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Resumo 

As descargas atmosféricas podem ser geradas por uma nuvem de tempestade, 

concretamente, tempestades. Calcula-se que existam permanentemente, no globo terrestre, 

cerca de duzentas mil tempestades produzindo centenas de descarga por segundo. Ao longo 

dos anos os fenómenos relacionados com as descargas atmosféricas têm sido alvo de diversos 

estudos devido aos efeitos destas nas linhas de transmissão, estudos estes que visam melhorar 

a qualidade de serviço e diminuir o número de avarias. As descargas atmosféricas são uma 

fonte muito importante de sobretensões nas linhas de AT e MAT.  

 

As sobretensões de origem atmosférica têm trazido várias preocupações no âmbito do 

projecto e exploração das linhas aéreas e dos sistemas eléctricos, devido às consequências 

destas para os diversos componentes. Estas sobretensões são bastante importantes para a 

coordenação de isolamentos. 

 

No presente trabalho pretende-se estudar e analisar os efeitos das descargas eléctricas 

sobre as linhas de transmissão, verificando a performance destas face a tais severidades. 

Através do programa PSCAD/EMTDC procura-se analisar o comportamento de linhas aéreas de 

transporte e distribuição face a descargas atmosféricas incidentes, directamente nas fases, e 

nos condutores de guarda, para apoios de linha simples e de linha dupla, variando a 

resistência de terra junto a cada apoio.  

 

No final serão feitas propostas de melhoria do respectivo desempenho através do 

posicionamento dos cabos de guarda e das ligações à terra junto de cada apoio.  
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Abstract 

The lightning can be generated by a storm cloud, specifically, storms. It is estimated that 

are in the earth about two hundred thousand storms producing hundreds of discharge per 

second. Over the years have been made several studies to the phenomenon related to 

lightning effects in the transmission line searching the way to improve the quality of service 

and reduce the number of failures. The lightning is a very important source of overvoltages 

in the lines of AT and MAT. 

 

The overvoltages from atmospheric origin have brought several concerns within the 

design and operation of airlines and electrical systems, due to the consequences of the 

various components. These overvoltages are very important for the insulation coordination. 

 

This work aims to study and analyze the effects of shock on the transmission lines, 

checking the performance of these to such severities. With the program PSCAD / EMTDC have 

been analyze the behavior of overhead transmission lines and distribution deal with lightning 

incidents, directly in phases, and ground wires, for towers of single line and double line, 

varying the tower footing resistance. 

 

In the final proposals are made for improvement of their performance through the 

placement of ground wires and connections to ground from each support. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 - Considerações gerais 

As sobretensões no sistema eléctrico de energia podem ser causadas por correntes e por 

tensões transitórias após acções de manobra, ou após a eliminação de defeitos, denominadas 

sobretensões internas. Também podem existir sobretensões de origem externa, as quais têm 

origem no exterior do sistema em que estas se verificam. Estas sobretensões podem ser 

causadas por descargas atmosféricas.   

 

Ao longo dos anos os efeitos das descargas atmosféricas sobre as linhas de transmissão 

têm sido alvo de investigação e de diversos estudos devido às graves perturbações que podem 

causar. As descargas atmosféricas são uma das principais causas para as interrupções nas 

redes de transporte e distribuição, originando sobretensões nas linhas de transmissão, o que 

pode levar a saídas de serviço devido a falhas de blindagem e a contornamento inverso [1]. As 

sobretensões de origem atmosférica assumem uma grande importância para o 

dimensionamento dos isolamentos das instalações eléctricas de alta tensão, por isso têm sido 

realizado ao longo do tempo investigações com o intuito de conhecer os fenómenos ligados às 

trovoadas e aos raios derivados das descargas atmosféricas. 

 

A principal causa para o número de interrupções devido às sobretensões de origem 

atmosférica é o contornamento inverso, estando este ligado às elevadas resistências de terra 

nos apoios das linhas de transmissão. O posicionamento e o número de cabos de guarda têm 

influência nas falhas de blindagem. A instalação de cabos de guarda, Descarregadores de 

Sobretensões, explosores, bem como a redução da resistência da terra nos apoios leva a uma 

redução do número de defeitos. 

 

Muitos procedimentos foram apresentados ao longo dos anos com o objectivo de estudar o 

desempenho das linhas de transmissão face às descargas eléctricas. Para simular e estudar os 

fenómenos das descargas atmosféricas e avaliar a performance das linhas de AT e MAT é 

utilizado o programa PSACD/EMTDC.  



 

2 Introdução 

 

2 

1.2 - Motivação 

Uma descarga atmosférica sobre um componente de uma rede eléctrica provoca a 

injecção de uma corrente de elevada amplitude e curta duração, originada pelo 

estabelecimento de um arco eléctrico (arco de retorno) através de um canal ionizado 

formado entre uma nuvem de tempestade e o ponto de impacto.  

 

As linhas de AT e MAT para minimizar os efeitos das descargas atmosféricas possuem 

cabos de guarda. Estes não excluem descargas directamente nas fases nem o aparecimento 

de arcos eléctricos nos terminais das cadeias de isoladores, provocando a actuação dos 

aparelhos de protecção levando a falhas na continuidade de serviço. Os cabos de guarda 

estão ligados à terra em todos os apoios criando assim um caminho para se “escoar” as 

elevadas correntes provenientes das sobretensões de origem atmosférica.  

 

Garantir o fornecimento da energia eléctrica aos consumidores, em boas condições 

técnicas é um dos objectivos do Sistema Eléctrica de Energia (SEE). Para tal é de extrema 

importância analisar as sobretensões a que os diversos componentes do SEE são sujeitos. 

 

A avaliação das características da onda de corrente da descarga é de uma grande 

importância para a coordenação de isolamentos das linhas e de equipamentos. 

1.3 - Objectivos 

O objectivo desta tese prende-se em simular no PSCAD/EMTDC descargas atmosféricas em 

linhas AT e MAT de modo a analisar a performance destas e os efeitos das sobretensões sobre 

as mesmas. As simulações a efectuar têm como objectivo determinar as sobretensões 

transitórias em linhas de transmissão (LT).  

 

Pretende-se simular descargas com corrente de pico Ip = 20 kA e Ip = 100 kA, directamente 

nas fases, nos apoios ou em cabos de guarda. Serão feitas várias simulações para apoios de 

linha simples e apoios de linha dupla. 

 

Este trabalho visa também simular sobretensões de origem atmosférica nos cabos de 

guarda variando a resistência de terra nos apoios.  

 

Por fim pretende-se verificar para apoios de linha dupla a melhoria da performance 

desta, utilizando dois cabos de guarda em relação a linhas com um cabo de guarda. 

1.4 - Estrutura da tese 

A presente tese está estruturada em sete capítulos. No primeiro capítulo são feitas 

algumas considerações gerais sobre as sobretensões de origem atmosférica, é apresentada a 

motivação do problema em questão e são definidos os objectivos da dissertação. Por fim é 

apresentada a estrutura da tese. 
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No segundo capítulo é apresentado o estado da arte, no qual é realizada uma abordagem 

à teoria das descargas atmosféricas onde é descrito o seu processo de formação e os vários 

tipos.  

 

O terceiro capítulo descreve a teoria da propagação das ondas móveis, onde é feito um 

estudo da propagação em linhas bifilares e em linhas multifilares. É feita a modelização 

teórica, dos apoios, da impedâncias longitudinal e transversal, dos eléctrodos de terra e dos 

isoladores.  

 

O quarto capítulo refere-se à coordenação de isolamentos, em que se descrevem os 

aparelhos de protecção contra sobretensões, explosores e descarregadores de sobretensões. 

Este capítulo aborda também os métodos para a coordenação de isolamentos, métodos 

estatísticos e métodos convencionais. 

 

No capítulo cinco é feita uma descrição sobre o software PSCAD/EMTDC e a forma de 

implementação dos diversos componentes para simular uma descarga atmosférica numa linha 

de transmissão. 

 

No sexto capítulo são realizadas a diversas simulações computacionais através do 

software PSCAD/EMTDC e apresentados e comentados os resultados obtidos. 

 

O capítulo sete apresenta as conclusões finais do trabalho, os objectivos atingidos e os 

possíveis trabalhos futuros a serem realizados.    
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Capítulo 2  

Estado da arte 

2.1- Nuvens de trovoada 

As nuvens de trovoada são enormes massas geralmente do tipo cúmulo-nimbo 

caracterizadas pela forma de bigorna no seu topo, podendo estender-se por vários 

quilómetros quadrados. A sua base situa-se a cerca de 2 quilómetros acima do solo e podem 

estender-se até altitudes de 10 a 15 km [2]. As nuvens são constituídas na sua parte inferior 

por gotas de água e por partículas de gelo na parte superior. As tempestades são 

caracterizadas por nuvens com um desenvolvimento vertical acentuado e contam com a 

presença de descargas atmosféricas, ou seja, relâmpagos. 

   

Uma nuvem de tempestade na atmosfera terrestre é produzida a partir do vapor de água 

e desenvolve-se na troposfera. Este vapor de água, existente nas camadas mais baixas da 

atmosfera, à medida que ascende por convecção, devido à maior temperatura das parcelas de 

ar próximas da superfície, passa do estado de vapor para o estado líquido, e deste para o 

estado sólido em determinadas alturas da atmosfera, adquirindo formas como gotas de água, 

e cristais de gelo em função da altitude, da temperatura e da humidade relativa da 

atmosfera. As correntes de ar, ascendentes e descendentes, cuja velocidade pode ultrapassar 

20 m/s [3], vão originar uma separação de parte das gotículas de água existentes na nuvem. 

Desse processo, forma-se uma nuvem, a qual se pode continuar a desenvolver até atingir um 

estado maduro. 

 

Os cristais de gelo ao colidirem entre si originam cargas eléctricas positivas e negativas, 

levando a que as gotas de água fiquem carregadas negativamente e o ar circundante 

positivamente. A nuvem de tempestade é carregada positivamente na sua parte superior, 

constituída por cristais de gelo, na parte inferior a nuvem é carregada negativamente, 

constituída pelas gotas de água, que devido ao seu peso situam-se nesta zona. Existe uma 

pequena presença de cargas positivas na base da nuvem que é de difícil explicação [3]. A 

nuvem constitui assim um grande centro de cargas positivas e negativas formando um dipolo. 

Com o acumular das cargas, o campo eléctrico intensifica-se, verificando-se uma descarga 

eléctrica quando é atingido o gradiente limite de cedência do ar, isto é, a rigidez dieléctrica. 
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Na Figura 2.1 pode-se ver as fases de desenvolvimento e maturidade de uma nuvem cúmulo-

nimbo. 

 
Figura 2.1 - Fases de desenvolvimento (a) e de maturidade (b,c) de uma nuvem cúmulo-nimbo [4] 

O campo eléctrico natural no solo é da ordem dos 120 V/m quando está bom tempo. Com 

a chegada de uma nuvem carregada electricamente, o campo começa a inverter-se e cresce 

muito rapidamente podendo atingir valores na ordem dos -10 a -15 kV/m. Com a intensidade 

do campo eléctrico tão elevada pode estar eminente uma descarga para o solo [3]. Na Figura 

2.2 pode-se ver a campo eléctrico do solo na presença de uma nevem de trovoada carregada. 

 

 
Figura 2.2 - Nuvem cúmulo-nimbo e campo eléctrico que ela provoca no solo [5] 

 

O campo eléctrico é acentuado pela rugosidade do terreno (colinas, árvores, habitações), 

que criam um efeito de ponta, um verdadeiro amplificador do campo eléctrico, que pode 

acentua-lo localmente até 300 vezes [6]. Este fenómeno é designado por efeito Couronne [7]. 

Este fenómeno foi observado desde a antiguidade, nas extremidades das lanças e objectos 
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pontiagudos. Os marinheiros conhecem-no sob a designação de Fogo de Santelmo, manifesta-

se na extremidade dos mastros das embarcações. Os alpinistas sabem que o aparecimento de 

eflúvios na ponta da sua picareta, acompanhado de um ruído de enxame de abelhas, anuncia 

o risco de raio. 

2.2- Descarga 

Uma descarga inicia-se quando o campo eléctrico produzido pelas cargas eléctricas 

excede a capacidade isolante, também conhecida como rigidez dieléctrica, do ar em um dado 

local na atmosfera, que pode ser dentro da nuvem ou próximo ao solo. Quebrada a rigidez, 

tem início um rápido movimento de electrões de uma região de cargas negativas para uma 

região de cargas positivas. 

 

A primeira fase de uma descarga no solo é uma pré descarga pouco luminosa, denominada 

traçador (stepped leader), que se propaga da nuvem até ao solo progredindo por saltos de 

algumas dezenas de metros [2]. O traçador é constituído por partículas eléctricas arrancadas 

da nuvem pelo campo eléctrico nuvem-solo. Entre os saltos sucessivos existem paragens da 

ordem de 40 a 100 µs, resultando numa velocidade de propagação média de 0,15 m/µs. 

 

À medida que o traçador progride vai ramificando-se. Quando a ponta do traçador se 

aproxima do solo, as pré descargas ascendentes desenvolvem-se a partir deste, geralmente a 

partir de árvores ou de objectos proeminentes. Quando as descargas ascendentes e o traçador 

se encontram, estabelece-se um curto-circuito entre a nuvem e o solo, o qual vai permitir a 

passagem de uma corrente de forte intensidade. Observa-se um traço fortemente luminoso 

que progride do solo até à nuvem, designado por arco de retorno (return stroke). 

 

Após a primeira descarga surgem novas descargas, descargas secundárias, que se escoam 

pelo mesmo canal ionizado [3]. Em geral, uma descarga completa dura de 0,2 a 1 s e 

comporta em média quatro descargas parciais. Mas já se observaram raios com uma duração 

de quase 3 segundos, causados por arcos de retorno sucessivos. Enquanto a primeira descarga 

é precedida de um traçador por etapas, as descargas subsequentes são precedidas por um 

traçador contínuo, muito mais rápido, designado por traçador piloto (dart leader). 

 

2.2.1. - Tipos de Descargas 

Existem diversos tipos de descargas, também conhecidas por relâmpagos, e podem ser 

classificados da seguinte maneira: 

• Descargas nuvem-solo: ocorrem da nuvem para o solo 

• Descargas solo–nuvem: iniciam-se no solo em direcção à nuvem 

• Descargas intra-nuvem: ocorrem no interior da nuvem 

• Descargas entre nuvens: ocorrem entre nuvens 

• Descargas no ar: ocorrem da nuvem para um ponto qualquer na atmosfera 
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De todos os tipos de descargas, as intra-nuvem são as mais frequentes, em parte devido 

ao fato de a capacidade isolante do ar diminuir com a altura em função da diminuição da 

densidade do ar, e devido às regiões de cargas opostas dentro da nuvem estarem mais 

próximas que no caso dos outros relâmpagos. Globalmente, elas representam cerca de 70% do 

número total de descargas. Esta percentagem varia com a latitude geográfica, sendo em 

torno de 80-90% em regiões próximas ao equador geográfico e em torno de 50-60% em regiões 

de médias latitudes. 

