61; e para a falha 

2FT, entre as torres 21 a 61. 

 

Figura 3.19 - Corrente de malha da SE2 utilizando-se a configuração C. 
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Considerando os casos de aumento da intensidade de corrente, pode-se constatar que 

as variações percentuais são consideráveis; porém, as magnitudes em si, correspondem a 

valores bem reduzidos, e por consequência disto, não trazem diretamente perigo às pessoas 

presentes dentro da SE2, visto que as malhas de subestações são projetadas e capazes de 

suportar correntes maiores. Esta análise é similar àquelas apresentadas pelas configurações 

A e B. 

Tabela 3.19 - Configuração C: corrente de malha na SE2 e suas variações percentuais. 

 

 

Diferentemente disto, as correntes de malha oriundas das falhas nas torres mais 

próximas da SE2 (da torre 61 até ao final da linha) podem provocar maiores danos, mesmo 

apresentando valores não tão consideráveis para uma malha de aterramento em si. Mesmo 

assim, é válido comentar que estas intensidades podem representar perigo às pessoas que 

porventura venham transitar dentro da área abrangida pela malha de aterramento da SE2, 

conforme apresentado pela Tabela 3.20 com os valores de GPR. 

Diante do exposto e das falhas originadas na torre 81, verifica-se que a utilização do 

OPGW provoca uma redução significativa das intensidades de corrente de malha. Para a falha 

FT as reduções são de 30 % para os cabos aterrados em TT e de 37 % para os cabos 

aterrados em “T”. Já para a falha 2FT, as reduções atingem 28 % para os cabos aterrados em 

TT e 36 % para os cabos aterrados em “T”. 

Verifica-se, portanto, que para as maiores intensidades de corrente de malha, a 

utilização dos cabos OPGW acarreta em reduções consideráveis frente ao uso de cabos PRs 

convencionais. 
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Tabela 3.20 - Configuração C: GPR na malha da SE2. 

 

 Análise comparativa entre as configurações A, B e C 

A pior corrente de malha apresentada por estas configurações, refere-se à A; porém, 

seus valores não são tão divergentes das demais configurações, ou seja, nenhuma das 

configurações se sobressai em relação às outras. Em caráter de análise apenas para os casos 

com utilização do OPGW, tem-se a Tabela 3.21, para melhor visualização.  

Tabela 3.21 - Comparação das correntes de malha [em A] utilizando-se OPGW dos resultados 
obtidos para cada configuração. 

 
 

Pode-se observar que destas a que apresenta maior segurança é a configuração A, 

mesmo tendo valores de intensidade de falha um pouco maiores que a configuração C. 
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3.3.4 – Análise das correntes pelos conjuntos de cabos pararraios 

Os valores expressos nesta análise referem-se às intensidades de correntes mais 

severas encontradas em cada um dos cabos PRs presentes nos conjuntos 1 e 2 ao longo de 

todo o sistema. Ocorre, nesta análise, uma diferença entre os cabos PRs aterrados em TT e 

em “T” e, portanto, suas apresentações em gráficos e tabelas são separadas. 

Salienta-se que, nos casos em que os cabos PRs são aterrados em TT, as correntes 

são encontradas diretamente nas proximidades dos locais de falha, por simples divisão de 

corrente entre tais cabos dentro dos conjuntos, e se deslocam no sentido do local da falha 

para SE1 (fonte alimentadora).  

Já nos casos em que os cabos PRs são aterrados em “T”, os valores não são 

necessariamente encontrados nas proximidades dos locais de falha por simples divisão de 

corrente. Conforme já mencionado, cada conjunto de cabos PRs possui dois cabos PRs, um 

seccionado e outro não. Os cabos não seccionados são representados nas legendas das 

figuras deste item como “Conjunto 1 (Conv. nº 1)” e “Conjunto 2 (OPGW)”; e os cabos 

seccionados são representados como “Conjunto 1 (Conv. nº 2)” e “Conjunto 2 

(Convencional)”. Quando ocorrem falhas onde existem cabos seccionados não há fluxo de 

corrente em tais cabos, pois o circuito está aberto neste trecho em questão; porém, nas 

configurações A e C logo na entrada da SE1 estes mesmos cabos são conectados à malha 

de aterramento (o que não ocorre na configuração B) e, portanto, estão sujeitos ao 

deslocamento de correntes apenas neste pequeno trecho do circuito. Compreendido isto, os 

valores expressos nos gráficos e tabelas para os cabos seccionados referem-se aos valores 

de correntes na entrada da SE1 (entre a malha de aterramento e a torre 01).  

 Configuração A 

Considerando os cabos PRs em TT tem-se a Figura 3.20, representando os valores 

encontrados nos cabos para as falhas FT e 2FT.  

A corrente de curto-circuito que solicita maior capacidade dos cabos PRs acontece na 

torre 01, independentemente do conjunto de cabos utilizado, decrescendo de maneira linear 

à medida que a falha se distancia da SE1. Observa-se em quaisquer das falhas (FT ou 2FT) 

que as magnitudes de corrente provenientes das falhas entre as torres 21 e 81 não variam 

muito. Considerando isto, na falha FT, para o conjunto 1 verifica-se uma variação máxima de 

63 A, e para o conjunto 2 uma variação máxima de 77 A. Já na falha 2FT, para o conjunto 1 

verifica-se uma variação máxima de 79 A, e para o conjunto 2 uma variação máxima de 109 

A. Com isso, pode-se utilizar em projetos as variações máximas encontradas ao longo dos 

pontos de falha em grandes trechos de linhas de transmissão. 
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Figura 3.20 - Corrente de falha pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a configuração A, 
em TT. 

Para tal, na Tabela 3.22, são considerados apenas os valores mais severos de 

corrente de curto-circuito dos cabos em que houve maior solicitação dentro de cada um dos 

conjuntos. Pelos valores demonstrados nesta tabela, verifica-se que a utilização do OPGW 

provoca intensidades maiores do que quando se utiliza somente cabos convencionais, com 

variações percentuais entre 80 % e 126 % em falhas FT, e entre 75 % e 121 % para falhas 

2FT. 

Tabela 3.22 - Valores de corrente que circulam pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a 
configuração A em TT. 

 
 

Também, observa-se pela Figura 3.20 que as correntes para o conjunto 1 são divididas 

quase que proporcionalmente em 50 % para cada um dos cabos PRs, pois suas impedâncias 

são as mesmas. Nota-se uma pequena diferença de valores da distribuição de corrente entre 

estes cabos, sendo justificada pela escolha do ponto na torre onde a falha é imposta nas 

simulações, gerando assim uma pequena diferença de impedância. 
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Para o conjunto 2 da Figura 3.20, as correntes se distribuem de maneira bem distinta, 

sendo que a maior parcela se desloca pelo OPGW. Isto é explicado pelo fato deste tipo de 

cabo possuir menor resistência elétrica do que a dos cabos convencionais, conforme já 

abordado nesta dissertação. Pela distribuição das correntes totais que se deslocam pelo 

conjunto 2, pode-se elaborar a Tabela 3.23 para demonstrar o quanto o OPGW contribui para 

tais deslocamentos. 

Pela Tabela 3.23 verifica-se que em quaisquer tipos e localização da falha, o OPGW 

conduz aproximadamente 80 % da corrente total que se desloca pelo conjunto 2; portanto, 

neste tipo de conjunto é possível no projeto de linhas de transmissão subdimensionar os 

cabos convencionais frentes a estes fenômenos de baixa frequência. 

Tabela 3.23 - Valores da distribuição de correntes que circulam pelo conjunto 2 utilizando-se a 
configuração A em TT. 

 
 

Considerando os cabos PRs em “T” tem-se a Figura 3.21, representando os valores 

encontrados nos cabos PRs para as falhas FT e 2FT.  

