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Resumo 

O número de eventos nocivos em uma turbina eólica, por ano, devido à incidência de descargas 

atmosféricas, é um valor de grande importância para a avaliação de risco a que uma turbina eólica está 

sujeita quando atingida por descargas atmosféricas. A incerteza associada à sua determinação pode 

resultar em uma avaliação de risco incorreta e, consequentemente, em um sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas menos eficaz. 

De forma a diminuir a incerteza associada ao número de eventos nocivos em uma turbina eólica calculado 

por CEI 61400-24: 2010, a presente dissertação propõe a utilização de um programa computacional 

(“LINC”), capaz de reconhecer os fenómenos físicos relativos à descarga atmosférica (contrariamente à 

norma), para calcular o raio de atração de uma turbina eólica, sendo este último utilizado para calcular o 

número de eventos nocivos em uma turbina eólica. 

Após analisar a viabilidade de “LINC”, o programa é aplicado a um caso prático aproximado a uma turbina 

eólica real, para diferentes situações, sendo posteriormente comparado o raio de atração de uma turbina 

eólica obtido por este com aquele obtido por CEI 61400-24: 2010. Adicionalmente, as grandezas físicas 

consideradas por “LINC” são estudas de modo a perceber qual a influência que cada uma exerce sobre o 

raio de atração. 

Os resultados obtidos confirmam a necessidade de abordagens alternativas àquela sugerida por CEI 

61400-24: 2010 para calcular o raio de atração de uma turbina eólica, nomeadamente, abordagens que 

considerem a influência de fenómenos físicos associados à descarga atmosférica. 
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Abstract 

The annual number of lightning flashes to a wind turbine is a value commonly used to assess the risk of 

damage due to lightning flashes to the wind turbine. The uncertainty associated with its estimation can result 

in an incorrect risk assessment and thus in a less effective lightning protection system. 

Therefore, in order to reduce the uncertainty associated with the annual number of lightning flashes to the 

wind turbine calculated by IEC 61400-24: 2010, the study presented here proposes the use of a computer 

program ("LINC"), capable of recognizing the physics associated with the lightning discharge (contrary to 

the standard), to calculate the attractive radius of the wind turbine, which can then be used to calculate the 

annual number of lightning flashes to a wind turbine. 

After evaluating the methodology used by “LINC”, the computer program is applied to a practical case, 

similar to a real wind turbine. Later, the results obtained by “LINC” are compared with those obtained by 

IEC 61400-24: 2010. Additionally, simulation parameters used by the computer program are studied in order 

to understand what influence each one has on the attractive radius. 

The study confirms the need for different methods to that suggested by the standard to calculate the 

attractive radius, namely, methods that take into account the physics associated with a lightning discharge. 
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1 Introdução 

1.1. Enquadramento e Motivação 

Nos dias que correm, as energias renováveis desempenham um papel bastante importante no que diz 

respeito à proteção do meio ambiente. De entre as diferentes fontes de energia renovável disponíveis, a 

energia eólica apresenta-se como uma das mais promissoras, sendo possível constatar este facto através 

da grande evolução da mesma ao longo dos últimos anos [1]. Segundo dados disponíveis recentemente, 

apenas em 2017, a potência eólica instalada a nível mundial atingiu os 52 𝑀𝑊, totalizando 

aproximadamente 539 𝑀𝑊 de potência eólica instalada em todo o mundo [2]. 

A evolução da energia eólica é acompanhada, naturalmente, por um aumento do número de turbinas 

eólicas instaladas em todo o mundo. A turbina eólica de eixo horizontal é uma estrutura de grande dimensão 

constituída por uma torre, uma cabina e um rotor, que permite transformar a energia cinética do vento em 

energia elétrica. A altura total da turbina eólica pode atingir atualmente os 200 𝑚 [3], contribuindo para tal 

o aumento do comprimento das pás da turbina eólica observado recentemente. O aumento do comprimento 

das pás do rotor permite o aumento da área varrida por estas e, consequentemente, o aumento da potência 

elétrica recolhida por uma turbina eólica [1]. 

As características de construção da turbina eólica, nomeadamente, a altura elevada da mesma, aumentam 

significativamente a suscetibilidade da turbina eólica à incidência de descargas atmosféricas, sendo cerca 

de 24 % das falhas ocorrentes em turbinas eólicas causadas por estragos associados à incidência de 

descargas atmosféricas [4-6].  

A crescente importância da energia eólica e a elevada suscetibilidade de uma turbina eólica à incidência 

de descargas atmosféricas revelam a necessidade de um sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas eficaz, capaz de reduzir o risco de perda de vida humana e de valor económico face à 

incidência de descargas atmosféricas, este último associado à danificação de equipamentos pertencentes 

à turbina eólica e à perda de receitas [7]. 