 

Na Figura 2.3 pode-se verificar os diversos tipos de relâmpagos existentes. 

 
Figura 2.3 - Representação dos diversos tipos de relâmpagos [8] 

2.3- Características e parâmetros eléctricos de uma descarga 

As descargas podem classificar-se de acordo com o sentido de desenvolvimento do 

traçador, quanto à polaridade, à forma de onda e amplitude, quanto à distribuição dos 

gradientes da frente da onda. Alem dos parâmetros referidos em cima outras características 

que interessa conhecer são, a carga total Q neutralizada no decurso da descarga e o integral 

∫i2dt. 

 

2.3.1. - Sentido da descarga 

Relativamente ao sentido de desenvolvimento do traçador, as descargas classificam-se 

por: 

• Descargas descendentes: correspondem ao desenvolvimento do traçador a partir da 

nuvem; 

• Descargas ascendentes: o traçador desenvolve-se a partir do solo. 

Em regiões planas, a descarga normal é do tipo descendente, para que a descarga seja 

ascendente é preciso a presença de um elemento fortemente proeminente. As descargas de 

tipo ascendentes produzem-se mais frequentemente em regiões montanhosas.  
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2.3.2. - Polaridade 

Quanto à polaridade, as descargas classificam-se em, descargas negativas que 

correspondem a nuvens carregadas negativamente, ou seja, sempre que a parte negativa de 

uma nuvem se descarregue, e em descargas positivas que correspondem a nuvens carregadas 

positivamente, é descarregada a parte positiva da nuvem. 

 

Em regiões de clima temperado, 80 a 90% das descargas são negativas. Em Portugal, dado 

que está numa região temperada, verifica-se que cerca de 90% das descargas atmosféricas são 

do tipo negativo descendente [9]. A Figura 2.4 resume os diferentes tipos de traçadores, 

segundo K. Berger [3].   

 

 
Figura 2.4 - Os diferentes tipos de traçados segundo o professor K.Berger [10] 

 

Na Figura 2.4 estão representados os diferentes tipos de traçadores: a)Traçador negativo 

descendente normal; b)Traçador positivo ascendente emitido de uma estrutura de grande 

altura; c)Traçador positivo descendente; d)Traçador negativo ascendente saído de uma 

estrutura de grande altura. 

 

2.3.2.1. - Descargas negativas 

Uma descarga negativa é formada por diversas etapas. Ela inicia-se com fracas descargas 

na região de cargas negativas dentro da nuvem, em geral em torno de 5 km, que se deslocam 

em direcção ao centro inferior de cargas positivas ao longo de um período de cerca de 10 ms 

denominado período de quebra de rigidez preliminar. 

 

Ao final do processo de quebra de rigidez, uma fraca descarga luminosa, geralmente não 

visível, denominada leader, propaga-se para fora da nuvem em direcção ao solo com uma 

velocidade próxima dos 400.000 km/h ao longo do canal de relâmpago.  

 

2.3.2.2. - Descargas positivas 

Os raios positivos seguem de um modo geral as mesmas etapas descritas para os 

negativos, porém com algumas diferenças. Em geral, iniciam-se a partir de um traçador com 

uma luminosidade mais fraca do que o de um raio negativo, que se propaga a partir de uma 

região de cargas positivas dentro da nuvem, não apresentando etapas e sim uma luminosidade 

contínua, porém com variações periódicas de intensidade. Na maior parte das vezes, 

costumam apresentar unicamente uma descarga de retorno, cuja intensidade média é 

ligeiramente maior do que a dos negativos. 
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2.3.3. - Forma de Onda e Amplitude

Berger e os seus colaboradores 

da primeira descarga negativa e das seguin

 

Os parâmetros que determinam a forma de onda da corrente de uma descarga atmosférica 

são de natureza aleatória. Estudos realizados determinaram que a amplitude corresponde a 

uma função de distribuição logarít

mais baixa é de 3 kA. A probabilidade de que uma descarga atmosférica apresente uma 

amplitude de corrente igual ou superior a um valor de corrente I

 

                                         p
O gráfico da probabilidade acumulada foi proposto por 

representado na Figura 2.5. 

Figura 2.5 - Gráfico da probabilidade acumulada das amplitudes da corrente de descarga

 

Da equação (2.1) e da Figura 2.

uma corrente de pico superior a 10 k

a 31 kA, apenas 4,54% das descargas tê

A forma de onda das descargas negativas, apresentam uma grande variedade de 

combinações de correntes impulsionais e de correntes contínuas, ambas com amplitudes e 

durações diversas. A duração de frente da primeira descarga parcial é da ordem de 10 a 15 

µs, sendo a duração da cauda da ordem de 100 µs. Para as descargas secundarias a duração de 

frente é muito curta, inferior a 1 µs, sendo que a cauda muito mais regular do que a primeira 

descarga. 

10 

e Amplitude 

e os seus colaboradores observaram que as formas de onda das descargas positivas, 

da primeira descarga negativa e das seguintes descargas negativas, são diferentes [

Os parâmetros que determinam a forma de onda da corrente de uma descarga atmosférica 

são de natureza aleatória. Estudos realizados determinaram que a amplitude corresponde a 

uma função de distribuição logarítmica normal [12]. Segundo a GIGRÉ, a corrente

A. A probabilidade de que uma descarga atmosférica apresente uma 

corrente igual ou superior a um valor de corrente Ip é dada pela equação

p�I � I�� � 	1 � ������.����
                                            

                                

O gráfico da probabilidade acumulada foi proposto por Popolansky 

 
ráfico da probabilidade acumulada das amplitudes da corrente de descarga

igura 2.5, pode-se concluir que 95% das descargas apresentam 

corrente de pico superior a 10 kA, 50% das descargas têm uma corrente de pico superior 

as 4,54% das descargas têm uma amplitude superior a 100 kA.   

onda das descargas negativas, apresentam uma grande variedade de 

impulsionais e de correntes contínuas, ambas com amplitudes e 

A duração de frente da primeira descarga parcial é da ordem de 10 a 15 

uração da cauda da ordem de 100 µs. Para as descargas secundarias a duração de 

frente é muito curta, inferior a 1 µs, sendo que a cauda muito mais regular do que a primeira 

 

das descargas positivas, 

tes descargas negativas, são diferentes [11].  

Os parâmetros que determinam a forma de onda da corrente de uma descarga atmosférica 

são de natureza aleatória. Estudos realizados determinaram que a amplitude corresponde a 

, a corrente de descarga 

A. A probabilidade de que uma descarga atmosférica apresente uma 

equação (2.1) 

                      (2.1) 

                                                                               

 [13] e está 

ráfico da probabilidade acumulada das amplitudes da corrente de descarga [5] 

se concluir que 95% das descargas apresentam 

corrente de pico superior 

onda das descargas negativas, apresentam uma grande variedade de 

impulsionais e de correntes contínuas, ambas com amplitudes e 

A duração de frente da primeira descarga parcial é da ordem de 10 a 15 

uração da cauda da ordem de 100 µs. Para as descargas secundarias a duração de 

frente é muito curta, inferior a 1 µs, sendo que a cauda muito mais regular do que a primeira 
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As descargas positivas são constituídas apenas por uma descarga com duração de 0,1 a 0,2 

s. A sua duração de frente da onda é relativamente longa, variando entre 20 e 50 µs, mas a 

amplitude da corrente pode atingir valores muito elevados, superiores a 100 kA [14]. 

 

Na Figura 2.6 estão representadas as formas de onda de descargas registadas numa 

instalação para o estudo das descargas atmosféricas, no Mont San Salvatore, na Suíça. 

 

 
Figura 2.6 - Formas de onda da descarga obtidas no Mont San Salvatore, Suiça [4]  

 

Da Figura 2.6 pode-se concluir que, a amplitude das correntes de descarga positivas pode 

atingir valores muito elevados, superiores a 150 kA em 10% dos casos, a amplitude das 

correntes de descarga negativas é em geral menor, na ordem de 50 kA em 10% dos casos e o 

valor médio da intensidade (valor 50% da distribuição global) situa-se à volta de 25 kA [4].  

 

A forma de onda de onda da corrente de descarga atmosférica pode ser modelada em 

função dos valores típicos agregados, corrente de crista, tempo de frente, tempo de meia 

onda, derivada da corrente em relação ao tempo. A forma de onda da corrente de uma 

descarga atmosférica proposta pela CIGRÉ [15] está representada na Figura 2.7 
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Figura 2.7 - Formas de onda da descarga obtidas no Mont San Salvatore, Suiça [16] 

 

Da análise da Figura 2.7 pode-se constatar que a onda tem um ponto em que a amplitude 

é máxima, o qual se designa por corrente de pico ou de crista. 

 

O tempo de frente tf é calculado com base em T30/90 e será igual a T30/90/0,6. De acordo 

com [15], 90% dos valores de T10/90 estão compreendidos entre 1,8 µs e 11,3 µs, enquanto 

para T30/90 encontram-se entre 0,3 µs e 5,8 µs. Quanto menor for o tempo de frente, maiores 

sobretensões surgirão nos terminais dos isoladores das linhas de transmissão. 

 

O intervalo de tempo entre o ponto da forma de onda da descarga em que é nula e ponto 

onde a onda atinge 50% do valor de pico é designado por tempo de cauda tq. Este tem 

bastante influência nas solicitações térmicas a que são sujeitos os equipamentos de protecção 

contra descargas atmosféricas. Quanto maior for esse tempo, maior será a probabilidade dos 

equipamentos não resistirem à sobretensão.  

 

Os parâmetros característicos de uma descarga atmosférica podem ser obtidos através de 

uma distribuição logarítmica normal cuja função densidade de probabilidade é dada pela 

equação (2.2)        

 

                               f(x)� �������  �/�"�#( $%)&� '(
 ,                                              (2.2) 

 

onde M é o valor médio do parâmetro em análise, βl é o desvio padrão logarítmico (base e), x 

é um parâmetro particular. 

 

2.3.4. - Distribuição dos gradientes da frente das ondas 

As ondas de descarga negativas apresentam um gradiente de frente de onda muito maior 

em relação às descargas positivas, apesar de terem em geral uma amplitude menor. O 

gradiente de frente é superior a 20 kA/µs, para 50% das descargas, enquanto para descargas 

positivas a média é de 2 kA/µs. 
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Entre o gradiente da frente de onda e a amplitude da corrente de descarga não existe 

nenhuma relação. Pode-se simplesmente assinalar que quanto maior for a amplitude da 

corrente, menor é a probabilidade de se apresentarem gradientes de frente elevados.  

  Outros dos parâmetros com interesse é, a carga total Q neutralizada no decurso da 

descarga, sendo na ordem da dezena de Coulomb, podendo ultrapassar 300 C para descargas 

muito longas e violentas. Interessa também realçar o integral ∫i2 dt, que é a característica a 

considerar no cálculo dos efeitos térmicos das descargas, por exemplo no dimensionamento 

da baixada de um pára-raios [6].      

2.4- Modelo Electrogeométrico 

Para reduzir os efeitos de uma descarga atmosférica sobre uma linha de AT ou MAT, são 

colocados em cima dos condutores de fase um ou dois cabos de guarda. Estes cabos 

encontram-se ligados directamente à terra nos apoios e têm como função captar as descargas 

e libertar as correntes do raio para a terra por intermédio dos postes. O seu posicionamento 

em relação aos condutores de fase é optimizado utilizando o Modelo Electrogeométrico. Este 

modelo foi elaborado principalmente por Armstrong, Brown, Golde e Whitehead [17], [18] e 

[19]. Mas a colocação de cabos de guarda não garante por si só a supressão dos curto-

circuitos. Com efeito, as correntes de raio que se libertam à terra devem atravessar a 

resistência das tomadas de terra dos postes. 

 

Quando uma descarga atmosférica se aproxima de uma LT ou da terra, existe uma 

distância d denominada distância de escorvamento, na qual a descarga pode impactar na 

linha AT ou MAT, ou na terra. Esta distância é em função da carga do traçador e da amplitude 

da corrente da descarga. Para determinar tal distância estabeleceu-se uma expressão 

analítica da distância entre o traçador e o objecto no solo para o qual se pode desenvolver 

uma descarga ascendente a partir deste objecto. Admitindo uma ligação do objecto à terra 

de boa qualidade, a distância de escorvamento d, [20] e [21], é dada pela seguinte equação: 

 

                                                      d=10×I2/3,                                               (2.3) 

 

em que a distância d é expressa em metros e a intensidade da corrente de descarga I é 

expressa um kA. 

 

O encontro entre o traçador descendente e a descarga ascendente efectuar-se-á 

aproximadamente a metade da distância d, de acordo com as velocidades de progressão dos 

dois canais ionizados. A equação (2.3) é aplicável qualquer que seja a natureza do objecto ao 

qual a descarga vai impactar, ou seja, quer se trate do solo, das pontas metálicas externas ou 

internas de um edifício, de árvores, da ponta de um pára-raios, de cabos condutores fases, ou 

de cabos de guarda. Na Figura 2.8 encontra-se representado o Modelo Electrogeométrico 

referido em cima. 
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Figura 2.8 - Modelo Electrogeométrico [22] 

 

O Modelo Electrogeométrico permite determinar de forma aproximada, a máxima 

corrente que provoca uma falha de blindagem. O Método consiste em determinar mediante 

uma análise geométrica a distância de escorvamento que pode provocar uma falha de 

blindagem, tendo em conta a disposição geométrica dos condutores. O ângulo de blindagem 

αb, que é o ângulo que forma a perpendicular traçada desde o cabo de guarda à terra e a 

recta entre o cabo de guarda e o condutor de fase superior, quanto mais pequeno for melhor 

será a blindagem da LT [22]. Uma vez conhecida a distância de escorvamento d, determina-se 

a corrente máxima através da equação (2.3). Através da Figura 2.8 pode-se retirar as 

equações (2.4) e (2.5) 

 

                                               a =�h(2d − h) – �y(2d − y),                                        (2.4) 

                                                                   
                                                            

                                     1 �  234�(��567 89) ,                                                                  (2.5) 

 

onde a é a distância horizontal entre o cabo de guarda e o condutor de fase, h e y são as 

alturas do cabo de guarda e do condutor de fase respectivamente. 