Para os cabos PRs em TT, verifica-se que os cabos mais solicitados são aqueles que 

não são seccionados, distribuindo a corrente ao longo de todos os aterramentos das torres 

até chegar a SE1, tanto nas falhas FT quanto em 2FT. Conforme já mencionado, os cabos 

seccionados recebem intensidade de correntes bem menores, justamente pelo fluxo de 

corrente ocorrer apenas no trecho de entrada da SE1. As maiores intensidades de correntes 

nos PRs decorrem das falhas na torre 01, decrescendo linearmente. Nesta mesma torre, para 

o conjunto 1, é possível afirmar que a distribuição de corrente é proporcionalmente igual para 

os cabos; porém, para as demais localidades isso não é verdadeiro.  

Similarmente à análise de cabos aterrados em TT, na Tabela 3.24 são considerados 

apenas os valores mais severos de corrente de curto-circuito dos cabos que sofrem maior 
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solicitação dentro de cada conjunto. É possível constatar que a utilização do OPGW provoca 

intensidades maiores quando comparado com os cabos convencionais, com variações 

percentuais entre 35 % e 78 % em falhas FT, e entre 37 % e 78 % para falhas 2FT. 

 

 

Figura 3.21 - Corrente de falha pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a configuração A, 
em “T”. 

Tabela 3.24 - Valores de corrente que circulam pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a 
configuração A em “T”. 

 
 

No caso de cabos aterrados em “T” não é correto analisar a porcentagem da 

distribuição de correntes pelos cabos PRs ao longo do circuito, pois como um destes é 

seccionado haveria uma análise errônea para se determinar as parcelas que cada cabo do 

conjunto conduziria ou não. Devido a isto, pode-se analisar a divisão de corrente nos cabos 

PRs apenas no trecho da entrada da SE1. Com isso, tem-se a Tabela 3.25 para o conjunto 1, 

e a Tabela 3.26 para o conjunto 2. 
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Tabela 3.25 - Divisão de corrente entre os cabos pararraios do Conjunto 1. 

 

Tabela 3.26 - Divisão de corrente entre os cabos pararraios do Conjunto 2. 

 

Para o conjunto 1, observa-se que as correntes são distribuídas aproximadamente em 

50 % para cada um dos cabos convencionais presentes na entrada da SE1. 

Para o conjunto 2, verifica-se pela Tabela 3.26, uma similaridade com os resultados 

apresentados no caso dos aterramentos dos cabos em TT, onde em quaisquer tipos e 

localização da falha, o OPGW conduz aproximadamente 80 % da corrente total que se desloca 

pelo conjunto 2. Portanto, é válido observar que há certa tendência de que o OPGW drene 

80 % da corrente de falha imposta no sistema, em quaisquer das configurações utilizadas. 

 Configuração B 

Considerando os cabos PRs em TT, tem-se a Figura 3.22, representando os valores 

encontrados nos cabos PRs para as falhas FT e 2FT. 



C a p í t u l o  3                                93 

 

Da mesma forma como acontece na configuração A, a corrente de curto-circuito que 

solicita maior capacidade dos cabos PRs acontece na torre 01, independentemente do 

conjunto de cabos utilizado, decrescendo de maneira linear à medida que a falha se distancia 

da SE1. Observa-se também neste caso, em quaisquer das falhas (FT ou 2FT) que as 

magnitudes de corrente provenientes das falhas entre as torres 21 e 81 não variam muito. 

Desta maneira, na falha FT, para o conjunto 1 verifica-se uma variação máxima de 57 A, e 

para o conjunto 2 uma variação máxima de 69 A. Já na falha 2FT, para o conjunto 1 verifica-

se uma variação máxima de 73 A, e para o conjunto 2 uma variação máxima de 100 A. 

Também como acontece na configuração A, observa-se pela Figura 3.22 que as 

correntes para o Conjunto 1 são divididas quase que proporcionalmente em 50 % para cada 

um dos cabos PRs, com a mesma justificativa apresentada pela configuração A. 

Na Tabela 3.27, são considerados apenas os cabos mais solicitados dentro de cada 

conjunto e, por conseguinte, os valores mais severos de corrente de curto-circuito nestes. A 

utilização do OPGW provoca intensidades maiores, com variações percentuais entre 80 % e 

126 % em falhas FT, e entre 80 % e 121 % para falhas 2FT. 

No conjunto 2 da Figura 3.22, as correntes não se distribuem de forma proporcional, 

sendo que a maior parcela se desloca pelo OPGW. Pela distribuição das correntes totais que 

se deslocam por este conjunto é possível elaborar a Tabela 3.28 para demonstrar o quanto o 

OPGW contribui para tais deslocamentos. Para quaisquer tipos e localização da falha, o 

OPGW conduz de 80 % a 82 % da corrente total que se desloca pelo conjunto 2. Esses dados 

se mostram muito úteis para o projeto destes cabos em sistemas de linhas de transmissão. 

 

 

Figura 3.22 - Corrente de falha pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a configuração B, 
em TT. 
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Agora, considerando os cabos PRs em “T” tem-se a Figura 3.23, representando os 

valores encontrados nos cabos PRs para as falhas FT e 2FT. Verifica-se que, além de um dos 

cabos do conjunto ser seccionado e possuir conexão física com a malha de aterramento da 

SE1, não há fluxo de corrente por este em nenhum trecho do sistema; portanto, não contribui 

para o deslocamento da falha. Com isso, toda a corrente de curto-circuito é drenada pelo cabo 

não seccionado, sobrecarregando-o e reduzindo sua vida útil. 

Tabela 3.27 - Valores de corrente que circulam pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a 
configuração B em TT. 

 

De acordo com a Tabela 3.29 e conforme aspectos em TT são considerados apenas 

os cabos mais expostos às correntes de falha dentro de cada conjunto. A utilização do OPGW 

provoca intensidades maiores, com variações percentuais entre 14 % e 70 % em falhas FT, e 

entre 13 % e 74 % para falhas 2FT. 

Tabela 3.28 - Valores da distribuição de correntes que circulam pelo conjunto 2 utilizando-se a 
configuração B em TT. 
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Figura 3.23 - Corrente de falha pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a configuração B, 
em “T”. 

Tabela 3.29 - Valores de corrente que circulam pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a 
configuração B em “T”. 

 
 

 Configuração C 

Para cabos PRs em TT apresentam-se os valores encontrados nos cabos PRs para 

as falhas FT e 2FT, conforme Figura 3.24. 

Para o conjunto 1 pode-se considerar análises similares àquelas apresentadas nas 

configurações A e B, sendo que a distribuição de corrente de falha se dá aproximadamente 

em 50 % para cada um dos cabos convencionais, e que a pior corrente acontece devido à 

falha na torre 01. 

Verifica-se pelos resultados que as correntes mais severas presentes no conjunto 2 

referem-se às falhas ocorridas na torre 21, decrescendo de maneira linear até a torre 81. 

Diferentemente das demais configurações, a falha na torre 01 provoca a menor intensidade 

de corrente de falha que se desloca pelos cabos, visto que estes estão bem próximos da 

malha de aterramento da SE1. De maneira conservadora, isso pode ser utilizado em novos 
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projetos de cabos PRs, contemplando uma região maior do que somente as proximidades das 

falhas em relação à subestação alimentadora. 

 

Figura 3.24 - Corrente de falha pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a configuração C, 
em TT. 

Os valores que expõe mais severamente os cabos PRs dentro de um dado conjunto 

são apresentados na Tabela 3.30. Pelos resultados obtidos verifica-se que a utilização do 

OPGW provoca intensidades maiores, apresentando variações percentuais entre 60 % e 

126 % em falhas FT, e entre 55 % e 121 % para falhas 2FT. 

No conjunto 2 da Figura 3.24, as correntes não se distribuem de forma proporcional, 

sendo que a maior parcela se desloca pelo OPGW. Pela distribuição das correntes totais que 

se deslocam por este conjunto, elabora-se a Tabela 3.31 para demonstrar o quanto o OPGW 

contribui para tais deslocamentos. Para quaisquer tipos e localização da falha, o OPGW 

conduz aproximadamente 80 % da corrente total que se desloca pelo conjunto 2.  

Tabela 3.30 - Valores de corrente que circulam pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a 
configuração C em TT. 