A conceção e dimensionamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas em uma turbina 

eólica obedece à norma CEI 61400-24: 2010 [7] e tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência de 

qualquer tipo de dano causado por descargas atmosféricas incidentes em turbinas eólicas, ou próximo 

destas, até um nível tolerável 𝑅𝑇. A norma identifica assim a metodologia necessária para a avaliação de 

risco face a descargas atmosféricas e estabelece um conjunto de procedimentos a seguir durante a 

instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. 

Segundo a referida norma [7], de acordo com a perda a que o risco é associado e o dano responsável por 

essa mesma perda, a avaliação do risco de ocorrência de determinado tipo de dano em uma turbina eólica 

devido à incidência de descargas atmosféricas é realizada através da expressão geral: 
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𝑅𝑋 = 𝑁𝐷 × 𝑃𝑋 × 𝐿𝑋 

(1) 

em que, 

𝑁𝐷 [𝑎𝑛𝑜−1] representa o número de eventos nocivos em uma turbina eólica, por ano, devido à incidência 

de descargas atmosféricas; 

𝑃𝑋 representa a probabilidade de ocorrência de determinado tipo de dano causado por descargas 

atmosféricas incidentes em uma turbina eólica, calculada conforme as medidas de proteção instaladas em 

uma turbina eólica, entre outros; 

e 𝐿𝑋 representa as perdas motivadas por esse mesmo dano, definidas, tendo em conta, por exemplo, o 

número de pessoas presentes em um local de risco ou o custo de produção perdida. 

O número de eventos nocivos em uma turbina eólica, por ano, devido à incidência de descargas 

atmosféricas é calculado através da expressão:  

 𝑁𝐷 = 𝑁𝑔 × 𝐶𝑑 × 𝐴𝑑 (2) 

 𝑁𝑔 ≈ 0.1 × 𝑇𝑑 (3) 

 𝐴𝑑 = 𝜋 × 𝑅𝑎
2 × 10−6 (4) 

 𝑅𝑎 = 3 × ℎ, (5) 

em que, 

𝑁𝑔 [𝑘𝑚−2 × 𝑎𝑛𝑜−1] corresponde à média anual da densidade de descargas ao solo em uma dada região; 

𝑇𝑑 [𝑎𝑛𝑜−1] corresponde ao valor médio do número de dias, por ano, e em determinado local que se ouve 

trovejar; 

𝐶𝑑 corresponde a um fator de localização que varia entre 1 e 2 para terrenos planos e montanhosos, 

respetivamente; 

𝑅𝑎 [𝑚] corresponde ao raio de atração da turbina eólica; 

ℎ [𝑚] corresponde à altura total da turbina eólica; 

e 𝐴𝑑 [𝑘𝑚2] corresponde à área de captação da turbina eólica. 
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O raio de atração e a área de captação de uma estrutura são parâmetros frequentemente associados ao 

estudo da incidência de descargas atmosféricas, podendo ser determinados de diferentes formas 

consoante o autor. 

O raio de atração de uma estrutura, como por exemplo a turbina eólica, corresponde à distância radial 

máxima em torno da mesma a que a descarga atmosférica é atraída em direção à estrutura [8]. Segundo 

a norma [7], em uma turbina eólica, o raio de atração é determinado aplicando o modelo de sombra elétrica, 

obtendo desta forma um raio de atração igual a três vezes a altura total da turbina eólica. De realçar que o 

processo de determinação do raio de atração da turbina eólica sugerido em CEI 61400-24: 2010 é abordado 

detalhadamente mais à frente. 

A área de captação de uma estrutura pode ser obtida a partir do raio de atração e é definida como a área 

à superfície da Terra atingida pelo mesmo número de descargas atmosféricas que a estrutura a proteger 

[7]. No que diz respeito à turbina eólica, a área de captação corresponde a um círculo cujo raio é igual ao 

raio de atração da turbina eólica. 

A determinação do raio de atração e a área de captação da turbina eólica, como sugerido por CEI 61400-

24: 2010, em conjunto com a utilização do fator de localização, resulta em uma estimativa do número de 

eventos nocivos em uma turbina eólica, devido à incidência de descargas atmosféricas, frequentemente 

inferior ao número de eventos nocivos efetivamente observado em uma turbina eólica [9]. 