    

O modelo só é valido para traçadores descendentes negativos, no caso de traçadores 

positivos, supõe-se que a ponta do traçador, onde se encontra uma forte concentração de 

cargas positivas, seria fonte de “filamentos coroa”, que constituiriam uma espécie de 

caminhos ionizados que se escapam, não existe então descargas ascendentes, sendo o 

caminho condutor constituído por esses filamentos cujo comprimento desempenharia um 

papel semelhante à distância de escorvamento nas descargas negativas.  

 

O Modelo Electrogeométrico, embora apresente imperfeições devido às bases a partir das 

quais se desenvolve, é a melhor aproximação que foi conseguida e tem permitido realizar 

estudos para protecção contra as descargas atmosféricas, os quais se têm mostrado bastante 

eficientes.   
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2.5- Densidade de Descargas atmosféricas 

A determinação da densidade de descargas atmosféricas é um factor bastante importante 

para o planeamento e projecto de uma linha AT e MAT, uma vez que este factor exerce uma 

influência sobre o desempenho da LT face a tais descargas. Ao longo das décadas de 40 e 50 

foram realizados os primeiros estudos para determinar a densidade de descargas nuvem-solo 

por quilómetro quadrado. Estes foram realizados com base em observações do número de dias 

que se ouve trovejar durante um ano num determinado local, designado nível cerâunico (Td). 

 

Este factor embora seja uma mais-valia para a implementação de uma LT, é pouco preciso 

dado que estes níveis dependem do observador, da direcção do vento e de outros factores 

que nada têm a ver com o que na verdade se quer medir, levando a que o nível cerâunico 

apresente uma taxa de incerteza considerável. Vários organismos meteorológicos, ao longo 

dos anos construíram mapas com curvas iso-cerâunicas para diversas áreas geográficas. De 

acordo com os dados do Instituto de Meteorologia, o valor máximo do índice cerâunico para 

Portugal continental é de 20 dias/ano, coincidente com o valor médio registado para a 

Península Ibérica na sua globalidade [5]. 

 

Sistemas de detecção e localização de descargas atmosféricas recentemente têm sido 

bastante utilizados, levando a que nos dias de hoje tenham sofrido um grande 

desenvolvimento. Apesar disto, existem ainda algumas regiões para as quais não existem 

dados recolhidos. Através do nível cerâunico é possível calcular o número de descargas para 

solo por km2 por ano, para uma determinada área, designado, densidade de descargas para o 

solo (Ng). Várias fórmulas empíricas foram propostas para calcular a densidade de descargas 

para o solo [23], as quais são bastante semelhantes. A densidade de descargas para o solo é 

calculada através do nível cerâunico, como se pode ver na equação (2.6)     

 

                                                          Ng=a�×Tdb,                                                         (2.6) 

 

em que, a1 e b  são constantes empíricas [24], as quais foram propostas por diversos autores 

como se pode ver na Tabela 2.1 

 
Tabela 2.1 - Constantes empíricas a e b propostas pelos vários autores 

a1 b 

 0,023 1,3 [25] 

0,01 1,4 [26] 

0,04 1,25 [27] 

 

Para calcular as descargas atmosféricas directas sobre uma LT, determina-se o número 

médio de descargas por cada 100 km da linha (Nd) através da equação (2.7) 

 

                                             Nd=Ng×(d� + 28 h<=,�)×10-1,                                                 (2.7) 

 

onde hm representa a altura média efectiva da linha, e d1 a distância na horizontal entre os 

condutores extremos, ambas em metros [28].  
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2.6- Propagação das descargas atmosféricas em relação ao 
ponto de incidência 

Os efeitos das descargas atmosféricas sobre os SEE podem ser analisados de modo 

diferente de acordo com o seu local de incidência, uma vez que o sistema vai-se comportar 

de maneira diferente face às solicitações impostas pela descarga. Quanto ao ponto de 

incidência as descargas classificam-se por: 

• Descargas directas – incidentes directamente nas fases;  

• Descargas indirectas – incidentes nos cabos de guarda ou nos apoios; 

• Descargas na proximidade da LT. 

 

2.6.1. - Descarga directa 

As descargas directas estão associadas às falhas de blindagem proporcionada pelos cabos 

condutores, ou seja, as fases. O impacto directo sobre os condutores provoca a fusão de 

alguns milímetros cúbicos de metal, acarretando a ruptura de um ou vários pedaços. 

 

Admite-se que o canal da descarga se comporta como um gerador que injecta a corrente 

no ponto de impacto, que é suficiente para determinar a ordem de grandeza das solicitações 

a prever. Quando uma fase da linha é atingida por uma descarga, a corrente i(t) divide-se 

para os dois lados do ponto de impacto e propaga-se ao longo do condutor, como se pode ver 

na Figura 2.9, o que vai originar uma onda de tensão com valor aproximado à equação (2.8) 

 

                                                   u(t) � ZA . 6(B)�   ,                                                  (2.8) 

 

em que Z representa a impedância característica, em Ω, do condutor atingido pela descarga. 

 

 
Figura 2.9 - Impacto de uma descarga atmosférica sobre uma fase [10] 

 

No primeiro poste atingido pela onda, a tensão cresce até se produzir o contornamento 

dos isoladores ou até atingir o seu valor máximo Imáx. A onda ao propagar-se será: 

• uma onda plena – se i(t).Zc / 2 for menor do que a tensão de contornamento do poste; 

• uma onda cortada – se i(t).Zc / 2 for maior ou igual á tensão de contornamento. 

 

Existe para cada escalão de tensão uma corrente crítica Ic, abaixo da qual não há 

escorvamento para descargas directas sobre a linha, tendo em conta as distâncias entre os 

condutores de fase e as ferragens nos postes.   
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2.6.2. - Descarga indirecta 

As descargas indirectas envolvem uma grande quantidade de parâmetros aleatórios, como 

a corrente da descarga, o isolamento do sistema e da resistência da terra. Dado que a 

probabilidade, das descargas directas sobre os condutores de fase provocarem o 

escorvamento dos isoladores das linhas é grande, coloca-se por cima das fases cabos de 

guarda ligados electricamente à terra com a função de drenar as descargas. 

 

Quando uma descarga atinge directamente um poste ou um cabo de guarda, o 

escoamento da corrente para a terra leva a uma elevação do potencial das estruturas 

metálicas. A tensão nos bornes das cadeias de isoladores depende, da resistência R da terra 

em Ω, da indutância L do poste e da forma como a corrente da descarga se reparte, pelos 

cabos de guarda ou pelos postes. A tensão nos bornes das cadeias de isoladores será dada 

pela equação (2.9)  

 

                                         u(t) � K. [ R. i(t)  �  L H6HB ] ,                                       (2.9) 

 

K.i(t) é a fracção de corrente que se escoa por um poste. Esta tensão provoca um 

escorvamento de retorno, quando atinge a tensão de escorvamento do isolamento da linha. 

Para uma resistência de terra ao choque de 15 Ω, o escorvamento é possível para uma linha 

de 150 kV, mas para uma linha de 750 kV é muito pouco provável. Sendo assim existe uma 

justificação séria para instalar cabos de guarda nas linhas MAT, enquanto para linhas até 90 

kV são apenas uma protecção ilusória. Na Figura 2.10 pode-se ver uma descarga a impactar 

num poste. 

 
 Figura 2.10 - Impacto de uma descarga atmosférica sobre cabos de guarda ou sobre os postes [10] 

 

2.6.3. - Descarga na proximidade das linhas de transmissão 

As descargas atmosféricas incidentes nas proximidades de uma linha de transmissão 

podem ocasionar sobretensões induzidas que raramente ultrapassam 500 kV. Para linhas de 

transmissão com tensões iguais ou superiores a 60 kV, encontram-se protegidas por cabos de 

guarda apresentando um isolamento suficiente para não terem problemas face a esses tipos 

de sobretensões. 
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No caso de linhas com tensões inferiores a 60 kV, poderão ocorrer falhas no isolamento. O 

número de avarias por descargas directas é superior o número de descargas incidentes 

próximo das linhas de transmissão, levando a que a avaliação deste tipo de descargas não 

apresente grande relevância.      

2.7- Potencial dos condutores a meio vão 

O potencial de um condutor atingido por uma descarga atmosférica cresce segundo a 

equação (2.10) 

 

                                                  V(t) �  ZA 6(B)�   ,                                                  (2.10) 

 

até ao momento em que a onda reflectida nos postes vem modificar este crescimento. Essa 

onda reflectida é originada pelo contornamento duma cadeia de isoladores, se for atingido 

um condutor de fase, ou pelo escorvamento da corrente de descarga nos apoios, se a 

descarga atingir um condutor de guarda. Quando o impacto da descarga se dá a meio vão, no 

qual o intervalo de tempo que separa o impacto e o regresso da onda reflectida é maior, é o 

caso mais desfavorável. Aquele intervalo de tempo, é igual ao tempo de propagação τ ao 

longo do vão atingido, uma vez que tanto para a onda incidente como para a onda reflectida 

o tempo é τ/2. A equação (2.11) representa o tempo de propagação τ em µs, sendo L1 o 

comprimento do vão em metros 

 

                                                      τ �  LM�==  ,                                                      (2.11) 

 

Para vãos longos, o potencial do condutor atingido pela descarga é muito elevado em 

comparação com os condutores vizinhos e com o solo. Neste caso, para evitar o 

aparecimento de arcos eléctricos consecutivos, a distância entre os cabos deve ser grande.  



 

 

 

19 

 

Capítulo 3  

Modelização de Linhas de Transmissão 

3.1- Introdução 

Dificuldades inerentes ao fenómeno das descargas atmosféricas são geralmente 

encontradas na fase de modelização para verificar o desempenho de linhas de transmissão 

submetidas a esse fenómeno.    
Neste capítulo é feito um estudo para linhas bifilares e multifilares, da propagação das 

ondas de tensão e de corrente, no domínio das fases e no domínio modal. Para além das 

linhas aéreas de transmissão, foram modelizados os apoios e respectivas ligações à terra 
(eléctrodos de terra), bem como os isoladores, devido a possibilidade de ocorrência de arcos 
eléctricos entre as suas extremidades.   

3.2- Estudo da propagação numa linha bifilar 

A tensão v(x,t) e a intensidade i(x,t) ao longo de uma linha de transmissão bifilar 

correspondentes a um ponto de abcissa x, contada a partir da extremidade emissão, num 

instante t, são dadas pelo sistema de equações diferenciais (3.1) 

 

                             N − HO(�,B)H� � r. i(x, t) � l H6(�,B)HB− H6(�,B)H� � g. v(x, t) � c HO(�,B)HB
U  ,                                (3.1) 

 
em que r, l, g e c são as características eléctricas lineares da linha supostas constantes, 

resistência, auto-indução, condutância e capacidade, respectivamente. Os parâmetros 

referidos são determinados analiticamente em função das características dos condutores 

(forma e tipo de materiais utilizados), das propriedades do dieléctrico em que estão inseridos 

e das propriedades do solo, bem como da posição que cada condutor ocupa relativamente aos 

restantes condutores e ao solo.   
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Sendo γ a constante de propagação dada por, γ2=(r+jωl).(g+jωc), e aplicando a 

Transformada de Laplace ao sistema de equações (3.1), passa-se de um sistema de equações 

de derivadas parciais, para um sistema de equações diferenciais lineares de 2ª ordem (3.2) 

 

                                          N H(VH�( � γ. V
H(H�( � γ�. VU   ,                                            (3.2) 

 
para o qual a sua integração é imediata obtendo-se o sistema de equações (3.4), sendo Zc  a 

impedância característica da onda dada pela equação (3.3)  

 

                                                   Zc �  XY3Z[\3ZA ,                                                    (3.3) 

 

                              ] V(x, w) � A(w). e�a� � B(w). ea�
I(x, W) � �dA . eA(w). e�a� − B(w). ea�fU   ,                           (3.4) 

 
em que A(w) e B(w) são constantes de integração independentes de x definidas através das 

condições limites, isto é, atendendo aos regimes existentes nas extremidades da linha. 

No caso de uma linha sem deformação os parâmetros satisfazem a condição de Heaviside, 

representada na equação (3.5) 

 

                                                    
Y[ �  \A                                                             (3.5) 

 

Para uma linha sem perdas (r = g = 0), a impedância característica é dada pela equação (3.6)  

 

                                                   Zc �  X[A                                                        (3.6) 

3.3- Estudo da propagação numa linha multifilar 

No caso geral de uma linha multifilar possuindo n condutores, sendo n = c1  +g1, em que c1 

é o numero de condutores de fase e g1 o numero de cabos de guarda, pode-se escrever um 

sistema de equações matriciais (3.7) semelhante ao sistema de equações (3.1)  

 

                          N − H[O(�,B)]H� � [R]. i(x, t) � [L] H6(�,B)HB− H[(�,B)]H� � [G]. v(x, t) � [C] HO(�,B)HB
U  ,                              (3.7) 

 

Com base nos fasores de tensão (V) e de corrente (I), o sistema de equações anterior pode 

ser escrito sob a forma do sistema (3.8).  

 

                          N − H[V]H� � ([R] � jw[L]). [I] � [Z]. [I]
− H[]H� � ([G] � jw[C]). [V] � [Y]. [V]U  ,                          (3.8) 
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em que [V] e [I] são as matrizes (n x l) das tensões e intensidades de fase da linha, [Z] é a 

matriz das impedâncias longitudinais (n x n) e [Y] a matriz das admitâncias transversais (n x 

n).  No caso das linhas de transporte de energia, a matriz das admitâncias transversais reduz-

se normalmente a jw[c], dado que os valores de g são para o caso de tempo seco, inferiores a 

0,005 wc, enquanto que os valores de r são da ordem de 0,1 wl. Da mesma forma que para 

uma linha bifilar, o sistema de equações (3.8) é transformado no sistema de equações 

diferenciais (3.9) 

 

                                           NH([V]H�( � [Z]. [Y]. [V]
H([]H�( � [Y]. [Z]. [I] U  ,                                      (3.9) 

 

As equações em (3.9) são equações diferenciais da linha no domínio das fases e são de 

difícil solução, uma vez que as matrizes [Z][Y] e [Y][Z] não são diagonais, para tal é feita a 

decomposição nodal. 

 

A presença dos cabos de guarda modifica ligeiramente os parâmetros da linha. Os valores 

das capacidades dos condutores de fase são ligeiramente aumentados, enquanto que os 

valores das indutâncias são reduzidos devido à influencia das correntes induzidas nos cabos de 

guarda pelas correntes que percorrem os condutores de fase [29].   

3.4- Decomposição Modal 

No domínio modal, uma linha polifásica de n fases pode ser separada em n modos de 

propagação e cada um destes modos comporta-se como uma linha monofásica. Sendo assim, 

pode-se dizer que no domínio modal uma linha de n fases pode ser representada por n linhas 

monofásicas, sendo que cada uma destas linhas é independente das outras.  