 

Considerando o aterramento dos cabos PRs em “T” tem-se a Figura 3.25, 

representando os valores encontrados nos cabos PRs para as falhas FT e 2FT.  
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Tabela 3.31 - Valores da distribuição de correntes que circulam pelo conjunto 2 utilizando-se a 
configuração C em TT. 

 
 

Independentemente do conjunto utilizado os resultados mais severos referem-se às 

falhas ocorridas na torre 21, decrescendo de maneira linear até a torre 81, com uma 

descontinuidade na função decorrente da falha na torre 61. Conforme apresentado pelos 

cabos aterrados em TT, a falha na torre 01 provoca a menor intensidade de corrente de falha 

que passa pelos cabos não seccionados. Já os cabos seccionados recebem correntes de 

distribuição com menores intensidades. 

Similarmente à análise de cabos aterrados em TT, na Tabela 3.32, são apresentados 

os valores mais severos de corrente de curto-circuito nos cabos mais expostos para cada 

conjunto. Percebe-se que a utilização do OPGW provoca intensidades maiores, com 

variações percentuais entre 38 % e 70 % em falhas FT, e entre 40 % e 75 % para falhas 2FT. 

Da mesma maneira que analisado na configuração A, não é correto analisar a 

porcentagem da distribuição de correntes pelos cabos PRs ao longo do circuito, pois como 

um dos cabos é seccionado haveria uma análise errônea para se determinar as parcelas que 

cada cabo do conjunto conduziria ou não. Porém, ao analisar a divisão de corrente nos cabos 

PRs apenas na entrada da SE1, chega-se a Tabela 3.33 para o conjunto 1 e a Tabela 3.34 

para o conjunto 2. 

Para o conjunto 1, observa-se maior condução do cabo convencional nº 2, tanto para 

falha FT (entre 50 % a 60 % da corrente total), quanto para a falha 2FT (entre 51 % a 55 % 

da corrente total). Para o conjunto 2, verifica-se pela Tabela 3.34, uma similaridade com os 

resultados apresentados no caso dos cabos PRs aterrados em TT, onde em quaisquer tipos 

e localização da falha, o OPGW conduz aproximadamente 80 % da corrente total que se 

desloca pelo conjunto 2. 
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Figura 3.25 - Corrente de falha pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a configuração B, 
em “T”. 

Tabela 3.32 - Valores de corrente que circulam pelos conjuntos de cabos pararraios utilizando-se a 
configuração C em “T”. 

 

Tabela 3.33 - Divisão de corrente entre os cabos pararraios do Conjunto 1. 
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Tabela 3.34 - Divisão de corrente entre os cabos pararraios do Conjunto 2. 

 

 Análise comparativa entre as configurações A, B e C 

Na maioria dos casos a pior corrente de falha presentes em cabos PRs são 

decorrentes das falhas nas cadeias de isoladores da torre 1. Nas demais localidades também 

podem ocorrer grandes magnitudes de corrente, porém nenhuma delas é igual ou superior 

àquela encontrada no cabo PR entre a torre 1 e a subestação alimentadora. Porém, pelos 

resultados observa-se que a configuração C não condiz com este desenvolvimento. 

A área de estudo do projeto de cabos PR deve contemplar a região da torre 1 até a 

torre 21 no mínimo, devido justamente à configuração C (sistema de aterramento referenciado 

ao terra remoto). Também é verificado que as intensidades das correntes são muito maiores 

nas configurações A e B, tanto para o conjunto 1 quanto para o conjunto 2; e portanto, a 

análise até a torre 21 fica restrita à necessidade de se utilizar a configuração C. Se realmente 

for necessário o sistema de aterramento ser referenciado ao terra remoto, pode-se dizer que 

o projeto deve contemplar uma área maior de análise, e não somente os estudos referentes 

às correntes de falha originadas pelas falhas nas torres próximas às subestações 

alimentadoras. 

3.3.5 – Análise das correntes de curto-circuito pelos aterramentos 

das torres de transmissão 

Os gráficos e tabelas desta seção são exibidos da mesma maneira como nas demais 

análises da dissertação, dividindo-se por configuração e tipos de falhas; conjuntos 1 e 2 de 

cabos PRs e tipo de aterramento dos cabos PRs nas torres. Da mesma forma, as tabelas 

expõem as variações percentuais, representadas pela troca de um dos cabos convencionais 

por um cabo OPGW. 
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Nesta seção, as considerações e análises são apresentadas com foco em cada uma 

das configurações, sendo subdivididas pelos tipos de aterramentos dos cabos PRs nas torres 

de transmissão. 

 Configuração A 

Como já mencionado, as análises estão divididas em cabos aterrados em TT, e em 

cabos aterrados em “T”. Primeiramente, são expostos os resultados obtidos pelo tipo TT, 

abordando as falhas FT e 2FT; e, logo em seguida, a análise passa para o tipo em “T”. Nos 

gráficos são demonstrados as curvas utilizando-se o conjunto 1 e 2 para assim facilitar a 

visualização da influência de cada um dos conjuntos frente aos curtos-circuitos dentro do 

sistema. 

Para cabos aterrados em TT verificam-se pela Figura 3.26 que as maiores parcelas 

das correntes de curtos-circuitos se deslocam justamente pelas torres de transmissão onde 

ocorrem as falhas. A distribuição pelas demais torres acontece à medida que a corrente se 

desloca nos sentidos das SE1 e SE2. Nestes casos, aplica-se o mesmo conceito desenvolvido 

pela LKC, onde a soma das correntes em cada nó é nula. 

 

Figura 3.26 - Corrente de falha pelos aterramento das torres de transmissão utilizando-se a 
configuração A, em TT. 

As correntes que se deslocam pelas torres no sentido local de falha para SE2 se 

reduzem conforme a distância da falha até chegarem a valores próximos de zero nas torres 

mais próximas a SE2. Por outro lado, observa-se que as correntes que se deslocam no sentido 

contrário, ou seja, do local da falha para a SE1, se reduzem gradativamente a valores 
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próximos de zero até a metade da distância definida entre a torre faltosa e a SE1. A partir da 

outra metade (mais próxima à subestação principal), os valores vão crescendo novamente de 

forma gradativa até obterem valores consideráveis de correntes de falha nas estruturas físicas 

das torres de transmissão. Isso acontece em quaisquer locais de falha, desde a torre 01 até 

a torre 81. Por observação das falhas decorrentes nas torres 21, 41, 61 e 81, também é 

possível ressaltar que as torres mais próximas a SE1 (torres 01 até a torre 05) sofrem os 

mesmos tipos de solicitações elétricas e mecânicas, devido aos valores de correntes de 

curtos-circuitos serem bastante similares, independentemente da localidade da falha (torre 21 

a 81). Com isso, tem-se uma simetria entre as curvas apresentadas na Figura 3.26. Também 

é possível observar que com a utilização do conjunto 2 (OPGW) reduz-se bastante a corrente 

de curto-circuito que se desloca pelas estruturas físicas das torres de transmissão. Para tal, 

são expostos na Tabela 3.35 os resultados destas reduções, considerando apenas as 

variações máximas encontradas, obtendo-as justamente pelas correntes que se deslocam 

pelas torres faltosas. São observadas reduções significativas das correntes de curto-circuito 

que se deslocam pelo aterramento das torres de transmissão. No caso da falha FT, tem-se 

reduções entre 39 % a 64 %. Já na falha 2FT, tem-se reduções de 37 % a 64 %; valores, 

portanto, muitos próximos aos apresentados pelas falhas FT. 

Tabela 3.35 - Reduções máximas de corrente entre os conjuntos 1 (convencional) e 2 (OPGW) 
utilizando-se a configuração A em TT. 

