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Resumo do trabalho: 

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

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

probabilístico-estatística por meio do Método de Monte Carlo. A partir desta ferramenta é proposto um 

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

descendentes negativas, aplicável, sobretudo, para estudos de desempenho de linhas de transmissão sob 

abordagens estocásticas, considerando ou não as correlações estatísticas existentes entre os principais 

parâmetros das formas de onda das correntes de descarga. Deste método derivam-se dois modelos de 

fontes de corrente denominados como fonte Heidler duplo-pico com correlações e fonte Heidler duplo-

pico livre. O primeiro modelo contempla as correlações estatísticas existentes entre os principais 

parâmetros das formas de onda de corrente das primeiras descargas de retorno descendentes negativas 

medidas na Estação de Pesquisa de Descargas Atmosféricas do Morro do Cachimbo de 1971 a 2001. O 

segundo modelo é isento de correlações estatísticas, sendo aplicável com base somente nos valores 

médios e desvios padrões conhecidos dos parâmetros da forma de onda. O programa desenvolvido 

permite a análise de desempenho considerando diferentes modelos para os principais componentes do 

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

modelos de fontes de corrente de descarga. São obtidas as taxas de desempenho para três sistemas 

elétricos reais, sendo estas comparadas com os seus dados históricos médios. Além das taxas de 

desempenho, são geradas automaticamente as distribuições dos parâmetros da forma de onda de corrente 

de descarga que incidiram nos cabos fases e para-raios e que resultaram em falhas nas linhas de 

transmissão, além da distribuição dos valores de resistência de aterramento associadas à ocorrência do 

fenômeno de backflashover. Os resultados obtidos mostram significativas diferenças entre os vários 

modelos considerados.  
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