A decomposição de uma linha de transmissão nos seus modos de propagação é feita 

através do uso de uma matriz de transformação [T]. As matrizes de transformação modal são 

identificadas por Tv e Ti, recorrendo à conversão das correntes e das tensões de fase [I] e [V] 

em tensões e correntes no domínio modal [VM] e [IM] através das equações (3.10) e (3.11) 

 

                                               [V] � [Tv] . Vl                                                     (3.10) 

 

                                        [I] � [T] . Il                                                       (3.11) 

 

Sendo P1 o produto [Z][Y] e P2 o produto [Y][Z], substituindo em (3.9) obtém-se o sistema 

(3.12) 

 

                                          N[TV] H([V%]H�( � [P�]. [TV]. [Vl]
[T] H([%]H�( � [P�]. [T]. [Il] U  ,                         (3.12) 

 

Multiplicando na primeira equação de (3.12), à esquerda e à direita por [Tv]
-1 e na 

segunda por [TI]
-1 obtém-se o sistema de equações (3.13) 
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                       NH([V%]H�( � [TV]��. [P�]. [TV]. [Vl] � [Λ]. [Vl]
H([%]H�( � [T]��. [P�]. [T]. [Il] � [Λ]. [Il] U  ,                   (3.13) 

 

Para determinar a matriz [Tv] para diagonalizar as matrizes [Z] e [Y] deve-se determinar 

os valores próprios e os vectores próprios. A impedância característica associada a cada um 

dos modos de propagação, de uma LT, e a matriz das admitâncias características no domínio 

modal será segundo [30] dadas pelas equações (3.14) e (3.15)  

 

                                    [Zl] � [TV]�� . [Z]. [T] ,                                                 (3.14) 

 

                                    [Yl] � [T]�� . [Y]. [TV] ,                                                 (3.15) 

 

nas quais, [ZM] e [YM] são matrizes diagonais. 

 

Os produtos [Z][Y] e [Y][Z] são diferentes, como já foi referido anteriormente, assim 

como os seus vectores próprios, embora os valores próprios sejam idênticos. Eles são, 

contudo,  relacionados, de forma que [TI] = ([TV]
T)-1 (assumindo uma normalização Euclidiana, 

isto é ∑ pqr�srt� � 1 ) e portanto, apenas um deles tem de ser calculado [30]. Assim para o 

modo i, ou seja, a ith equação de (3.13), temos a seguinte equação:  

 

                                    uH(V% vH�( w � [Λ66]. [Vl 6],                                      (3.16) 

 

a solução geral para um ponto x na linha é dada pela equação (3.17) 

 

                        Vl 6(x) � e�a6� . Vl 6x  (k) � ea6�. Vl 6z (m)                              (3.17) 

 

onde, |q � �}qq , VF é a onda de tensão que se propaga no sentido directo e VB a onda de 

tensão que se propaga no sentido inverso. Agrupando os modos de propagação, a equação 

(3.17) pode ser escrita, em notação matricial, na forma da equação (3.18), na qual [e−γx] e [eγx] são matrizes diagonais 

 

                        Vl (x) � [e�a�] . Vl x  (k) � [ea�]. Vl z (m)                              (3.18) 

 

Aplicando a transformada inversa à equação (3.18), obtém-se a solução no domínio das 

fases dada pela equação (3.19) para qualquer ponto x compreendido entre as extremidades 

emissão e recepção da linha  
 

                              V� (w) � [e�~�] . V x  � [e~�]. V z,                                   (3.19) 

 

onde [e�~�] � [TV]. [e�a�]. [TV]��  e  [e~�] � [TV]. [ea�]. [TV]��.  

 

Normalmente [ ���] é denotada por [�(�)] e é designada matriz de propagação (podendo 

apresentar atenuação e distorção no sinal). 

 



 

 

A correspondente equação da corrente é dada pela 

 

        I�(w) � [e�~�
onde IF é a onda de corrente que se propaga no sentido directo, I

propaga no sentido inverso e Y

3.5- Impedância 

As impedâncias, próprias e mútuas, inseridas nas equações de uma 

domínio da frequência podem ser obtidas a partir da solução das equações de Maxwell

tendo em consideração as condições de contorno de três materiais que são o condutor,

propriamente dito, o ar e o solo

caracterizados por uma resistência, por uma permeabilidade magnética e

permissividade dieléctrica, pode

em função das propriedades físicas do sistema (ar, solo e condut

impedância longitudinal de uma linha de transmissão 

impedância interna (Zint), impedância externa (Z

[Zsolo]. A impedância total da linha corresponde à 

 

3.5.1. - Impedância externa

Considerando os condutores i e k de uma linha de transmissão genérica

um solo ideal, conforme mostra a 

 

Figura 

A impedância externa 

o condutor e a linha são ideais (sem perdas). Para os condutores i e k, na

impedância externa e dada 

A correspondente equação da corrente é dada pela equação (3.20) 

 �] . I x  − [e~�]. I z � Y�([e�~�] . V x  − [e~�]. V
 

é a onda de corrente que se propaga no sentido directo, IB a onda de corrente que se 

propaga no sentido inverso e YC a admitância característica da linha.  

Impedância Longitudinal 

As impedâncias, próprias e mútuas, inseridas nas equações de uma linha representada

domínio da frequência podem ser obtidas a partir da solução das equações de Maxwell

em consideração as condições de contorno de três materiais que são o condutor,

propriamente dito, o ar e o solo. Considerando que estes três materiais podem ser 

caracterizados por uma resistência, por uma permeabilidade magnética e

permissividade dieléctrica, pode-se mostrar que as impedâncias da linha podem ser

em função das propriedades físicas do sistema (ar, solo e condutor) e da frequência.

impedância longitudinal de uma linha de transmissão é dividida em três componentes

), impedância externa (Zext) e impedância devido ao efeito do solo 

]. A impedância total da linha corresponde à soma das três componentes anteriores.

Impedância externa 

os condutores i e k de uma linha de transmissão genérica

solo ideal, conforme mostra a Figura 3.1 através do método das imagens 

Figura 3.1 - Condutores i e k e as suas imagens i’ e k’ [31] 

 

A impedância externa é resultante da acção do campo magnético no ar, considerando que 

o condutor e a linha são ideais (sem perdas). Para os condutores i e k, na

impedância externa e dada pelas seguintes equações: 
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] V z),                (3.20) 

a onda de corrente que se 

linha representada no 

domínio da frequência podem ser obtidas a partir da solução das equações de Maxwell [31] 

em consideração as condições de contorno de três materiais que são o condutor, 

materiais podem ser 

caracterizados por uma resistência, por uma permeabilidade magnética e por uma 

se mostrar que as impedâncias da linha podem ser escritas 

or) e da frequência. Assim, a 

dividida em três componentes, 

devido ao efeito do solo 

soma das três componentes anteriores. 

os condutores i e k de uma linha de transmissão genérica, que esta sobre 

através do método das imagens [31] 

 
 

no ar, considerando que 

o condutor e a linha são ideais (sem perdas). Para os condutores i e k, na Figura 3.1, a 
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                         Zext6�(w) � jw µ�π
�ln �v�Hv��,                                                   (3.21) 

 

                         Zext66(w) � jw ��� �ln �hvYv �,                                                    (3.22) 

 

onde: 

hi é a altura do condutor i em relação ao solo, em metros; 

hk é a altura do condutor k em relação ao solo, em metros; 

dik é a distância entre os condutores i e k, em metros; 

Dik é a distância entre os condutores i e k’, em metros; 

ri é o raio do condutor i, em metros; 

µ é a permeabilidade do meio, em H/km; 

w é a frequência angular, em rad/s; 

Zextik é a impedância externa mútua, em Ω/km; 

Zextii é a impedância externa própria do condutor i, em Ω/km.  

 

A permeabilidade do meio µ, depende do meio em que a linha está inserida e é dada pala 

equação (3.23)  

 

                                           μ � μ=. μY ,                                                      (3.23) 

 

em que µ0 é a permeabilidade do vácuo (4π.10-4 h/km) e µr a permeabilidade relativa do ar, é 

aproximadamente igual a 1.   

Das equações (3.21) e (3.22) pode-se obter as indutâncias externas próprias e mutuas 

como sendo: 

 

                                   Lext6� � ��� �ln �v�Hv��,                                                  (3.24) 

 

                                   Lext66 � ��� �ln �hvYv �,                                                   (3.25) 

 

em que, Lextik é a indutância externa mútua entre os condutores i e k em H/m, Lextii é a 

indutância externa própria do condutor i em H/m.  

Deste modo, para uma linha de n fases, considerando que cada fase e constituída de um 

único condutor pode-se escrever a matriz de impedâncias externas [Zext] e a matriz das 

indutâncias da seguinte forma: 

 

                   [����] � �� ���
��
��
���� �2M�M �� �M(�M(    ⋯ �� �M��M�
�� �(M�(M ⋮ �� �2(�(  ⋮ ⋯ �� �(��(�⋮�� ��M��M �� ��(��(   ⋯ �� �2��� ��

��
�� ,                               (3.26) 



 

     25 

 

                           [L��B] �
��
��
�� ln ��MYM ln �M(HM(    ⋯ ln �M#HM#
ln �(MH(M  ⋮ ln ��(Y(  ⋮ ⋯ ln �(#H(#⋮ln �#MH#M ln �#(H#(   ⋯ ln ��#Y# ��

��
�� ,                               (3.27) 

 

Observa-se na equação (3.27) que a matriz de indutância externa da linha é função das 

características geométricas dos condutores e das características do meio que constituem a 

linha e é independente da frequência. 

 

3.5.2. - Impedância interna 

A impedância interna ou impedância devido ao efeito pelicular está presente sempre que 

um condutor é percorrido por uma corrente alternada. Quando percorrido por corrente 

alternada ocorre uma distribuição não uniforme de corrente eléctrica na área da secção 

transversal do condutor, que causa um aumento na resistência efectiva do condutor e 

diminuição na indutância interna à medida que a frequência aumenta. 

 

Admitindo-se a secção transversal de um condutor cilíndrico, de comprimento infinito e 

suficientemente distante de quaisquer outros condutores e do solo, para não afectar o campo 

magnético do condutor considerado, uma corrente I percorrendo este condutor produzirá 

linhas de fluxo magnético que serão concêntricas ao condutor. 

 

 
Figura 3.2 - Condutor cilíndrico [32] 

 

Segundo a lei de Ampère [33], a intensidade de campo magnético H (A/m) ao longo de 

qualquer contorno é igual à corrente I que atravessa a área delimitada por este contorno e é 

dada pela seguinte equação: 

 

                                            ∮ H� dl � I�                                                    (3.28) 

 

Sabendo que a intensidade do campo magnético H, para uma condutor cilíndrico é dada 

pela equação (3.29) 

 

                                           H�(2πx) � I� ,                                                 (3.29) 
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na qual, r é o raio do condutor, e Ix é a corrente eléctrica que induz um campo magnético no 

condutor que fui dentro de um cilindro, x é o raio do cilindro. 

 

A corrente I será dada por: 

 

                                         I� � �(
Y( . I                                                             (3.30) 

  

Simplificando a equação (3.29), obtém-se a expressão em baixo: 

 

                                        H� � ���Y( . I                                                        (3.31) 

 

A densidade de fluxo magnético B, em Wb/m2, é dado pela equação seguinte:  

 

                                 B� � μ¢. H� � �£���Y( ,                                                    (3.32) 

 

onde, µ0 é a permeabilidade do vácuo (4π.10-4 h/km). 

 

O fluxo magnético ø é igual ao produto entre a densidade de fluxo magnético B e a área 

da secção transversal que o campo atravessa 

 

                                           dø � B�. ds                                                     (3.33) 

 

Considerando uma área infinitesimal da secção do elemento tubular, isto é, dS = dx x 1, 

onde 1 é o comprimento em metro do elemento tubular, resulta: 

 

                                          dλ � ��(
�Y( . dø                                                     (3.34) 

 

          � ��(
�Y( . (B × dx )    

                                                  

             � ��(
�Y( × ��£���Y( �  dx       

 

     � �£��Y§ . x� dx       

 

Integrando:  

 

                                            λ67B � �£��Y§ ¨ x�Y=  dx � �£©�                                     (3.35) 

 

A indutância interna, em H/m, é dada por: 

 

                                                     L67B � �£©�                                                     (3.36) 

 

Pela equação (3.36) pode-se concluir que a indutância interna Lint é independente do raio 

r do condutor. 



 

     27 

 

A impedância interna será então: 

 

                                                 Z67B(w) � jw �£©�                                              (3.37) 

                 

3.5.3. - Impedância devido ao efeito do solo 

Os efeitos do solo sobre os parâmetros longitudinais podem ser calculados por meio das 

equações de Carson [34] e de Pollaczeck [35]. Carson considerou condutores paralelos ao 

solo, admitindo a resistividade como uniforme e tendo extensão infinita, demonstrou que as 

impedâncias próprias e mutuas de circuitos com retorno pelo solo são iguais às impedâncias 

para um circuito envolvendo um solo ideal, no qual se pode considerar um condutor imagem a 

mesma profundidade que a altura do condutor sobre o solo acrescida de um factor de 

correcção aplicável a ambas as impedâncias. A este factor foi então denominado impedância 

devido ao efeito solo. Deste modo, para os condutores i e k, mostrados na Figura 3.1, as 

impedâncias próprias e mútuas (devido ao efeito solo) destes condutores podem ser 

calculadas através da equação (3.38) 

 

                                   Zsolo6� � ΔR6�. �jΔx6�                                           (3.38) 

 

Os termos correctivos sR e sX da equação anterior para incluir o efeito do solo, são 

obtidos a partir do cálculo de integrais infinitos ou de séries infinitas equivalentes, em função 

do parâmetro δ, calculado pela seguinte equação:  

 

                           δ6� � 4π√5 × 10�± × D6�X ³́  ,                                        (3.39) 

 

em que, ρ é a resistividade do solo em Ω.m, Dik é a distância entre o condutor i e a imagem 

do condutor k em metros, a qual é igual a 2hi, f é a frequência em Hz. 

 

Se forem consideradas frequências muito elevadas, e principalmente na presença de solos 

de baixa resistividade, então os termos correctivos tendem para zero quando δ tende para 

infinito. 

3.6- Admitância Transversal 

A matriz das admitâncias Y de uma linha de transmissão depende da posição relativa dos 

condutores entre si, e de estes em relação ao solo. A condutância transversal, excepto para 

frequências muito baixas, pode desprezar-se face à reactância indutiva. 

 

A matriz das capacidades [C] relaciona o potencial de cada um dos condutores 

relativamente ao solo [V] com a carga com a carga por unidade de comprimento dos mesmos 

[Q] e é calculada através da inversão da matriz dos coeficientes de potencial de Maxwell [P]. 