 
 

Agora são expostos os resultados obtidos utilizando-se cabos aterrados em “T”. Pela 

Figura 3.27 podem-se observar as mesmas características apresentadas pela análise dos 

cabos aterrados em TT, nas quais as parcelas de correntes de falha são maiores nas próprias 

torres faltosas, com decréscimo gradativo do sentido local da falha para a SE2 até chegar a 

valores próximos de zero; e no sentido local da falha para a subestação principal tem-se 

decréscimo gradativo até a metade da distância entre a torre faltosa e a SE1, e na outra 

metade ocorre um aumento gradativo até se obter valores consideráveis de corrente pelo 

aterramento das torres de transmissão. 
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É possível verificar que as intensidades de corrente pelos aterramentos das torres de 

transmissão devido ao aterramento dos cabos PRs em “T” proporcionam valores maiores de 

correntes e, consequentemente, maiores solicitações elétricas e mecânicas das estruturas 

das torres de transmissão. Como exemplo, cita-se a falha FT na torre 21, onde se tem 

114,29 A em TT, e 165,75 A em “T”. 

 

Figura 3.27 - Corrente de falha pelos aterramento das torres de transmissão utilizando-se a 
configuração A, em “T”. 

Visto isso, pode-se observar a redução das parcelas de correntes que se deslocam 

pelas torres com a utilização do OPGW, sendo demonstradas pela Tabela 3.36. Observam-

se reduções significativas das correntes de curto-circuito que se deslocam pelo aterramento 

das torres de transmissão. No caso da falha FT tem-se reduções entre 45 % a 67 %. Já na 

falha 2FT tem-se reduções de 43 % a 67 %. 

Tabela 3.36 - Reduções máximas de corrente entre os conjuntos 1 (convencional) e 2 (OPGW) 
utilizando-se a configuração A em “T”. 

 



C a p í t u l o  3                                103 

 

 Configuração B 

Os resultados obtidos são expostos da mesma forma como apresentado na análise da 

configuração A.  

Para cabos aterrados em TT as maiores parcelas das correntes de curtos-circuitos se 

deslocam justamente pelas torres de transmissão onde ocorrem as falhas. A distribuição de 

correntes pelas demais torres acontece à medida que a corrente se desloca nos sentidos das 

SE1 e SE2. Os resultados são apresentados na Figura 3.28. 

As correntes que se deslocam pelas torres no sentido local de falha para SE1 e SE2 

obedecem às mesmas análises apresentadas pela configuração A; reduzindo-se conforme a 

distância da falha até chegarem a valores próximos de zero nas torres mais próximas a SE2, 

e por outro lado, as correntes que se deslocam no sentido contrário (do local da falha para a 

SE1), se reduzem gradativamente a valores próximos de zero até a metade da distância 

definida entre a torre faltosa e a SE1. A partir da outra metade (mais próxima à subestação 

principal), os valores vão crescendo novamente de forma gradativa até obterem valores 

consideráveis de correntes de falha nas estruturas físicas das torres de transmissão. Esta 

característica ocorre em quaisquer locais de falha, desde a torre 01 até a torre 81. Por 

observação das falhas decorrentes nas torres 21, 41, 61 e 81, também é possível ressaltar 

que as torres mais próximas a SE1 (torres 01 até a torre 05) sofrem os mesmos tipos de 

solicitações elétricas e mecânicas, devido aos valores de correntes de curtos-circuitos serem 

bastante similares independentemente da localidade da falha (torre 21 a 81). 

 

Figura 3.28 - Corrente de falha pelos aterramento das torres de transmissão utilizando-se a 
configuração B, em TT. 
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É importante ressaltar que, diferentemente do que ocorre na configuração A, a falha 

na torre 1 pela configuração B proporciona uma parcela de corrente muito alta se comparada 

com as demais parcelas de falhas dentro do mesmo sistema. Os valores chegam a quase 

duas vezes e meia maiores que as piores parcelas de falha decorrentes nas torres 21 a 81. 

Isso é justificado pelo fato de que quando há ocorrência de falha na torre 01, a corrente de 

falha só tem a opção de se deslocar pela própria torre ou para a direção da SE2, 

diferentemente do que ocorre nas configurações A e C que apresentam conexão dos cabos 

PRs nas malhas de aterramento da SE1. Portanto, pode-se afirmar que a configuração B traz 

grandes riscos às pessoas que porventura transitam próximos às instalações das subestações 

alimentadoras, além de solicitar (elétrica e mecanicamente) bastante das estruturas das torres 

de transmissão. 

Pela Figura 3.28, verifica-se que a utilização do conjunto 2 (OPGW) pode reduzir 

bastante a corrente de curto-circuito que se desloca pelas estruturas físicas das torres de 

transmissão. Para tal, são expostos na Tabela 3.37 os resultados destas reduções, 

considerando apenas as variações máximas encontradas, obtendo-as justamente pelas 

correntes que se deslocam pelas torres faltosas. 

Tabela 3.37 - Reduções máximas de corrente entre os conjuntos 1 (convencional) e 2 (OPGW) 
utilizando-se a configuração B em TT. 

 

Pela mesma Tabela 3.37, observam-se reduções significativas das correntes de curto-

circuito que se deslocam pelo aterramento das torres de transmissão. No caso da falha FT as 

reduções são de 26 % a 44 %. Já na falha 2FT, de 26 % a 42 %. 

Cabe analisar os resultados obtidos utilizando-se cabos aterrados em “T”. Pela Figura 

3.29 podem-se observar as mesmas características apresentadas pela análise dos cabos 

aterrados em TT. As parcelas de correntes de falha são maiores nas próprias torres faltosas, 

com decréscimo gradativo do sentido local da falha para a SE2 até chegar a valores próximos 

de zero; e no sentido local da falha para a subestação principal tem-se decréscimo gradativo 

até a metade da distância entre a torre faltosa e a SE1, a na outra metade ocorre um aumento 

gradativo até se obter valores consideráveis de corrente pelo aterramento das torres de 
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transmissão.

 

Figura 3.29 - Corrente de falha pelos aterramento das torres de transmissão utilizando-se a 
configuração B, em “T”. 

Também como ocorre para a configuração A, é possível afirmar que as intensidades 

de corrente pelos aterramentos das torres de transmissão devido ao aterramento dos cabos 

PRs em “T” proporcionam valores maiores de correntes e, consequentemente, maiores 

solicitações elétricas e mecânicas das estruturas das torres de transmissão. Como exemplo, 

cita-se a falha FT na torre 21, onde se tem 116,06 A em TT, e 165,82 A em “T”.  

Pode-se observar a redução das parcelas de correntes que se deslocam pelas torres 

com a utilização do OPGW, sendo demonstradas pela Tabela 3.38.  

Tabela 3.38 - Reduções máximas de corrente entre os conjuntos 1 (convencional) e 2 (OPGW) 
utilizando-se a configuração B em “T”. 
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Percebem-se reduções significativas das correntes de curto-circuito que se deslocam 

pelo aterramento das torres de transmissão. No caso da falha FT, tem-se reduções entre 41 % 

a 59 %. Já na falha 2FT, tem-se reduções de 41 % a 61 %. 

 Configuração C 

Os resultados obtidos são expostos da mesma forma como apresentado nas análises 

das configurações A e B.  

Para cabos aterrados em TT as maiores parcelas das correntes de curtos-circuitos se 

deslocam pelas torres de transmissão onde ocorrem as falhas. A distribuição de correntes 

pelas demais torres acontece à medida que a corrente se desloca nos sentidos das SE1 e 

SE2. Os resultados são apresentados na Figura 3.30. 

As correntes que se deslocam pelas torres no sentido local de falha para SE1 e SE2 

obedecem às mesmas análises apresentadas pela configuração A e B; reduzindo-se 

conforme a distância da falha até chegarem a valores próximos de zero nas torres mais 

próximas a SE2, e por outro lado, as correntes que se deslocam no sentido contrário (do local 

da falha para a SE1), se reduzem gradativamente a valores próximos de zero até a metade 

da distância definida entre a torre faltosa e a SE1. A partir da outra metade (mais próxima à 

subestação principal), os valores vão crescendo novamente de forma gradativa até obterem 

valores consideráveis de correntes de falha nas estruturas físicas das torres de transmissão. 