A imprecisão associada ao número de eventos nocivos em uma turbina eólica obtido de acordo com a 

norma pode resultar em uma desvalorização do risco de ocorrência de determinado dano, pondo assim em 

causa a construção de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas eficaz e, 

consequentemente, a segurança de trabalhadores e de equipamento pertencente à turbina eólica. Por esta 

razão, a redução da diferença entre a estimativa teórica e o valor real do número de eventos nocivos em 

uma turbina eólica, por ano, devido à incidência de descargas atmosféricas, é fundamental. 

1.2. Objetivos 

A diferença entre as estimativas obtidas com base em CEI 61400-24: 2010 e em observações realizadas 

em turbinas eólicas pode ser explicada por um conjunto de fatores, contudo, existem dois que sobressaem. 

O primeiro diz respeito ao facto de a norma não fazer distinção entre o número de eventos nocivos 

causados por descargas atmosféricas descendentes e ascendentes, sugerindo, no seu lugar, uma 

aproximação simplificada que permite o cálculo do número de eventos nocivos tendo em conta ambos os 

tipos de descarga atmosférica. A expressão sugerida assume que o número de eventos nocivos em uma 

turbina eólica, por ano, devido à incidência de descargas atmosféricas descendentes e ascendentes é 

obtido multiplicando o número de eventos nocivos em uma turbina eólica causado por descargas 

atmosféricas descendentes (𝑁𝑔 × 𝐴𝑑), por um fator de localização maior que dois [7]. O segundo diz 

respeito à utilização do modelo de sombra elétrica como base para a determinação do raio de atração de 
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uma turbina eólica, utilizado, por sua vez, para determinar o número de eventos nocivos em uma turbina 

eólica causado por descargas atmosféricas descendentes. 

Considerando o segundo ponto acima referido, o objetivo principal da presente dissertação de mestrado 

consiste em desenvolver um método que permita calcular o raio de atração e a área de captação de uma 

turbina eólica de forma mais precisa que o método utilizado por CEI 61400-24: 2010, esperando assim 

contribuir para uma menor diferença entre a estimativa teórica do número de eventos nocivos em uma 

turbina eólica, por ano, devido à incidência de descargas atmosféricas, e o número de eventos nocivos 

efetivamente observado. A dissertação de mestrado tem ainda como objetivo estudar a influência da 

rotação das pás do rotor na determinação do raio de atração e da área de captação de uma turbina eólica, 

não considerada por CEI 61400-24: 2010. 

O modelo de sombra elétrica utilizado pela norma assume uma relação de dependência entre o raio de 

atração da estrutura a proteger e a altura da estrutura, não tendo em conta quaisquer outros parâmetros 

ou fenómenos físicos associados à descarga atmosférica descendente. No entanto, segundo estudos 

realizados ao longo dos últimos anos, de forma a obter uma avaliação precisa da incidência de descargas 

atmosféricas em uma estrutura, é necessário reconhecer a importância do papel desempenhado por 

fenómenos físicos presentes durante a descarga atmosférica, nomeadamente, a iniciação e progressão do 

traçador ascendente [10]. 

Dadas as considerações anteriores, o procedimento sugerido na presente dissertação de mestrado 

consiste em utilizar um programa computacional cujo objetivo é determinar o raio de atração de uma 

estrutura, em particular, a turbina eólica, reconhecendo, ao mesmo tempo, os fenómenos físicos 

associados à descarga atmosférica. Desta forma, o raio de atração da turbina eólica calculado através do 

programa computacional desenvolvido poderá possibilitar a obtenção de uma estimativa do número de 

eventos nocivos em uma turbina eólica, por ano, devido à incidência de descargas atmosféricas 

descendentes, mais precisa do que aquela obtida pela norma, resultando assim em uma possível redução 

da diferença entre a estimativa teórica do número de eventos nocivos em uma turbina eólica, por ano, 

devido à incidência de descargas atmosféricas, e o número de eventos observado em campo. 

1.3. Estrutura da Dissertação de Mestrado 

A presente dissertação de mestrado é organizada da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, a motivação da dissertação de mestrado e o enquadramento da mesma são 

estabelecidos. Além disso, são ainda apresentados os objetivos pretendidos com a realização deste 

trabalho, bem como a metodologia proposta para os alcançar. 

No segundo capítulo é estudada a fenomenologia da descarga atmosférica, em particular, o processo de 

eletrificação da nuvem de trovoada e as fases de desenvolvimento dos diferentes tipos de descarga 

atmosférica com maior relevância para a turbina eólica. A caracterização da corrente de descarga 
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atmosférica e a sua importância no estudo da incidência de descargas atmosféricas em uma estrutura são 

também abordados. 