O potencial de cada um dos condutores é dado pela equação seguinte [30]: 

 

                                      [V] � [P]. [Q]                                                       (3.40) 
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Assumindo que o dieléctrico não tem perdas, que o solo pode ser considerado uniforme e 

com potencial nulo e que o raio de cada condutor (ri) é muito menor que as distâncias entre 

os diversos condutores, a matriz [P] é calculada da seguinte forma: 

 

                                     P66 � ���¶£ . ln ��vYv  ,                                                    (3.41) 

 

                                  P6� � P�6 � ���¶£ . ln �v�Hv�  ,                                            (3.42) 

 

em que, ε0 é a permitividade do meio, hi é a altura do condutor relativamente ao solo, dik é a 

distância entre os condutores i e k, Dik é a distância entre o condutor i e a imagem do 

condutor k. 

 

Como já foi referido, a matriz das capacidades [C] é obtida através da inversão da matriz 

[P], dada pela equação (3.43), sendo [P] uma matriz real e simétrica, fazendo com que a 

matriz [C] também seja 

 

                                          [C] � [P]��                                                      (3.43) 

 

Dado que a condutância do ar pode ser desprezável, conclui-se que a matriz de 

admitâncias transversais de uma linha de transmissão e dada pela equação (3.44), a qual 

varia com a frequência 

 

                                         [Y(w)] � jw[C]                                                (3.44) 

3.7- Modelização dos Apoios 

A modelização dos apoios das linhas de transmissão constitui uma parte muito essencial 

no estudo de descargas atmosféricas, uma vez que a impedância da onda é muito importante 

para analisar a performance dos apoios face a tais descargas [36]. Os apoios fazem a ligação 

dos cabos de guarda ao solo, evacuando para a terra correntes que eventualmente circulem 

nos cabos de guarda. A incidência de uma descarga atmosférica directamente sobre o apoio 

eleva muito o seu potencial. 
 

A modelização dos apoios é algo complexa, de acordo com [39] os apoios são modelizados 

por um cone na vertical com uma altura igual à do apoio e um raio igual ao raio médio da 

torre. Uma vez que a altura total de um apoio normalmente não ultrapassa os 60-70 metros, o 

tempo de propagação de fenómenos transitórios ao longo destes é da ordem dos 0.2 µs, 

assumindo uma velocidade de propagação próxima da velocidade da luz (cl). 

 

Vários estudos foram feitos com o intuito de modelizar os apoios, Wagner e Hileman [37], 

Okumura e kijima [38], propuseram uma formulação teórica para a impedância da onda, 

baseada na teoria do campo electromagnético, a qual considera os efeitos do aumento 

potencial da torre originado pela descarga atmosférica [39]. Outros métodos também foram 

apresentados [40] [41] [42]. 
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Para níveis mais elevados de tensão existem duas classes de apoios, uma referente a 

apoios em que os condutores de fase se encontram colocados em três níveis (alturas) 

diferentes, eventualmente suportando duas linhas distintas (apoios de circuito duplo ou de 

dois ternos), e uma outra classe de apoios, usualmente de circuito simples, nos quais os 

condutores de fase estão colocados ao mesmo nível, e deslocados horizontalmente. No 

primeiro caso, os apoios têm normalmente um aspecto cónico e serão designados por apoio de 

circuito duplo, enquanto na segunda situação serão designados por apoios em Y, dada a sua 

semelhança com esta letra.  

 

  Sendo assim para apoios de circuito duplo, a impedância da onda será dada pela equação 

(3.45) segundo a CIGRE [40] 

 

                          Z¢ � 60. ln ucot ¸0,5. tan�� � ¹�º�»w,                                      (3.45) 

 

em que: 

ha = h1 + h2, é altura da torre em metros; R �  (r1. h2 � r2. h � r3. h1) / h ; 
r1 = raio no ponto h1 em metros; 

r2 = raio no ponto h2 em metros; 

r3 = raio médio da torre em metros. 

 

Na Figura 3.3 pode-se ver um apoio de circuito duplo, os raios r1 r2 e r3, assim como as 

alturas h1 e h2. 

 
Figura 3.3 - Apoio de circuito duplo [43] 

 

Para apoios em Y a impedância de onda será dada pela equação (3.46). 

 

                                     Z¢ � 60. uln ��√� .�Y − 2�w                                      (3.46) 
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Na Figura 3.4 está representado um apoio em Y. 

 

 
Figura 3.4 - Apoio em Y [44]  

 

Segundo [39] a impedância de onda para um apoio modelizado por um condutor cilíndrico 

na vertical para o PSCAD/EMTDC é dada pela seguinte equação:  

 

                         Z¢ � 132,8. log�= ���H¾� � 45. H¾� − 65 ,                                   (3.47) 

 

onde h é a altura do apoio e dc o diâmetro do condutor, ambos em metros. 

Para condutores cilíndricos na horizontal [39], a impedância de onda teórica será dada pela 

equação (3.48) 

 

                                      Z¢ � ¿�ÀÀ�� . ln ���Y �Á ,                                               (3.48) 

 

em que h é a altura do apoio acima da terra e r o raio do condutor, ambos em metros. 

3.8- Eléctrodos de terra 

Os eléctrodos de terra footing resistance têm uma grande importância no caso do apoio 

ou dos cabos de guarda serem atingidos por uma descarga atmosférica. Uma representação 

específica da resistência de terra não é fácil, dado que tem um comportamento não linear. É 

usual considerar eléctrodos até 30 metros de comprimento como eléctrodos curtos, 

desprezando-se os tempos de resposta. Estes eléctrodos apresentam, em regime permanente, 

um valor de resistência R0 dependente essencialmente das suas características geométricas, 

sendo válida apenas para amplitudes de corrente e frequências reduzidas.  
 
Quando a corrente instantânea que percorre o eléctrodo assume um valor superior a uma 

corrente crítica de ionização do solo Ig, o eléctrodo de terra passa a ter um comportamento 

não linear. A resistência de terra pode ser calculada pela equação (3.49)  
 
                                          RÂ � ¹£

X�3 ÃÃÄ
 ,                                                        (3.49) 

 

na qual RT é a resistência dos eléctrodos de terra em Ohm, R0 é a resistência dos eléctrodos de 

terra para correntes e frequências reduzidas em Ohm, I é a corrente instantânea que percorre 
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os eléctrodos em kA e Ig é a corrente crítica de ionização do solo dado pela equação em kA 

(3.50) 

 

                                          I\ � ��� ÅÆ´¹£(  ,                                                        (3.50) 

 

em que ρ é a resistividade do solo em Ohm.m e E0 é o campo eléctrico necessário para iniciar 

a ionização do solo em kV/m, da ordem dos 300 kV/m. 

3.9- Isoladores 

Em linhas aéreas o isolamento dos apoios é feito através do encadeamento de vários 

isoladores em cadeia, permitindo o isolamento eléctrico entre os condutores de fase e os 

apoios metálicos que suportam a linha. No seu dimensionamento são tidos em conta os 

valores mínimos de diferença de potencial a suportar por estas (normalmente o valor 

instantâneo máximo entre uma fase e a terra) bem como as máximas sobretensões esperadas, 

em resultado de regimes transitórios associados, entre outros, a manobras de disjuntores e a 

descargas atmosféricas. Nestas situações, as cadeias de isoladores podem ser submetidas a 

diferenças de potencial muito superiores às registadas em regime normal de funcionamento.  

 

Admitindo um isolamento perfeito, a cadeia de isoladores equivale a um circuito de 

impedância infinita. No entanto, se a diferença de potencial entre dois pontos exceder a 

rigidez dieléctrica do meio isolante, podem ocorrer arcos eléctricos entre esses dois pontos 

podendo deteriorar a cadeia de isoladores, especialmente se se estabelecer ao longo da 

superfície desta. Para evitar esta situação, são normalmente utilizados eléctrodos com 

configurações adequadas (hastes), criando condições para que o arco eléctrico, não podendo 

ser evitado, ocorra através do ar sem danificar a cadeia de isoladores. 

 

A cadeia de isoladores pode ser representada por um interruptor em paralelo com 

condensadores ligados entre as fases e o apoio [45], podendo o mecanismo de backflashover 

destes, ser representado por curvas tensão-tempo. Os isoladores podem suportar uma elevada 

tensão transitória de curta duração, mesmo que não suportem uma tensão transitória baixa 

de longa duração.  

A tensão flashover destes pode ser calculada através da equação (3.51)  

 

                                          V³= � k1 � ��B£,ÇÈ ,                                                 (3.51) 

 

na qual: 

Vf0 é a tensão flashover em kV;  k� � 400 × L� ; k� � 710 × L�; 
LCI é o comprimento da cadeia de isoladores em metros; 

t é o tempo decorrido após o impacto da descarga em µs. 
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Quando a tensão na cadeia de isoladores exceder a capacidade do isolador suportar a 

tensão, o flashover volta a acontecer.
 
Na literatura existem essencialmente dois métodos 

para representar a cadeia de isoladores, o método do integral e o método de propagação do 

líder. 

 

3.9.1. - Método do integral 

Desde a década de 50 que se tem realizados diversos estudos sobre este tema [40], 

levando às conclusões que, é necessário que a tensão ultrapasse um valor mínimo U0 para que 

o processo de ruptura do dieléctrico seja iniciado ou continue, o tempo necessário para o 

escorvamento é função da amplitude da tensão e do tempo em que a mesma se mantém 

acima do valor crítico referido, para cada configuração de eléctrodos existirá um conjunto 

único de valores para as constantes envolvidas.  
 
O método do integral, é simples e geralmente aplicável a todo o tipo de isoladores e a 

todas as classes de aparelhos [46], requer dois parâmetros, Uo que é a tensão de referência e 

DE que é a constante de disrupção para a configuração dos eléctrodos em estudo. 

 
Assim o tempo necessário para que o arco eléctrico se estabeleça pode-se obter pelo 

seguinte integral: 
 

                                        ¨ [UB − U=]�v  dt � DE BB£ ,                                       (3.52) 

 

onde,  Ut é a tensão aplicada nos terminais da cadeia de isoladores, to é o tempo em que Ut 

excede pela primeira vez a tensão Uo, ki é uma característica constante dos isoladores.  

 

3.9.2. - Método de propagação do leader 

As cadeias de isoladores podem ser representadas pelo método de propagação do leader 

[40] [47] [48]. Este, consiste em três etapas, o inicio do efeito coroa, pequenos movimentos 

de cargas eléctricas (filamentos) e propagação do líder. Por acção destes movimentos de 

cargas, forma-se um canal ionizado entre os dois eléctrodos, através do qual, por acção do 

campo eléctrico, se desloca uma avalanche de electrões, designado por, traçador (leader). 

Esta progressão é feita com velocidade crescente com a diminuição da distância ao eléctrodo 

oposto ou à ponta de um traçador com origem no mesmo. Quando ambos os traçadores se 

encontram ou um traçador único atinge o eléctrodo oposto, dá-se um arco eléctrico. 

As fases mais importantes em termos de modelização, de uma descarga atmosférica são o 

estabelecimento do canal ionizado e a propagação do leader. O tempo total tt para ocorrer 

flashover pode ser expresso pela equação (3.28) 

 

                                         tB � tA � t5 � t[ ,                                                 (3.53) 

 

onde tc é o tempo de inicio do efeito coroa em µs, ts é o tempo de propagação dos filamentos 

em µs, e tl é o tempo de propagação do leader também em µs. Normalmente tc é considerada 

nula uma vez que é muito pequeno em relação aos outros dois tempos. De acordo com [40] ts 

pode ser calculado segundo a seguinte equação: 
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                                          t5 � ÅÈ£�,�Í Å�=,ÎÍ ÅÈ£ ,                                             (3.54) 

 

na qual, E é o valor máximo do campo eléctrico verificado e E50 o campo eléctrico 

correspondente à tensão para a qual a probabilidade de escorvamento é de 50%, ambos em 

KV/m. Através da equação diferencial (3.55) o comprimento do leader pode ser calculado em 

função do tempo [45] 
 

                                        
H[HB � k[. VB u VÏ\Ð�[M − E[=w ,                                        (3.55) 

 

onde, Vt é a tensão aplicada à cadeia de isoladores em kV, l1 é o comprimento do leader em 

m, ge é a distância entre as duas extremidades da cadeia de isoladores em m, kl é um 

coeficiente do leader. 
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Capítulo 4  

Coordenação de Isolamentos 

4.1- Introdução 

Para evitar que sejam causados danos nos equipamentos eléctricos das instalações devido 

às sobretensões a que estes são submetidos, bem como localizar as descargas, quando é 

impossível economicamente impedi-las, em pontos onde não possam causar danos e de forma 

a não perturbar o serviço foram tomadas, um conjunto de disposições dos isoladores 

designado por coordenação de isolamentos. Esta visa a determinação para cada ponto de uma 

rede eléctrica, do isolamento óptimo tendo em conta as consequências das avarias e as 

interrupções de serviço. 

 

 A coordenação de isolamentos inclui a selecção das características dieléctricas dos 

equipamentos e a sua realização, em função das tensões que podem surgir na rede em que 

aqueles equipamentos se integram e tendo em conta as características dos dispositivos de 

protecção disponíveis. Procura-se reduzir, a probabilidade de que as solicitações dieléctricas 

impostas aos componentes de uma rede danifiquem os respectivos isolamentos ou afectem a 

continuidade de serviço, a um nível aceitável dos pontos de vista da economia e da 

exploração.     

 

À medida que se vão utilizando tensões cada vez mais elevadas, a escolha dos isolamentos 

e a sua coordenação tomam naturalmente mais importância, uma vez que o custo dos 

isolamentos tem um peso económico muito maior nos sistemas de tensões muito elevadas do 

que nos sistemas de tensões moderadas. A coordenação de isolamentos parte da consideração 

das sobretensões de origem interna e das de origem externa. Relativamente às sobretensões 

de origem externa, assumem uma posição de relevo as sobretensões de origem atmosférica, 

as quais para as redes de tensão nominal até 400 kV são determinantes para a selecção dos 

isolamentos. 

 

Com o intuito de realizar os objectivos da coordenação de isolamentos, estabelecem-se 

diversos níveis de isolamento que se entendem como as máximas tensões às quais os 

isolamentos podem resistir sem se verificarem descargas. O estabelecimento desses vários 
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níveis de isolamento para os diversos componentes de um sistema corresponde fixar-se de 

antemão a ordem pela qual eles cederão às sobretensões que vierem a atingi-los. 