Esta característica acontece em quaisquer locais de falha, desde a torre 01 até a torre 81. Por 

observação das falhas decorrentes nas torres 21, 41, 61 e 81, também é possível ressaltar 

que as torres mais próximas a SE1 (torres 01 até a torre 05) sofrem os mesmos tipos de 

solicitações elétricas e mecânicas, devido aos valores de correntes de curtos-circuitos serem 

bastante similares independentemente da localidade da falha (torre 21 a 81). 

É importante ressaltar que, diferentemente do que ocorre na configuração A, a falha 

na torre 1 pela configuração C proporciona uma parcela de corrente tão alta quanto as demais 

parcelas de falhas dentro do mesmo sistema.  

Pela Figura 3.30, verifica-se que a utilização do conjunto 2 (OPGW) pode reduzir 

bastante a corrente de curto-circuito que se desloca pelas estruturas físicas das torres de 

transmissão. As reduções são expostas na Tabela 3.39, considerando apenas as variações 

máximas encontradas, obtendo-as justamente pelas correntes que se deslocam pelas torres 

faltosas. 

Pela Tabela 3.39 observam-se reduções significativas das correntes de curto-circuito 

que se deslocam pelo aterramento das torres de transmissão. As reduções são entre 19 % a 

46 %, independentemente do tipo de falha.  

Cabe analisar os resultados obtidos utilizando-se cabos aterrados em “T”. Pela Figura 

3.31 é possível observar as mesmas características apresentadas pela análise dos cabos 
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aterrados em TT, onde as parcelas de correntes de falha são maiores nas próprias torres 

faltosas, com decréscimo gradativo do sentido local da falha para a SE2 até chegar a valores 

próximos de zero; e no sentido local da falha para a subestação principal tem-se decréscimo 

gradativo até a metade da distância entre a torre faltosa e a SE1, a na outra metade ocorre 

um aumento gradativo até se obter valores consideráveis de corrente pelo aterramento das 

torres de transmissão. 

 

Figura 3.30 - Corrente de falha pelos aterramento das torres de transmissão utilizando-se a 
configuração C, em TT. 

Tabela 3.39 - Reduções máximas de corrente entre os conjuntos 1 (convencional) e 2 (OPGW) 
utilizando-se a configuração C em TT. 

 

Também como ocorre nas configurações A e B, é possível afirmar que as intensidades 

de corrente pelos aterramentos das torres de transmissão devido ao aterramento dos cabos 

PRs em “T” proporcionam valores maiores de correntes e, consequentemente, maiores 

solicitações elétricas e mecânicas das estruturas das torres de transmissão. Como exemplo, 

cita-se a falha FT na torre 21, onde se tem 115,72 A em TT, e 166,01 A em “T”.  
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Figura 3.31 - Corrente de falha pelos aterramento das torres de transmissão utilizando-se a 
configuração C, em “T”. 

Pode-se observar a redução das parcelas de correntes que se deslocam pelas torres 

com a utilização do OPGW, sendo demonstradas pela Tabela 3.40. Observam-se reduções 

significativas das correntes de curto-circuito que se deslocam pelo aterramento das torres de 

transmissão. No caso da falha FT, tem-se reduções entre 26 % a 59 %. Já na falha 2FT, tem-

se reduções de 26 % a 58 %. 

Tabela 3.40 - Reduções máximas de corrente entre os conjuntos 1 (convencional) e 2 (OPGW) 
utilizando-se a configuração C em “T”. 

 
 

 Análise comparativa entre as configurações A, B e C 

As parcelas de correntes mais intensas ocorrem nas próprias torres onde acontecem 

as falhas dos isoladores. Dentre todas as configurações, a configuração A demonstrou ser 

mais segura a respeito do controle sobre as intensidades das parcelas de curto-circuito que 
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se deslocam pelas torres de transmissão. Quando a falha ocorre na torre 01, a intensidade de 

corrente de curto-circuito é menor do que acontece utilizando-se a configuração C, e 

realmente muito menos intensa se comparada com a configuração B. 

Pode-se afirmar que a configuração B traz maiores riscos para a segurança das 

pessoas e requer maiores esforços elétricos e mecânicos das estruturas e aterramentos das 

torres de transmissão. Ressalta-se que para proporcionar maior segurança às pessoas 

próximas as instalações da subestação principal pode-se utilizar a conexão dos cabos PRs 

junto à malha de aterramento da SE1, provocando menores intensidades das parcelas de 

corrente de falha nas torres de transmissão. 

No quesito tipo de aterramento dos cabos PRs, pode-se afirmar que o aterramento em 

TT proporciona parcelas de correntes pelas torres menores do que ocorre na utilização de 

seu aterramento em “T”.  

Independentemente dos tipos e locais de falha, as torres mais próximas à SE1 (torre 

01 a 05) sempre estão susceptíveis às parcelas de correntes de curto-circuito, sendo 

interessante projetar os aterramentos destas torres para tais solicitações.  

3.4 – Análise geral entre todos os casos 

De maneira crítica é possível verificar, dentre os resultados apresentados pelas 

simulações, algumas linhas de raciocínio de interesse prático para projetos de linhas de 

transmissão e aterramentos elétricos, independentemente das configurações (A, B e C) 

adotadas.  

Utilizando-se do conjunto 1 (apenas cabos pararraios convencionais) constata-se 

menores intensidades de correntes na própria magnitude da corrente de falha; e nas correntes 

que se deslocam pelos cabos pararraios. Porém, pode-se verificar que as magnitudes de 

correntes de falha não apresentam valores tão diferentes daqueles apresentados pela 

utilização do conjunto 2 (com OPGW), representando um aumento máximo de 2 % para falhas 

monofásica-terra e 4 % para falhas bifásica-terra. Referente à análise das correntes que se 

deslocam pelos cabos pararraios, pode-se afirmar que os resultados apresentados são 

esperados devido à resistência elétrica do OPGW ser muito menor do que dos cabos 

pararraios convencionais; e, com isso, as correntes que se deslocam pelo OPGW são muito 

maiores, conforme demonstrado em sua respectiva análise. 

Já com a utilização do conjunto 2 de cabos pararraios (com a presença do OPGW) em 

comparação com o conjunto 1, é possível verificar reduções das intensidades de correntes 

tanto nas malhas de aterramentos das subestações SE1 e SE2 quanto nos aterramentos das 

torres de transmissão. Para o quesito segurança isso é um fator importante, pois quanto 
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menores as intensidades de correntes que se deslocam nestes locais, menores são os 

potenciais desenvolvidos no solo por tais deslocamentos. 

A Tabela 3.41 é apresentada para efeito comparativo entre as configurações adotadas 

entre os sistemas de aterramento e tipos de aterramento dos cabos pararraios nas torres. 

Dentro de cada configuração é demonstrada pela marcação (em cinza) qual é o tipo de 

aterramento de cabo pararraios (TT ou em “T”) que apresenta menor intensidade de corrente. 

Dentre todas as configurações possíveis, as marcações realçadas representam qual tipo de 

configuração e aterramento de cabos pararraios promove as menores intensidades de 

correntes em cada localidade analisada do sistema. A observação fica a cargo da análise na 

malha de aterramento da SE2, que apresentam valores muito próximos entre todas as 

configurações (A, B ou C). 

Dentre as configurações apresentadas não fica claro qual seria a melhor opção de 

configuração a ser utilizada com o intuito de redução das intensidades de correntes em cada 

localidade, porém é visto que os cabos aterrados em todas as torres de transmissão 

apresentam melhores resultados de maneira geral, como esperado. Considerando também 

os interesses referentes às análises das malhas de aterramento e aterramento das torres, 

pode-se dizer que a configuração A apresenta reduções das intensidades de correntes e que 

são interessantes aos objetivos de segurança, visto que não existem diferenças significativas 

entre os resultados das configurações A e B para malha da SE2. 

Tabela 3.41 - Determinação das menores intensidades de corrente em cada uma das configurações 
de sistemas de aterramento referenciados e tipos de aterramentos dos cabos pararraios nas torres de 

transmissão. 

 

 Conforme descrito na nota de rodapé número 7, na página 66 (cabo fase da SE1 até 

a torre de transmissão 1 ao invés de cabos pararraios), as diferenças de resultados são 

relacionadas da seguinte forma: 

 Configuração A: redução de 6 % das correntes de malha da SE1 para as falhas das 

torres 21 a 81 e, redução de 57 % para falha na torre 1; além de redução 53% da 

corrente no aterramento da torre 1; 

 Configuração B: sem alterações; 

 Configuração C: aumento de 4 % das correntes de malha da SE1, independentemente 

do local de falha.   
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Portanto, é interessante relevar este contexto para as devidas análises das falhas 

existentes até a 5ª torre de transmissão, podendo variar os resultados conforme diferentes 

técnicas aplicadas de conexão de cabos pararraios nas malhas das subestações. 

 

3.5 – Síntese do capítulo 

Este capítulo tem por finalidade apresentar toda a modelagem física necessária de um 

sistema de transmissão de energia elétrica para EAT. Com a utilização dos conceitos teóricos 

apresentados no capítulo 2 desta dissertação, pode-se elaborar de maneira concreta toda a 

modelagem referente às subestações primária e secundária, linhas e torres de transmissão, 

cabos pararraios e aterramentos elétricos de subestações e torres de transmissão.  

A partir disto, mediante aplicação do software ATP, muito utilizado por empresas de 

grande porte e comunidades científica e acadêmica, é possível simular diversos casos e 

configurações típicas de tais sistemas de energia; e, com o levantamento dos resultados 

obtidos, pode-se verificar aspectos importantes em vários locais do sistema quando estes 

forem solicitados por fenômenos de baixa frequência, como ocorre com curtos-circuitos. 

As análises dos resultados e críticas levantadas pela substituição de um dos dois 

cabos pararraios pelo OPGW são importantes para o prosseguimento de estudos que possam 

melhorar e maximizar as seguranças de pessoas dentro e próximas das instalações físicas 

de subestações e torres de transmissão, além de mesmo objetivo para as proteções físicas e 

mecânicas dos sistemas elétricos de potência.  

 

 



C a p í t u l o  4                                112 

 

CAPÍTULO 4 – CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE 

CONTINUIDADE 

4.1 – Introdução 

Esta dissertação aborda a utilização dos cabos pararraios convencionais e OPGW em 

linhas de transmissão de EAT, preocupando-se mais precisamente com a influência que cada 

um destes pode provocar ao sistema quando da ocorrência de falhas. A análise sobre a 

presença do OPGW nestas linhas tem importância significativa devido ao grande avanço dos 

sistemas de telecomunicações no Brasil, alterando as características elétricas dos sistemas 

de transmissão de energia elétrica para atender esta nova demanda. 

4.2 – Principais conclusões 

O enfoque desta dissertação levanta temas atuais com relação ao desenvolvimento 

dos sistemas elétricos de potência e dos sistemas de telecomunicações advindos de novas 

tecnologias para a melhoria conjunta entre os sistemas. Para tal, as abordagens teóricas e 

práticas apresentadas explanam sobre diferentes configurações utilizadas atualmente em 

subestações de transmissão, além dos tipos de aterramentos dos cabos pararraios nas torres 

de transmissão ao longo do percurso criado pelo trajeto das linhas. 

Pelos resultados apresentados, e de maneira geral, pode-se afirmar que a utilização 

do OPGW nos sistemas de transmissão acarreta na redução das correntes que circulam pelas 

malhas de aterramentos das subestações conectadas (principal e secundária) e pelos 

aterramentos das torres de transmissão. Com isso, e devido ao deslocamento de tais 

correntes, têm-se menores potenciais nos solos próximos às estas estruturas físicas, 

aumentando-se o nível de segurança das pessoas que porventura transitam nestes locais. 

Outro fator importante é que, aproximadamente 80 % das correntes de falha que se 

deslocam pelos cabos pararraios, passam pelo cabo OPGW e apenas 20 % se desloca pelo 

cabo pararraios convencional. Isto é relevante no que se refere aos dados fornecidos para 

projetos de linhas de transmissão, pois o OPGW deve suportar uma quantidade muito maior 

de corrente em regime permanente do que o cabo convencional e, com isso, agregado a este 

fator, este último pode ser subdimensionado pelo quesito capacidade de corrente de falha. 

Além disso, a atenção maior deve ser direcionada ao OPGW, pois como transporta maior 
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corrente em regime permanente, pode ocorrer a ruptura do mesmo fazendo com que haja 

prejuízos enormes relacionados aos sistemas de informações contidos em suas fibras ópticas.  

Considerando apenas as intensidades das correntes de curtos-circuitos pode-se dizer 

que o uso do OPGW faz aumentá-las, porém com valores não tão expressivos em caráter de 

projeto de linhas de transmissão, devendo-se manter em mente a necessidade de adequação 

dos tempos de atuação dos dispositivos de proteção, evitando-se maiores danos e prejuízos 

ao sistema em geral. 

Com relação a todos os fatores aqui expostos, pode-se dizer que a utilização do 

OPGW em sistemas de transmissão em EAT agrega importância aos quesitos de segurança 

de pessoas, e altera relativamente pouco as características elétricas e físicas destes sistemas. 

Assim, pode-se justificar seu uso como benéfico, justamente para a implementação de 

grandes redes de comunicação e, utilizando-se para tal as estruturas já existentes de linhas 

de transmissão a longas distâncias. Com isso, reduz-se o custo com a criação de novas 

instalações atendendo as necessidades dos sistemas de transmissão de energia elétrica e de 

telecomunicações para tais finalidades.  

4.3 – Propostas de continuidade 

Ao longo da dissertação podem-se elencar vários aspectos que necessitam de 

avaliações mais específicas para determinar a viabilização da utilização do OPGW nos 

sistemas de transmissão de energia elétrica. Para isto, algumas pesquisas devem utilizar dos 

resultados propostos nesta dissertação para análises futuras sobre a implementação do 

OPGW em sistemas de EAT. Podem ser citados alguns temas para estudo, tais como: 

 

i. Realização de medições por meio de laboratórios de pesquisa em EAT e AT 

para a validação dos resultados obtidos nesta dissertação; 

ii. Análises específicas sobre os níveis de potenciais nos solos oriundos das 

correntes de curtos-circuitos dentro das subestações e próximas aos 

aterramentos das torres de transmissão; 

iii. Otimização das malhas de aterramento das subestações e aterramentos das 

torres de transmissão frente às menores intensidades de correntes de curtos-

circuitos provocadas pela utilização do OPGW; 

iv. Estudo sobre a adequação dos dispositivos de proteção após a substituição de 

um dos cabos pararraios convencionais pelo OPGW, como por exemplo, 

ajustes de relés de sobrecorrente; 
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v. Estudo sobre o subdimensionamento do cabo pararraios convencional do 

conjunto devido à menor intensidade de corrente de curto-circuito que se 

desloca neste, justificada pela presença do OPGW; 

vi. Realização de análise de sensibilidade sobre o aumento do número de cabos 

OPGW nas entradas das subestações, ou o aumento de sua bitola, para não 

ocorrer sobrecarregamento de suas características elétricas e mecânicas; 

vii. Avaliação do custo-benefício para a implementação dos cabos OPGW em 

grandes sistemas; 

viii. Avaliar os efeitos térmicos nos cabos pararraios convencionais e OPGW devido 

à passagem de corrente elétrica em regime permanente e suas devidas 

suportabilidade físicas; 

ix. Realização de análises de sensibilidade quanto à dissipação de energia nos 

cabos OPGW para garantir o bom funcionamento da fibra óptica. 

x. Verificar se a utilização de dois cabos OPGW ao invés dos cabos pararraios 

convencionais possa reduz ainda mais as intensidades das correntes pelos 

aterramentos dos sistemas; 

xi. Interação das linhas de transmissão com estruturas ou equipamentos, 

próximos das faixas de servidão, devido à utilização do OPGW. 
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ANEXO A – EQUACIONAMENTO DAS CORRENTES 

DE CURTO-CIRCUITO  

A.1 – Equações da corrente de curto-circuito no tempo 

A forma de onda da corrente de curto-circuito apresentada na Figura 2.8, é 

caracterizada pela Equação (A.1): 

 

𝐼𝑐𝑐(𝑡) = √2 𝐼𝑐𝑠 [sen(𝜔𝑡 + 𝛽 − 𝜃) − 𝑒
−𝑡
𝐶𝑡 sen(𝛽 − 𝜃)]                                        (𝐴. 1). 