 

Existem certas solicitações para as quais nenhum isolamento economicamente realizável 

pode resistir, como é o caso das sobretensões de origem atmosférica. É inevitável a existência 

de contornamentos, e o problema que se coloca é que eles se verifiquem em pontos onde se 

podem produzir sem causar danos (isolamentos auto-regeneráveis), protegendo-se outros 

pontos da rede através da instalação de dispositivos de protecção, tais como explosores e os 

descarregadores de sobretensões. A função destes, é limitar as sobretensões que atingem a 

rede, absorvendo a energia que lhes está associada. A coordenação de isolamentos inclui, o 

estabelecimento da correlação necessária entre as características dos isolamentos e as dos 

dispositivos de protecção contra sobretensões.   

4.2- Aparelhos de protecção contra sobretensões 

Como já foi referido existem dois tipos de aparelhos de protecção contra sobretensões, os 

explosores e os descarregadores de sobretensões (DST) 

 

4.2.1. - Explosores 

Os explosores são constituídos essencialmente por dois eléctrodos separados pelo ar, 

encontrando-se um deles, ligado ao condutor a proteger e o outro ligado à terra. O intervalo 

de ar que separa os dois eléctrodos é regulado de forma a verificar-se o escorvamento se as 

sobretensões na rede ultrapassarem o nível de protecção pretendido. Em face a uma 

sobretensão superior ao nível de protecção estabelecido, escorva-se um arco eléctrico entre 

os eléctrodos do explosor, criando-se um caminho condutor para a terra o qual limita os 

efeitos daquela sobretensão que é descarregada.    

 

Os eléctrodos assumem várias formas, duas simples varas ou hastes de descarga, 

colocadas uma em frente à outra sendo utilizadas como uma protecção de reserva que 

funciona se não actuarem outros dispositivos mais elaborados, explosores de antenas, 

constituídos por duas antenas destinadas a provocar o alongamento do arco eléctrico, e 

dispositivos mais elaborados, que para além dos eléctrodos de escorvamento têm anéis 

destinados a eliminar os eflúvios de efeito de coroa. 

 

Os explosores têm sido utilizados devido ao seu baixo preço e porque podem ser 

facilmente ajustáveis, dado que as suas características podem ser facilmente adaptadas de 

acordo com a altitude do local onde são instalados, devido à sua simplicidade e à sua 

robustez. Nas redes de distribuição de energia de média tensão, o emprego de explosores 

encontra-se muito difundido. 

 

Estes aparelhos de protecção apresentam alguns inconvenientes, como, dificuldade de 

extinção por si mesmos, após um escorvamento o que provoca uma interrupção de serviço da 

rede após cada actuação, o funcionamento do explosor provoca uma onda cortada de elevado 

gradiente de frente que pode originar avarias em componentes bobinados e causar maiores 

sobretensões por reflexão nas redes aéreas, atraso não desprezável entre o momento em que 
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a tensão atinge o nível de protecção e o momento em que o explosor escorva, o nível de 

tensão a que se produz o escorvamento dos explosores depende largamente das condições 

atmosféricas, o gelo que se pode acumular sobre os eléctrodos de um explosor diminui a 

distância de escorvamento provocando actuações intempestivas. 

 

4.2.2. - Descarregadores de sobretensões 

Os descarregadores de sobretensões (DST) são aparelhos de protecção contra sobretensões 

que têm sido desenvolvidos com o objectivo de evitar os inconvenientes apontados aos 

explosores. Assim, como os explosores, são dispositivos que escoam para a terra uma onda de 

corrente quando são atingidos nos seus terminais por uma sobretensão que vão manter dentro 

de certos limites, limitando também por si mesmos a amplitude e a duração da corrente da 

onda devida à sobretensão sem que, os disjuntores tenham que actuar. 

 

Estes aparelhos são essencialmente constituídos por um ou vários explosores ligados em 

série com uma ou várias resistências de características não lineares, sendo o conjunto 

colocado no interior de um invólucro isolante e estanque. Divisores de tensão resistentes ou 

capacitivos são frequentemente incorporados nos descarregadores de sobretensões, 

nomeadamente nas altas tensões, a fim de assegurar uma repartição correcta da tensão 

aplicada entre os diversos elementos. 

 

As resistências não lineares são elementos que não obedecem à lei de Ohm para os quais a 

relação entre a tensão aplicada e a intensidade de corrente que se estabelece através dos 

mesmos é traduzida graficamente por uma linha que não é uma recta, que tem o aspecto 

indicado na Figura 4.1, quando estão à tensão nominal funcionam como isolante, à medida 

que tensão sobe este começa a comportar-se como um curto-circuito. 

 

 
Figura 4.1 - Relação entre a tensão aplicada às resistências não lineares e a intensidade de corrente 
[49] 

   

Em condições normais de serviço, os explosores inseridos entre as resistências não 

lineares não são escorvados e o DST, ligado entre uma fase e a terra, não é atravessado senão 

por uma corrente de intensidade reduzida determinada pelos dispositivos repartidores de 

tensão. 

 

Quando a tensão aplicada ao DST ultrapassa um certo limite que corresponde ao 

escorvamento dos explosores, estes escorvam provocando o escoamento da corrente de 

descarga através das resistências do DST, que dada as sua característica não linear, se 

apresentam como elementos francamente condutores, isto é, de resistência muito baixa em 
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face do aumento verificado para a tensão. A intensidade de corrente aumenta muito mais 

rapidamente que a tensão e esta não pode atingir o valor que teria assumido na ausência do 

DST. 

 

Após a passagem da onda da corrente de descarga, a tensão nos terminais do DST diminui, 

mas o facto de a característica ser não linear implica um decrescimento mais rápido da 

corrente. Regressando a tensão ao valor normal para a rede, a corrente apresenta-se limitada 

a uma intensidade muito reduzida, sendo interrompida sem dificuldade pelos explosores na 

sua primeira passagem por zero ou mesmo antes. 

 

As sobretensões são assim limitadas pelos DST sem se provocar o aparecimento de um 

defeito permanente nem de ondas cortadas, visto que a presença das resistências em série 

com os explosores faz com que a tensão no escorvamento do DST não apresente um gradiente 

muito elevado.    

 

4.2.2.1. - Descarregadores de sobretensões de Carboneto de Silício (SiC) 

Os Descarregadores de sobretensões de Carboneto de Silício (SiC) são constituídos através 

de uma ligação em série de resistência SiC e de explosores. Durante a sobretensão ocorre 

uma disrupção nos explosores que por sua vez irá ligar os blocos de SiC à rede. 

 

Devido à sua característica não-linear, os blocos de SiC estabelecem um circuito à terra 

de baixa impedância para a sobretensão e limita a corrente de seguimento provocada pela 

tensão da rede. Deste modo, o arco eléctrico que se estabelece entre os explosores extingue-

se na primeira passagem por zero da tensão. Esta tecnologia já não é utilizada em novas 

instalações [50]. 

 

 
Figura 4.2 - Descarregadores de sobretensões Sic [50] 

 

4.2.2.2. - Descarregadores de sobretensões de Óxido de Zinco (ZnO) 

Os descarregadores de sobretensão de óxido de zinco (ZnO) apresentam uma 

característica tensão/intensidade muito mais favorável para a redução das sobretensões do 

que os descarregadores de sobretensões de resistência variável de carboneto de silício, bem 

como uma corrente residual sob a tensão nominal suficientemente baixa, atingindo valores da 

ordem de 10 a 100 µA, para permitir que não se usem explosores em série com as 

resistências. Em contrapartida, a ausência dos explosores faz recear o envelhecimento dos 
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elementos cerâmicos que serão submetidos a todas as sobretensões ocorridas na rede e até à 

acção permanente da tensão normal. 

 

As resistências à base de óxido de zinco apresentam-se efectivamente como elementos 

cerâmicos compostos, constituídos essencialmente por óxido de zinco, óxido de bismuto e 

óxido de cobalto. O óxido de zinco é o componente principal intervindo numa proporção 

superior a 90%. Estes elementos apresentam simultaneamente duas características 

fundamentais para a respectiva aplicação no fabrico de descarregadores de sobretensões, 

característica U(I) não linear e elevado poder de absorção de energia. Os DST de óxido de 

zinco são de construção simples, relativamente as DST de carboneto de silício, constituindo 

efectivamente a supressão dos explosores uma grande simplificação.    

 

Relativamente à ligação dos descarregadores de sobretensões, qualquer que seja o seu 

tipo construtivo, eles são ligados entre os condutores de fase da linha e a terra.  

 

 
Figura 4.3 - Descarregadores de sobretensões ZnO [50] 

4.3- Realização da coordenação de isolamentos 

A coordenação isolamentos realiza-se com base nos princípios atrás expostos e na 

utilização dos aparelhos que foram referidos. Em termos gerais, a coordenação de 

isolamentos é composta por três níveis de isolamento. O nível de isolamento mais baixo 

corresponde aos aparelhos de protecção (explosores e descarregadores de sobretensões), o 

nível de isolamento intermédio corresponde aos isoladores e distâncias livres no ar entre 

pólos e terra, enquanto que o nível de isolamento mais elevado diz respeito aos componentes 

com isolamentos sólidos ou líquidos tais como transformadores, cabos e condensadores, bem 

como às distâncias entre contactos abertos e entre diferentes fases dos aparelhos de corte 

[51]. Existem então, três níveis de isolamento que se designam por nível de protecção, nível 

de segurança e nível elevado. 

 

Se a coordenação de isolamentos funcionar correctamente, todas as descargas devem 

verificar-se nos aparelhos de protecção contra sobretensões, não ocorrendo nenhuma 

descarga nos elementos de nível de isolamento superior ao do primeiro escalão. 
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4.4- Métodos Convencionais e Métodos Estatísticos 

Enquanto as tensões de transporte não atingiram os escalões de 220 e 400 kV, a 

coordenação de isolamentos assentou numa filosofia que teve de ser alterada a partir da 

introdução daquelas tensões e de outras de escalões superiores. 

 

Com efeito, na primeira situação utilizam-se os chamados métodos convencionais, 

enquanto que na segunda se empregam os métodos estatísticos. Nos métodos convencionais, 

a coordenação de isolamentos é realizada com a pretensão de não ocorrer nunca qualquer 

cedência dieléctrica dos mesmos. Pelo contrário, nos métodos estatísticos, admite-se à 

partida um determinado risco de cedência dos isolamentos, tendo-se em linha de conta a 

probabilidade de ocorrência das sobretensões, bem como a probabilidade de cedência (ou de 

resistência) dos isolamentos quando submetidos a determinadas sobretensões. 

 

Os métodos convencionais para o estudo da coordenação de isolamentos baseiam-se nos 

conceitos convencionais de sobretensão máxima e de tensão de ensaio ao choque de manobra 

ou ao choque atmosférico. Assim, o isolamento é dimensionado de maneira a assegurar uma 

margem considerada suficiente entre a sobretensão máxima e a tensão suportável por esse 

mesmo isolamento. Admite-se que esta margem cobre as incertezas da avaliação da 

sobretensão máxima e da tensão suportável, pelo que não se define qualquer risco de 

cedência do isolamento. Como base para aplicação dos métodos convencionais, definem-se as 

seguintes características: 

• Sobretensão máxima convencional, que é a sobretensão de manobra ou atmosférica 

cujo valor é considerado, por convenção, como a sobretensão máxima a considerar 

para o dimensionamento de um isolamento; 

• Tensão convencional de ensaio ao choque, que é o valor de crista de um impulso de 

manobra ou atmosférico para o qual o isolamento não deve ser sede de nenhuma 

descarga disruptiva quando submetido a um número de aplicações deste impulso em 

condições especificadas, 

• Factor de segurança convencional, que é a razão entre uma tensão convencional de 

ensaio ao choque e a sobretensão máxima convencional correspondente. 

 

Nos métodos estatísticos, ao contrário do que sucede nos métodos convencionais, admite-

se que se podem produzir cedências dos isolamentos e procura-se avaliar quantitativamente o 

risco de cedência para utilizar como índice de segurança no cálculo dos isolamentos. Quando 

são conhecidas as distribuições estatísticas das sobretensões e das tensões suportáveis por um 

isolamento, pode deduzir-se o risco de cedência e exprimi-lo numericamente. 

 

Qualquer variável aleatória, como o valor de crista de uma sobretensão ou a tensão para a 

qual se verifica a descarga num isolamento, pode ser expressa pela curva que indica a sua 

densidade de probabilidade p ou pela curva que indica a sua probabilidade acumulada P que é 

a curva integral da primeira. 

 

Supondo que a distribuição dos valores das sobretensões devidas ao fenómeno particular 

que se considera é definida pela densidade de probabilidade p0(U), então, a probabilidade de 

que surja uma sobretensão entre U’ e U’+dU é p0(U’)du, como se pode ver na seguinte figura 
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Figura 4.4 - Curva da densidade de probabilidade p0 [51] 

 

Por outro lado, admitamos que o comportamento dieléctrico de um dado isolamento é 

definido pela probabilidade acumulada PT(U), representada na Figura 4.5, de descarga desse 

isolamento quando sujeito a uma sobretensão de valor U 

 

 
Figura 4.5 - Curva da probabilidade acumulada PT(U) [51] 

 

A densidade de probabilidade de cedência do isolamento pelo aparecimento de uma 

sobretensão de valor U’ é, dada pelo produto da densidade de probabilidade de aparecimento 

da sobretensão de valor U’ pela probabilidade de cedência do isolamento quando solicitado 

por essa sobretensão 

 

                               dR � p=(U′) × PÂ(U) dU                                                 (4.1) 

 

A probabilidade de se verificar a cedência do isolamento para um valor U tomado ao 

acaso, isto é, o risco de cedência nas condições consideradas, é dada pela equação (4.2) [52] 

 

                                R � ¨ p=(U′)Ò= × PÂ(U) dU ,                                           (4.2) 

 

onde, R é o risco de cedência do isolamento, p0(U’) é a função densidade de probabilidade de 

cedência do isolamento e PT(U) é a função probabilidade de cedência do isolamento. 
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O risco de cedência do isolamento pode ser representado graficamente, como 

representado na Figura 4.6 

 

 
Figura 4.6 - Curvas do risco de cedência do isolamento R, da função densidade de probabilidade p0(U) e 
da função probabilidade PT(U) [52]. 

 

O risco de cedência possui um sentido físico preciso, ao contrário do que sucede com o 

factor de segurança, permitindo os métodos estatísticos coordenar os níveis de segurança de 

diversas partes da rede, de acorda com as consequências de uma cedência. Por outro lado, é 

possível efectuar análises de sensibilidade, avaliando por exemplo a influência duma mudança 

na severidade das sobretensões ou do comportamento do isolamento sobre a probabilidade de 

cedência. Os métodos estatísticos permitem, assim, tomar decisões em bases racionais. 