Onde: 

Icc(t) → valor instantâneo da corrente de curto-circuito, em determinado instante t, em [A]; 

Ics → valor eficaz simétrico da corrente de curto-circuito, em [A]; 

t  → tempo a partir do instante de ocorrência do defeito, em [s]; 

Ct  → constante de tempo, em [s], apresentada na Equação (A.2); 

ω  → frequência angular, em [rad/s]; 

β  → deslocamento angular da tensão, em [rad/s], medido no sentido positivo da variação 

dv/dt, à partir de V = 0 até o ponto de defeito (t = 0); 

θ → ângulo da relação entre a reatância e a resistência do sistema, em radianos, 

apresentado na Equação (A.3). 

 

𝐶𝑡 =
𝑋

𝜔 𝑅
                                                                               (𝐴. 2), 

E onde: 

X → reatância do circuito desde a fonte geradora até o ponto de defeito, em [Ω]; 

R → resistência do circuito desde a fonte geradora até o ponto de defeito, em [Ω]; 

  

𝜃 = tan−1 (
𝑋

𝑅
)                                                                           (𝐴. 3). 

A.2 – Equação da corrente de curto-circuito assimétrica  

A corrente de curto assimétrico (ICA) é determinada pelas seguintes equações: 

 

𝐼𝐶𝐴 = 𝑓𝑎𝐼𝑐𝑠                                                                                (𝐴. 4), 

 

Onde fa é o fator de assimetria dado pela Equação (A.5), 
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𝑓𝑎 = √1 + 2𝑒
−(

2𝑡
𝐶𝑡

)
                                                                        (𝐴. 5). 
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ANEXO B – FALHAS EM SISTEMAS TRIFÁSICOS 

B.1 – Falha Fase-Terra (FT) 

Considera-se a falha fase-terra em um sistema com neutro aterrado pela impedância 

Zn, conforme Figura B.1. 

 

Figura B.1 - Falha Fase-Terra. 

Supondo que a falha ocorre na fase a através da impedância Zf, tem-se as Equações 

(B.1) e (B.2). 

 

𝑉𝑎 = 𝑍𝑓𝐼𝑎                                                                                     (𝐵. 1) 

 

𝐼𝑏 = 𝐼𝑐 = 0                                                                                 (𝐵. 2) 

 

Ao substituir a Equação (B.2), na matriz de componentes simétricas de corrente, 

obtém-se a Equação (B.3). 

 

[

𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎²
1 𝑎² 𝑎

] [
𝐼𝑎
0
0
]                                                                   (𝐵. 3) 

 

Com a Equação (B.3), é determinado pela Equação (B.4) as igualdades. 

 

𝐼𝑎0 = 𝐼𝑎1 = 𝐼𝑎2 =
1

3
𝐼𝑎                                                                           (𝐵. 4) 
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Utilizando as componentes simétricas, a tensão na fase a, é definida pela Equação 

(B.5).  

𝑉𝑎 = 𝑉𝑎0 + 𝑉𝑎1 + 𝑉𝑎2                                                                 (𝐵. 5) 

 

Substituindo nesta equação os valores determinados na Equação (2.8), e notando as 

igualdades apresentadas pela Equação (B.4), obtém-se a seguinte equação: 

 

𝑉𝑎 = 𝐸𝑎 − (𝑍0 + 𝑍1 + 𝑍2)𝐼𝑎0                                                         (𝐵. 6). 

 

Substituindo Va pela Equação (B.1), chega-se a  

 

3𝑍𝑓𝐼𝑎0 = 𝐸𝑎 − (𝑍0 + 𝑍1 + 𝑍2)𝐼𝑎0                                                     (𝐵. 7) 

 

Ou rearranjando esta equação, tem-se 

 

𝐼𝑎0 =
𝐸𝑎

𝑍0 + 𝑍1 + 𝑍2 + 3𝑍𝑓
                                                            (𝐵. 8). 

 

Com isso, é determinada a corrente de falha como sendo 

 

𝐼𝐹𝑇 = 𝐼𝑎 = 3𝐼𝑎0                                                                       (𝐵. 9). 

 

Após estas deduções utilizam-se os blocos de redes de sequência para representação 

da falha fase-terra, conforme Figura B.2.  

 

Figura B.2 - Rede de sequência para falha Fase-Terra. 

B.2 – Falha Fase-Fase (2F) ou Bifásica 

Considera-se a falha fase-fase nos terminais das fases b e c de um gerador através 

da impedância Zf, conforme a Figura B.3. 
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Figura B.3 - Falha Fase-Fase. 

Por inspeção do circuito, as condições são definidas pelas Equações (B.10), (B.11) e 

(B.12).  

𝑉𝑏 − 𝑉𝑐 = 𝑍𝑓𝐼𝑏                                                                                 (𝐵. 10) 

 

𝐼𝑏 + 𝐼𝑐 = 0                                                                                   (𝐵. 11) 

 

𝐼𝑎 = 0                                                                                        (𝐵. 12) 

 

Substituindo as Equações (B.11) e (B.12) na matriz de componentes simétricas de 

corrente, obtém-se a Equação (B.13). 

 

[

𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎²
1 𝑎² 𝑎

] [
0
𝐼𝑏

−𝐼𝑏

]                                                                (𝐵. 13) 

 

Da equação anterior, pode-se verificar 

 

𝐼𝑎0 = 0                                                                                     (𝐵. 14) 

 

𝐼𝑎1 =
1

3
(𝑎 − 𝑎2)𝐼𝑏                                                                         (𝐵. 15) 

 

𝐼𝑎2 =
1

3
(𝑎² − 𝑎)𝐼𝑏                                                                        (𝐵. 16). 
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Isto implica que, 

 𝐼𝑎1 = −𝐼𝑎2                                                                                 (𝐵. 17). 

 

Substituindo Vb e Vc da Equação (B.10) pelas equações encontradas pela matriz de 

transformação das componentes simétricas, obtém-se a Equação (B.18). 

 

𝑉𝑏 − 𝑉𝑐 = (𝑎2 − 𝑎)(𝑉𝑎1 − 𝑉𝑎2) = 𝑍𝑓𝐼𝑏                                                  (𝐵. 18) 

 

Utilizando Va1 e Va2 da Equação (2.8) e considerando 𝐼𝑎2 = −𝐼𝑎1, chega-se à Equação 

(B.19). 

 

(𝑎2 − 𝑎)[𝐸𝑎 − (𝑍1 + 𝑍2)𝐼𝑎1] = 𝑍𝑓𝐼𝑏                                                      (𝐵. 19) 

 

Substituindo Ib da Equação (B.15) em (B.19), tem-se 

 

𝐸𝑎 − (𝑍1 + 𝑍2)𝐼𝑎1 = 𝑍𝑓

3𝐼𝑎1

(𝑎 − 𝑎2)(𝑎2 − 𝑎)
                                               (𝐵. 20). 

 

Como (𝑎 − 𝑎²)(𝑎2 − 𝑎) = 3, então a corrente de sequência positiva é 

 

𝐼𝑎1 =
𝐸𝑎

𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍𝑓
                                                                     (𝐵. 21). 

 

As correntes de fase são 

[

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] = [
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

] [
0
𝐼𝑎1

−𝐼𝑎1

]                                                            (𝐵. 22). 

Portanto, a corrente de falha é dada por  

 

𝐼𝑏 = −𝐼𝑐 = (𝑎2 − 𝑎)𝐼𝑎1                                                              (𝐵. 23). 