 

Nos métodos estatísticos exige-se que as sobretensões e o comportamento dieléctrico dos 

isolamentos sejam descritos pelas suas respectivas distribuições estatísticas. O isolamento é 

dimensionado de tal forma que a probabilidade de cedência seja inferior ou igual a um valor 

fixado de antemão e que caracteriza o nível de segurança necessário.  

 

Pela análise da Figura 4.6, verifica-se que uma modificação do nível de isolamento 

implica uma translação da curva da probabilidade de descarga do isolamento PT(U) ao longo 

do eixo das tensões que tem como consequência uma modificação da área A que representa o 

risco de cedência R quando a tensão tem um valor aleatório. 

 

Na aplicação dos métodos estatísticos podem ser necessárias várias tentativas sucessivas 

de cálculos e avaliações do risco de cedência até se encontrar uma solução que corresponda 

ao risco prefixado. 

 

A equação (4.2) apresentada para o cálculo do risco de cedência pode aplicar-se ao caso 

de um isolamento protegido por explosores ou por descarregadores de sobretensões, desde 

que PT(U) represente a probabilidade de cedência do isolamento em presença do aparelho de 

protecção. Se o atraso do escorvamento do aparelho de protecção puder ser considerado 

sempre inferior ao do isolamento a proteger, um método igualmente válido e mais simples 

consiste em utilizar ainda a mesma expressão mas tomando para p0(U) a densidade de 

probabilidade de sobretensões modificada pelo aparelho de protecção. 
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Capítulo 5  

Implementação dos vários componentes 
de uma linha aérea no PSCAD/EMTDC 

Nesta dissertação as simulações efectuadas foram realizadas através do programa 

PSCAD/EMTDC. No presente capítulo é feita uma breve descrição do programa em questão, 

assim como a forma de implementação dos diversos componentes para simular uma descarga 

atmosférica numa linha de transmissão. 

5.1- PSCAD/EMTDC 

O Electromagnetic Transients for DC (EMTDC) é um programa que representa e resolve 

problemas de transitórios electromagnéticos e electromecânicos mediante equações 

diferenciais no domínio dos tempos, as soluções são calculadas por um determinado passo de 

integração. 

 

Em 1975 Dennis Woodford, na Manitova Hydro, começou a escrever as primeiras linhas de 

código do programa EMTDC [30]. Nas décadas seguintes o programa continuou a ser 

desenvolvido, sendo a sua primeira versão lançada em 1980. A Manitova HVDC Research 

Centre desenvolveu uma interface gráfica chamada PSCAD (Power System Computer Aided 

Design) com o objectivo de acelerar e simplificar as simulações, a qual é utilizada para o 

estudo de transitórios em sistemas de potência, quer sejam corrente alternada (AC) ou 

corrente contínua (DC). Também pode simular máquinas síncronas e sobretensões originadas 

por descargas atmosféricas.  

5.2- Linhas de transmissão 

A línea aérea é representada por dois troços, utilizando o modelo de Bergeron, que está 

fundamentado no modelo da onda viajante com parâmetros distribuídos. É possível 

estabelecer o número de fases, a disposição geométrica e características dos condutores, 

bem como o número de cabos de guarda. Este também utiliza o modelo de Bergeron.  
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Na Figura 5.1 pode-se ver o exemplo de uma linha de transmissão. 

 

 
Figura 5.1 - Linha de transmissão 

5.3- Apoios 

Os apoios são representados por uma linha monofásica, cuja longitude é a altura dos 

postes, a impedância característica tem um valor entre 150 Ω e 250 Ω e com velocidade de 

propagação da onda próxima da velocidade da luz [54]. Neles pode-se definir o número de 

fases, que serão três para apoios de linha simples e seis para apoios de linha dupla, e o 

número de condutores, que será a soma do número de fases com o número de cabos de 

guarda. Em série com as fases dos apoios são colocadas resistências de 400 Ω em ambas as 

extremidades das linhas de transmissão que representam a carga que estas alimentam. 

 

 
Figura 5.2 - Apoios 

 

Nas Figuras seguintes encontram-se representados os apoios, com as diversas distâncias, 

utilizados na simulação no PSCAD/EMTDC. 

 

 
Figura 5.3 - Apoio tipo CW, para linha dupla [55] 
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Figura 5.4 - Apoio tipo T, para linha simples [55] 

5.4- Resistência de terra nos apoios 

A resistência de terra é representada por uma resistência finita em série com os apoios, 

que irá variar o seu valor ao longo das diversas simulações, uma vez que esta varia 

dependendo do tipo de terreno. Na figura seguinte está representada a resistência de terra 

nos apoios, que será ligada em série com estes.  

 

 
Figura 5.5 - Resistência de terra nos apoios 

 

Os valores da resistência de terra nos apoios utilizados nas diversas simulações 

encontram-se na Tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 - Resistência de terra nos apoios 

R (Ω) 

5 10 100 

5.5- Extremidades das linhas 

As reflexões nas extremidades da linha poderão ser desprezadas se o tempo total de 

propagação for superior a este valor, para tempos de simulação da ordem dos 100 µs. Assim o 
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comprimento mínimo das linhas deverá ser determinado para garantir um tempo de 

propagação superior ao tempo de simulação total. 

Deste modo optou-se por utilizar troços com comprimentos de 25 km de maneira a reduzir 

os efeitos das reflexões da onda, modelizando o sistema como se fosse de comprimento 

infinito. 

5.6- Tensão da rede 

A tensão da rede é representada por uma fonte de tensão trifásica de 400 kV que será 

ligada em série, numa das extremidades da linha, a cada fase, e é representada pela figura 

seguinte: 

 

 
Figura 5.6 - Fonte de tensão da rede 

5.7- Onda de descarga 

A onda da descarga atmosférica é representada por uma função biexponencial, com 

tempo de frente (tf) de 1,2 µs e tempo de cauda (tq) de 50 µs. Para as descargas incidentes, 

serão utilizadas descargas com corrente de pico de 20 kA e 100 kA considerando descargas 

descendentes positivas. A forma de onda é representada pela equação (5.1) 

 

                             I(t) � K ×  I�  × �e�B
τMÓ − e�B

τ(Ó �  ,                               (5.1) 

 
onde α � �ÕM    e   Ö �  �Õ( . 
 

O cálculo dos parâmetros da equação (5.1) é feito através da metodologia apresentada no 

Anexo A. Na Figura 5.7 Pode-se ver o modelo representado no PSCAD/EMTDC para simular a 

onda de descarga atmosférica.  

 

 
Figura 5.7 - Modelo da onda de descarga 
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Na Tabela 5.2 encontram-se representadas as características das formas de onda 

utilizadas nas diversas simulações. 
Tabela 5.2 - Características das formas de onda utilizadas nas simulações 

  

Corrente de pico 

(kA) 

Tempo de frente 

(µs) 

Tempo de cauda 

(µs) 

Onda 

Biexponencial 

20 1,2 50 

100 1,2 50 

 

A forma da onda de descarga atmosférica está representada nas Figuras 5.8 e 5.9. Nestas, 

encontra-se representado a onda biexponencial da descarga atmosférica a escalas diferentes. 

 

 
Figura 5.8 - Onda Biexponencial Ip = 20 kA 

 

  
Figura 5.9 - Onda Biexponencial Ip = 20 kA 

5.8- Modelos Implementados no PSCAD/EMTDC 

Através da junção dos componentes referidos atrás obtem-se os modelos para 

implementação no PSCAD/EMTDC de uma linha aérea de transmissão simples, Figura 5.10, e 

de uma linha aérea de transmissão dupla, Figura 5.11. 
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Figura 5.10 - Modelo implementado no PSCAD/EMTDC de uma linha simples 

 

 
Figura 5.11 - Modelo implementado no PSCAD/EMTDC de uma linha dupla 

 

Devido a ser uma linha dupla, o modelo da Figura 5.11 em relação ao modelo 

representado na figura anterior apresenta um maior número de fases, 6, como se pode 

verificar pela figura. A Figura 5.11 representa o modelo de uma linha dupla com 1 cabo de 

guarda. Para o caso de 2 cabos de guarda, os apoios terão mais uma ligação (um condutor), 

que serão ligados às resistências de 10 Ω como na Figura 5.10, pois esta representa o modelo 

de uma linha simples com 2 cabos de guarda.     
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Capítulo 6  

Simulação no PSCAD/EMTDC 

6.1- Considerações Gerais 

A Rede Eléctrica Nacional (REN), Transporte e Distribuição, é constituída por vários tipos 

de linhas, com apoios variados, podendo estes serem de linha simples ou linha dupla, assim 

como os níveis de tensão nas diversas linhas.  

 

O estudo realizado no presente trabalho incidirá sobre uma linha de 400 kV, Sines -

Portimão 3, que estabelece a ligação entre as subestações de Sines e de Portimão, com cerca 

de 97 km de comprimento. A linha em questão consiste numa linha aérea simples, mas neste 

trabalho serão realizadas também, simulações com apoios de circuito duplo.  

 

Como foi referido no capítulo anterior, serão utilizados 2 troços com comprimento 25 km 

cada. A resistência de terra dos apoios irá variando nas diversas simulações. Para os apoios de 

circuito duplo serão realizadas simulações com um cabo de guarda e com dois.  

6.2- Apoios de linha simples 

Tendo em conta uma resistividade do terreno de 100 Ωxm, efectuaram-se várias 

simulações com a onda de descarga atmosférica a incidir sobre a fase b, e sobre os cabos de 

guarda. Como referido no Capítulo 5, efectuaram-se simulações com uma onda biexponencial 

com corrente de pico, Ip = 20 kA e com Ip = 100 kA. 

 

6.2.1. – Descarga atmosférica com corrente de pico Ip = 20 kA 

Na Figura 6.1 pode-se visualizar a tensão a que as fases a, b e c são submetidas devido à 

descarga atmosférica com uma corrente de pico Ip = 20 kA.  
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Figura 6.1 - Tensão nas fases a (Ea), fase b (Eb) e na fase c (Ec) 

 

Através da análise da figura anterior constata-se que a fase em que é atingida pela onda 

de descarga, fase b, é sujeita a uma tensão muito superior relativamente às restantes. Para 

as fases a e c, a tensão a que são sujeitas é a mesma como se pode verificar pela Figura 6.1. 

A fase b atinge uma tensão máxima de 4,3 MV para t = 1,36 µs, enquanto que as fases a e c a 

tensão máxima a que são sujeitas é de 793 kV para t = 3,66 µs. 

 

Verifica-se para as fases a e c a onda inverte a sua polaridade para t = 0,167 ms, para a 

fase b a polaridade inverte para t = 0,197 ms. A inversão da polaridade deve-se ao facto da 

onda reflectida proveniente de ambas as extremidades da linha ter atingido nesse momento 

esse ponto da linha. 

 

6.2.1.1. - Descarga incidente sobre os cabos de guarda 

 Uma vez efectuadas simulações com a descarga incidente sobre uma das fases da linha 

AT, efectuou-se simulações com a descarga a incidir nos cabos de guarda. A resistência de 

terra dos apoios foi alterando, para verificar os efeitos do aumento do seu valor 

relativamente às sobretensões originadas pela descarga atmosférica.    

 

Nas figuras em baixo pode-se ver a tensão nos cabos de guarda para a resistência de terra 

dos apoios de 5, 10 e 100 Ω. 
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Figura 6.2 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 5 Ω 

 

 
Figura 6.3 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 10 Ω 

 

 
Figura 6.4 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 100 Ω 

 

Para uma resistência de terra dos apoios de 5 Ω os cabos de guarda atingem uma 

sobretensão máxima de 96 kV para t = 1,16 µs. Para uma resistência de terra dos apoios de 10 

Ω a tensão máxima que os cabos de guarda são sujeitos é de 189 kV para t = 1,16 µs. No caso 

de uma resistência de terra dos apoios de 100 Ω a tensão máxima nos cabos de guarda é de 

1,45 MV para t = 1,16 µs. 
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Verifica-se através da Figura 6.4 que para uma resistência de terra nos apoios de 100 Ω, a 

onda inverte a sua polaridade para t = 0,168 ms. Através da análise das Figuras 6.2, 6.3 e 6.4 

verifica-se que com o aumento da resistência de terra nos apoios a tensão máxima a que os 

cabos de guarda são sujeitos também aumenta. 

 

Na Tabela 6.1 estão representados os valores da tensão máxima a que os cabos de guarda 

são sujeitos para resistências de terra nos apoios de 5, 10 e 100 Ω. 

 
Tabela 6.1 - Tensão máxima nos Cabos de Guarda 
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Da Tabela 6.1 verifica-se que a tensão máxima nos cabos de guarda aumenta 

proporcionalmente com o aumento da resistência de terra nos apoios.  

 

6.2.2. – Descarga Atmosférica com corrente de pico Ip = 100 kA 

Na Figura 6.5 pode-se visualizar a tensão a que as fases a b e c são submetidas devido à 

descarga atmosférica com uma corrente de pico Ip = 100 kA.  

 

 
Figura 6.5 - Tensão nas fases a (Ea), fase b (Eb) e na fase c (Ec) 

 

Verifica-se na Figura 6.5 que a fase b, fase que é atingida pela onda de descarga, é 

sujeita a uma tensão superior relativamente às restantes. Para as fases a e c, a tensão a que 

são sujeitas é a mesma como se pode observar na Figura 6.5. A fase b atinge uma tensão 

máxima de 21,7 MV para t = 1,36 µs, para as fases a e c a tensão máxima a que são sujeitas é 

de 3,99 MV para t = 3,66 µs. 
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Nas fases a e c a onda inverte a sua polaridade para t = 0,167 ms, para a fase b a 

polaridade inverte para t = 0,198 ms. Tal que referido atrás, inversão da polaridade deve-se 

ao facto da onda reflectida proveniente de ambas as extremidades da linha ter atingido nesse 

momento esse ponto da linha. 

 

A tensão nas fases a, b e c aumenta consideravelmente relativamente à onda de descarga 

com corrente de pico Ip = 20 kA. 

 

6.2.2.1. - Descarga incidente sobre os cabos de guarda 

Neste caso só foi feita a simulação com a descarga incidente sobre os cabos de guarda 

para uma resistência de terra nos apoios de 10 Ω, uma vez que para uma onda com corrente 

de pico Ip = 20 kA já foi verificado que a tensão nos cabos de guarda aumenta 

proporcionalmente com o aumento da resistência de terra nos apoios. 

 

 
Figura 6.6 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 10 Ω 

 

Os cabos de guarda são sujeitos a uma tensão máxima de 946 kV para t = 1,16 µs. Verifica-

se uma aumento substancial dessa tensão relativamente à onda de descarga com corrente de 

pico Ip = 20 kA e uma resistência de terra nos apoios de 10 Ω, como se pode ver na Tabela 6.2. 

 
Tabela 6.2 - Tensão máxima nos Cabos de Guarda 
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6.3- Apoios de linha dupla, com 1 cabo de guarda 

Realizaram-se as simulações para uma linha dupla nas mesmas condições das realizadas 

para linha simples, ou seja, considerando uma resistividade do terreno de 100 Ωxm e uma 

onda biexponencial com corrente de pico, Ip = 20 kA e com Ip = 100 kA. 
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6.3.1. – Descarga atmosférica com corrente de pico Ip = 20 kA 

Nas Figuras 6.7 e 6.8 pode-se visualizar a tensão a que as fases a, b, c, d, e, f são 

submetidas devido à descarga atmosférica com uma corrente de pico Ip = 20 kA.  

 

 
Figura 6.7 - Tensão nas fases d (Ed), fase e (Ee) e na fase f (Ef) 

 

 
Figura 6.8 - Tensão nas fases a (Ea), fase b (Eb) e na fase c (Ec) 

 

Para as fases a, b, c, e, f a tensão a que são sujeitas é a mesma como se pode observar 

pelas figuras a cima. A fase d atinge uma tensão máxima de 4,66 MV para t = 1,2 µs, para as 

restantes fases a tensão máxima a que são sujeitas é de 965 kV para t = 2,4 µs. A fase d a 

onda inverte a sua polaridade para t = 0,178 ms, para as restantes fases a polaridade inverte 

para t = 0,167 ms. 

 

6.3.1.1. - Descarga incidente sobre os cabos de guarda 

Fazendo incidir a descarga nos cabos de guarda, efectuou-se simulações com resistência 

de terra nos apoios de 5, 10 e 100 Ω. 
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Figura 6.9 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 5 Ω 

 

 
Figura 6.10 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 10 Ω 

 

 
Figura 6.11 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 100 Ω 

 

Para uma resistência de terra dos apoios de 5 Ω os cabos de guarda atingem uma 

sobretensão máxima de 96 kV para t = 1,2 µs. Para uma resistência de terra dos apoios de 10 

Ω a tensão máxima que os cabos de guarda são sujeitos é de 189 kV para t = 1,2 µs. No caso 

de uma resistência de terra dos apoios de 100 Ω a tensão máxima nos cabos de guarda é de 

1,468 MV para t = 1,2 µs.  

Na Tabela 6.3 estão representados os valores da tensão máxima a que os cabos de guarda 

são sujeitos para resistências de terra nos apoios de 5, 10 e 100 Ω. 
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Tabela 6.3 - Tensão máxima nos Cabos de Guarda 
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Pela análise da Tabela 6.3 pode-se constatar, que os valores de tensão máxima a que são 

submetidos os cabos de guarda para as várias resistências de terra nos apoios, é praticamente 

igual às tensões que são submetidos os cabos de guarda para uma linha simples. Verifica-se 

também que a tensão aumenta como aumento da resistência de terra. 

 

6.3.2. – Descarga Atmosférica com corrente de pico Ip = 100 kA 

Nas Figuras 6.12 e 6.13 pode-se visualizar a tensão a que as fases a, b, c, d, e, f são 

submetidas devido à descarga atmosférica com uma corrente de pico Ip = 100 kA.  

  

 
Figura 6.12 - Tensão nas fases d (Ed), fase e (Ee) e na fase f (Ef) 

 

 
Figura 6.13 - Tensão nas fases a (Ea), fase b (Eb) e na fase c (Ec) 
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Para as fases a, b, c, e, f a tensão a que são sujeitas é a mesma como se pode observar 

pelas figuras a cima. A fase d atinge uma tensão máxima de 23 MV para t = 1,2 µs, para as 

restantes fases a tensão máxima a que são sujeitas é de 4,8 MV para t = 2,4 µs. A fase d a 

onda inverte a sua polaridade para t = 0,168 ms, para as restantes fases a polaridade inverte 

para t = 0,179 ms. Tal como para uma linha simples as tensões nas fases aumenta para uma 

corrente de pico Ip = 100 kA, como era de esperar. 

 

6.3.2.1. - Descarga incidente sobre os cabos de guarda 

Nas mesmas condições da simulação para uma linha simples, obteve-se o gráfico seguinte 

representativo da tensão a que o cabo de guarda é submetido. 

 

 
Figura 6.14 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 10 Ω 

 

O cabo de guarda é submetido a uma tensão máxima de 948 kV para t = 1,16 µs. Verifica-

se uma aumento substancial dessa tensão relativamente à onda de descarga com corrente de 

pico Ip = 20 kA e uma resistência de terra nos apoios de 10 Ω, como se pode ver na Tabela 6.4. 

 
Tabela 6.4 - Tensão máxima nos Cabos de Guarda 

  

Tensão 

máxima C. 

Guarda (kV) 

C
o

rr
e

n
te

 d
e

 

p
ic

o
 (

k
A

) 

20 189 

100 948 

 

Verifica-se pela Tabela 6.4 que os valores de tensão máxima a que é sujeito o cabo de 

guarda, são muito semelhantes para uma linha simples. 

6.4- Apoios de linha dupla, com 2 cabo de guarda 

Efectuou-se as mesmas simulações realizadas anteriormente, utilizando uma linha dupla 

com 2 cabos de guarda. 
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6.4.1. – Descarga atmosférica com corrente de pico Ip = 20 kA 

Nas Figuras 6.15 e 6.16 pode-se visualizar a tensão a que as fases a, b, c, d, e, f são 

submetidas devido à descarga atmosférica com uma corrente de pico Ip = 20 kA.  

 

 
Figura 6.15 - Tensão nas fases d (Ed), fase e (Ee) e na fase f (Ef) 

 

 
Figura 6.16 - Tensão nas fases a (Ea), fase b (Eb) e na fase c (Ec) 

 

Para as fases a, b, c, e, f a tensão a que são sujeitas é a mesma como se pode observar 

pelas figuras a cima. A fase d atinge uma tensão máxima de 4,5 MV para t = 1,2 µs, para as 

restantes fases a tensão máxima a que são sujeitas é de 814 kV para t = 2,2 µs. Na fase d a 

onda inverte a sua polaridade para t = 0,18 ms, para as restantes fases a polaridade inverte 

para t = 0,167 ms. Em comparação com a simulação do circuito anterior, linha dupla com 1 

cabo de guarda, verifica-se que utilizando 2 cabos de guarda a tensão máxima a que as fases 

são sujeitas diminui. 

 

6.4.1.1. - Descarga incidente sobre os cabos de guarda 

Fazendo incidir a descarga nos cabos de guarda, efectuou-se simulações com resistência 

de terra nos apoios de 5, 10 e 100 Ω. 
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Figura 6.17 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 5 Ω 

 

 
Figura 6.18 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 10 Ω 

 

 
Figura 6.19 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 100 Ω 

 

Para uma resistência de terra dos apoios de 5 Ω os cabos de guarda atingem uma 

sobretensão máxima de 95 kV para t = 1,2 µs. Para uma resistência de terra dos apoios de 10 

Ω a tensão máxima que os cabos de guarda são sujeitos é de 185 kV para t = 1,2 µs. No caso 

de uma resistência de terra dos apoios de 100 Ω a tensão máxima nos cabos de guarda é de 
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1,272 MV para t = 1,2 µs. Tal como nas fases, a tensão máxima nos cabos de guarda também 

diminui utilizando 2 cabos de guarda. 

 

Na Tabela 6.5 estão representados os valores da tensão máxima a que os cabos de guarda 

são sujeitos para resistências de terra nos apoios de 5, 10 e 100 Ω. 

 
Tabela 6.5 - Tensão máxima nos Cabos de Guarda 
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A tensão máxima aumenta com o aumento da resistência de terra nos apoios. Como foi 

referido, utilizando 2 cabos de guarda a tensão máxima nos cabos de guarda diminui, sendo 

essa diminuição mais elevada quanto maior for o valor da resistência de terra nos apoios. 

 

6.4.2. – Descarga Atmosférica com corrente de pico Ip = 100 kA 

Nas Figuras 6.20 e 6.21 pode-se visualizar a tensão a que as fases a, b, c, d, e, f são 

submetidas devido à descarga atmosférica com uma corrente de pico Ip = 100 kA.  

 

 
Figura 6.20 - Tensão nas fases d (Ed), fase e (Ee) e na fase f (Ef) 
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Figura 6.21 - Tensão nas fases a (Ea), fase b (Eb) e na fase c (Ec) 

 

Para as fases a, b, c, e, f a tensão a que são sujeitas é a mesma como se pode observar 

pelas figuras a cima. A fase d atinge uma tensão máxima de 22,5 MV para t = 1,2 µs, para as 

restantes fases a tensão máxima a que são sujeitas é de 4,07 MV para t = 2,2 µs. A fase d a 

onda inverte a sua polaridade para t = 0,18 ms, para as restantes fases a polaridade inverte 

para t = 0,167 ms. Constata-se que as tensões nas fases diminuem relativamente à simulação 

com 1 cabo de guarda. 

 

6.4.2.1. Descarga incidente sobre os cabos de guarda 

Nas mesmas condições da simulação para uma linha dupla com 1 cabo de guarda, obteve-

se o gráfico seguinte representativo da tensão a que o cabo de guarda é submetido. 

 

 
Figura 6.22 - Tensão nos cabos de guarda para uma resistência de terra dos apoios de 10 Ω 

 

O cabo de guarda é submetido a uma tensão máxima de 929 kV para t = 1,2 µs. Verifica-se 

um aumento substancial dessa tensão relativamente à onda de descarga com corrente de pico 

Ip = 20 kA e uma resistência de terra nos apoios de 10 Ω, como se pode ver na Tabela 6.6. 
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Tabela 6.6 - Tensão máxima nos Cabos de Guarda 
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Em comparação com o circuito de uma linha dupla com 1 cabo de guarda, as tensões nos 

cabos de guarda diminuem. 
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Capítulo 7  

Conclusões e trabalhos futuros 

7.1- Conclusões 

As sobretensões de origem atmosférica são umas das principais causas de avarias no 

sistema de transporte e distribuição da Rede Eléctrica Nacional, principalmente as descargas 

directas nas linhas de transmissão. Com o objectivo de analisar a performance das Linhas de 

AT e MAT foram efectuadas várias simulações através do software PSCAD/EMTDC, para uma 

linha simples utilizando 2 cabos de guarda, para uma linha dupla com 1 cabo de guarda e 

também com 2 cabos de guarda. 

 

Efectuaram-se simulações com a descarga atmosférica a incidir sobre as fases e sobre os 

cabos de guarda variando a amplitude da corrente de descarga, corrente de pico de Ip = 20 kA 

e Ip = 100 kA. Para as simulações realizadas, com a descarga a incidir sobre os cabos de 

guarda variou-se a resistência de terra nos apoios, tomando valores de 5, 10 e 100 Ω, sendo 

estas resistências lineares e as quais modelizam os eléctrodos de terra. 

 

Mediante as simulações executadas conclui-se que uma correcta modelização dos 

eléctrodos de terra, é um ponto muito importante para o controlo dos níveis de tensão a que 

as LT são submetidas, dado que estabelecem a ligação entre a terra e os apoios. Os cabos de 

guarda encontram-se directamente ligados aos eléctrodos de terra através dos apoios. 

  

Verificou-se que para linhas simples como para linhas duplas, a tensão a que são sujeitos 

os cabos de guarda aumenta com o aumento da resistência de terra junto aos apoios. Para 

resistências de terra menores as sobretensões nos cabos de guarda ou nos apoios são 

“escoadas” para a terra mais facilmente do que para resistências mais elevadas.  

 

O aumento da corrente de pico Ip de 20 kA para 100 kA acarreta um aumento das tensões 

tanto nos cabos de guarda como nas fases. 

 

A utilização de 2 cabos de guarda em linhas de circuito duplo conduz a uma diminuição 

das tensões nas fases e nos cabos de guarda, em comparação com linhas de circuito duplo só 
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com 1 cabo de guarda, concluindo-se então que a utilização de 2 cabos de guarda em linhas 

de circuito duplo revela ser a melhor opção em termos da diminuição da tensão na linha. 

 

Como foi referido, a tensão a que são sujeitos os cabos de guarda aumenta com o 

aumento da resistência de terra junto aos apoios, e que a utilização de 2 cabos de guarda em 

linhas de circuito duplo leva a uma diminuição da tensão na linha. Essa diminuição, para os 

cabos de guarda, é mais elevada com o aumento da resistência de terra nos apoios, em 

comparação com linhas de circuito duplo com 1 só cabo de guarda. 

7.2- Trabalhos futuros 

Recomenda-se para trabalhos futuros calcular a taxa de avarias numa Linha de 

Transmissão devido ao contornamento da cadeia de isoladores e analisar o efeito coroa sobre 

os condutores e isoladores.  

 

Implementação de Descarregadores de Sobretensões na Linha de Transmissão para 

melhorar o desempenho desta face a descargas atmosféricas. 

 

Geração aleatória dos parâmetros associados a descargas atmosféricas, determinação do 

ponto de impacto na linha e cálculo das sobretensões originadas pelas descargas atmosféricas 

através do Método de Monte Carlo. 
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Anexo A 

Algoritmo de cálculo dos parâmetros da onda 
biexponencial 

Os parâmetros da função biexponencial são calculados através da metodologia 

apresentada em seguida, para tal existe a necessidade de especificar os tempos 

convencionais de frente (tf) e de cauda (tq), que para esta tese serão de 1,2 µs e 50 µs 

respectivamente, como já foi referido anteriormente. 

 

1. Considerar, x(=) � 1.67 
 

2. Determinar tempo de pico (tp) e a variável auxiliar b 

 

                                              t� � x(=). t³                                            (A.1) 

 

                                                       × � �Ø�Ù                                                     (A.2) 

 
3. Cálculo recursivo do parâmetro a, tomando para o respectivo valor inicial a(0) =100  

 

                                      Ú(s3�) � (��Û) [7 Ü(�)
[7Ý£,ÈÞ¿MÞ Mß(�)Á

MÞ Mß(�)9 à
− 1                               (A.3) 

 
 

4. Determinar α 
 

                                                      á � [7(Ü)�Ø.(Ü��)                                         (A.4) 

 
 

5. Determinar Ö 
 
                                                                   Ö � á. Ú                                                  (A.5) 
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6. Determinação de k 
 

                                               â � ã �8.�Ø −  �ä.�Øå��
                              (A.6) 

 
 

7. Determinação do tempo de frente tf 
 

                                              æç � �=,�ä ln uè�=,�è�=,Îw                                               (A.7) 

 
 

8. Reavaliar a relação entre tp e tf 
 

                                                    é(�) � �ê�Ø                                             (A.10) 

 
9. Testar convergência 

 

                     Se ëé(�) − é(=)ë � ì então é(=) � é(�) volta a 2, senão STOP               (A.11) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