 

Ou senão, 

𝐼𝑏 = −𝑗√3𝐼𝑎1                                                                       (𝐵. 24). 

 

Após estas deduções utilizam-se os blocos de redes de sequência para representação 

da falha fase-fase, conforme Figura B.4.  
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Figura B.4 - Rede de sequência para falha Fase-Fase. 

B.3 – Falha Bifásica-Terra (2FT) 

Considera-se a falha bifásica-terra em um sistema com neutro aterrado pela 

impedância Zn, onde as fases b e c são faltosas, conforme a Figura B.5. 

 

Figura B.5 - Falha Bifásica-Terra. 

Por inspeção do circuito, as condições são definidas pelas Equações (B.25), (B.26) e 

(B.27).  

𝑉𝑏 = 𝑉𝑐 = 𝑍𝑓(𝐼𝑏 + 𝐼𝑐)                                                                     (𝐵. 25) 

 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑎0 + 𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎2 = 0                                                                 (𝐵. 26) 

 

Da matriz de transformação das componentes simétricas, as tensões Vb e Vc são 

 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑎0 + 𝑎²𝑉𝑎1 + 𝑎𝑉𝑎2                                                             (𝐵. 27) 
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𝑉𝑐 = 𝑉𝑎0 + 𝑎𝑉𝑎1 + 𝑎²𝑉𝑎2                                                            (𝐵. 28). 

 

Como Vb = Vc, então 

𝑉𝑎1 = 𝑉𝑎2                                                                          (𝐵. 29). 

 

Substituindo as componentes simétricas da corrente em (B.25), obtém-se 

 

𝑉𝑏 = 𝑍𝑓(𝐼𝑎0 + 𝑎2𝐼𝑎1 + 𝑎𝐼𝑎2 + 𝐼𝑎0 + 𝑎𝐼𝑎1 + 𝑎2𝐼𝑎2), 𝑜𝑢,                                         

𝑉𝑏 = 𝑍𝑓(2𝐼𝑎0 − 𝐼𝑎1 − 𝐼𝑎2), 𝑜𝑢,                                                                 

𝑉𝑏 = 3𝑍𝑓𝐼𝑎0                                                                    (𝐵. 30). 

 

Substituindo Vb, e Va2 determinados respectivamente por (B.30) e (B.29) em (B.27), 

chega-se à Equação (B.31). 

 

3𝑍𝑓𝐼𝑎0 = 𝑉𝑎0 + (𝑎2 − 𝑎)𝑉𝑎1, 𝑜𝑢,                                                                   

3𝑍𝑓𝐼𝑎0 = 𝑉𝑎0 − 𝑉𝑎1                                                                  (𝐵. 31) 

 

Utilizando as componentes simétricas de tensão da Equação (2.8) na última equação, 

obtém-se  

𝐼𝑎0 = −
𝐸𝑎 − 𝑍1𝐼𝑎1

𝑍0 + 3𝑍𝑓
                                                                   (𝐵. 32). 

 

Além disso, pode-se substituir as componentes simétricas de tensão em (B.29), 

obtendo-se 

𝐼𝑎2 = −
𝐸𝑎 − 𝑍1𝐼𝑎1

𝑍2
                                                                  (𝐵. 33). 

 

Aplicando-se as Equações (B.32) e (B.33) em (B.26), tem-se Ia1. 

 

𝐼𝑎1 =
𝐸𝑎

𝑍1 +
𝑍2(𝑍0 + 3𝑍𝑓)
𝑍2 + 𝑍0 + 3𝑍𝑓

                                                            (𝐵. 34) 

 

Com isso, pode-se utilizar a matriz de transformação das componentes simétricas de 

corrente para se determinar Ib e Ic. Portanto, a corrente de falha bifásica-terra é apresentada 

na Equação (B.35). 
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𝐼2𝐹𝑇 = 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐 = 3𝐼𝑎0                                                             (𝐵. 35) 

 

Após estas deduções, verifica-se que os blocos de redes de sequência são 

representados pela conexão da impedância de sequência positiva com a impedância paralela 

entre as sequências zero e negativa. Segue Figura B.6 para esta representação de falha 

bifásica-terra.  

 

Figura B.6 - Rede de sequência para falha Bifásica-Terra. 

B.4 – Falha Trifásica (3F) ou Trifásica-Terra (3FT) 

Considera-se a falha trifásica-terra ou trifásica de um sistema [70], onde todas as fases 

a, b e c são faltosas, conforme a Figura B.7. 

 

Figura B.7 - Falha Trifásica ou Trifásica-Terra. 

Por inspeção do circuito, as condições são definidas pelas equações (B.36) até (B.38), 

onde verifica-se que Va = Vb = Vc.  

𝑉𝑎 = 𝑍𝑓(𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐)                                                                 (𝐵. 36) 
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𝑉𝑏 = 𝑍𝑓(𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐)                                                                 (𝐵. 37) 

𝑉𝑐 = 𝑍𝑓(𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐)                                                                 (𝐵. 38) 

 

Igualando as Equações (B.37) e (B.38) tem-se a Equação (B.39), 

 

𝑉𝑎0 + 𝑎²𝑉𝑎1 + 𝑎𝑉𝑎2 = 𝑉𝑎0 + 𝑎𝑉𝑎1 + 𝑎2𝑉𝑎2 , 𝑜𝑢, 

𝑉𝑎1(𝑎
2 − 𝑎) = 𝑉𝑎2(𝑎

2 − 𝑎), 𝑜𝑢,        

𝑉𝑎1 = 𝑉𝑎2                                                                           (𝐵. 39). 

 

Como o sistema é dito balanceado, define-se que,   

 

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏 + 𝑉𝑐 = 0                                                              (𝐵. 40), 𝑒, 

𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐 = 3𝐼𝑎0 = 0                                                           (𝐵. 41). 

 

 Reescrevendo a Equação (2.8), chega-se a, 

 

[

𝑉𝑎0

𝑉𝑎1

𝑉𝑎2

] = [
0
𝐸𝑎

0
] − [

𝑍0 0 0
0 𝑍1 0
0 0 𝑍2

] [
0
𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

], 

 

Implicando em, 

{

𝑉𝑎0 = 0                                                                                    (𝐵. 42)
𝑉𝑎1 = 𝐸𝑎 − 𝑍1𝐼𝑎1                                                                  (𝐵. 43)

𝑉𝑎2 = −𝑍2𝐼𝑎2                                                                        (𝐵. 44).
 

 

Somando-se as Equações (B.37) e (B.38), e substituindo a soma das correntes pela 

Equação (B.41), tem-se que, 

2(3𝑍𝑓𝐼𝑎0) = 2𝑉𝑎0 − 𝑉𝑎1 − 𝑉𝑎2                                                     (𝐵. 45), 

 

porém, substituindo a Equação (B.39) em (B.45), chega-se à, 

 

𝑉𝑎0 − 3𝑍𝑓𝐼𝑎0 = 𝑉𝑎2                                                                      (𝐵. 46), 

 

e como por definição 𝐼𝑎0 = 0, e pela Equação (B.42), tem-se que, 

𝑉𝑎2 = 𝑉𝑎0 = 0                                                                          (𝐵. 47). 

 

Com isso, substituindo a Equação (B.47) em (B.44), obtém-se que, 𝐼𝑎2 = 0.  
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Porém, tem-se a Equação (B.39), e portanto, 𝑉𝑎1 = 0, e substituindo-se esta equação 

em (B.43), determina-se a Equação (B.48) para a corrente de falha. 

 

𝐼𝑎1 =
𝐸𝑎

𝑍1
                                                                            (𝐵. 48), 

onde 𝐼𝑎 = 𝐼𝑎1, e, 𝐼𝑎 = 𝐼𝑏 = 𝐼𝑐 . 

 

Demonstrando a rede de sequência da falha trifásica, obtém-se a Figura B.8 

 

 

Figura B.8 - Rede de sequência para falha Trifásica ou Trifásica-Terra. 

 