No terceiro capítulo é apresentado, em primeiro lugar, um breve resumo histórico sobre a evolução do 

estudo da incidência de descargas atmosféricas em uma estrutura, desde a criação do modelo de sombra 

elétrica até ao desenvolvimento atual do modelo de progressão do traçador. Após o levantamento dos 

principais modelos de progressão do traçador, segue-se uma descrição detalhada acerca de cada um 

deles. 

No quarto capítulo, as vantagens e desvantagens dos principais modelos de progressão do traçador são 

analisadas de forma a selecionar o modelo que servirá de base para o programa computacional a 

desenvolver. 

No quinto capítulo são explicados ao pormenor o processo de construção e o funcionamento do programa 

computacional utilizado para determinar o raio de atração de uma estrutura. 

No sexto capítulo, a primeira secção consiste em averiguar a correta adaptação do modelo de progressão 

do traçador por parte do programa computacional, comparando os resultados obtidos por este com aqueles 

obtidos pelo modelo de progressão do traçador original. De seguida, são apresentados e discutidos os 

resultados obtidos a partir da aplicação do programa computacional a uma turbina eólica. A discussão de 

resultados irá incidir sobre as diferenças entre a determinação do raio de atração de uma turbina eólica 

segundo a norma e o programa computacional, a relação entre a rotação das pás do rotor e o raio de 

atração e ainda a influência de parâmetros de simulação utlizados no programa computacional sobre o 

cálculo do raio de atração da turbina eólica. 

Por fim, no sétimo capítulo, apresentam-se as conclusões relativas ao trabalho desenvolvido na presente 

dissertação de mestrado, sendo ainda sugeridos possíveis trabalhos futuros na mesma área de 

investigação. 
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2. Fenomenologia da Descarga Atmosférica 

2.1. Eletrificação da Nuvem de Trovoada 

A descarga atmosférica é uma descarga elétrica de grande intensidade que tem origem após o processo 

de separação de cargas elétricas no interior da nuvem de trovoada (Cumulus Nimbus) [11]. 

O processo de separação de cargas elétricas, também designado por eletrificação da nuvem de trovoada, 

é iniciado aquando do aparecimento de correntes de ar ascendentes no interior da nuvem de trovoada. O 

seu aparecimento é provocado por uma grande diferença de temperatura entre os extremos da nuvem, 

proporcionada por uma elevada extensão em altura da mesma (geralmente entre os 2 e 14 𝑘𝑚). As 

correntes de ar, por sua vez, são responsáveis por transportar consigo partículas de água até ao topo da 

nuvem. Durante o processo em questão, as partículas de água são transformadas em cristais de gelo que, 

ao colidirem entre si, dão origem a cargas elétricas de polaridade positiva e negativa [11] [12]. Tendo em 

conta a força gravitacional e a presença de correntes de ar ascendentes, as cargas elétricas são 

posteriormente separadas, assumindo uma configuração semelhante aquela representada na figura 1. 

De acordo com a figura 1, a nuvem é divida em duas regiões. A região superior, composta maioritariamente 

por cargas positivas, e a região inferior, composta maioritariamente por cargas negativas e uma pequena 

bolsa de cargas positivas [11] [12]. 

2.2. Classificação da Descarga Atmosférica 

A descarga atmosférica é caracterizada pelo transporte de carga elétrica, positiva ou negativa, entre duas 

regiões de polaridade oposta localizadas na nuvem ou no solo. Dependendo da localização de ambas as 

regiões, a descarga atmosférica pode ocorrer entre a nuvem e o solo, no interior da nuvem, ou entre duas 

nuvens diferentes [7]. 

De entre os diversos tipos de descarga atmosférica possíveis, a descarga atmosférica observada com 

maior frequência é aquela que ocorre no interior da nuvem de trovoada [22]. A descarga atmosférica que 

Figura 1: Disposição da carga elétrica idealizada em uma nuvem de trovoada (adaptada a partir de [22]). 
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ocorre entre a nuvem e o solo é, no entanto, aquela com maior interesse prático devido aos danos causados 

pela mesma, tanto à vida humana, como às mais diversas estruturas situadas em terra, entre estas, a 

turbina eólica [11]. 

As descargas atmosféricas entre a nuvem e o solo são classificadas de acordo com o seu sentido de 

desenvolvimento e a polaridade da carga transportada a partir da nuvem. A descarga atmosférica é 

considerada descendente quando tem início a partir da nuvem e se dirige em direção à terra. Por outro 

lado, a descarga atmosférica ascendente é originada a partir da terra, ou de uma estrutura ligada à terra, 

e propaga-se em direção à nuvem. No que diz respeito à polaridade da carga transportada a partir da 

nuvem, as descargas atmosféricas ascendentes e descendentes podem ser consideradas negativas ou 

positivas [7]. Os quatro tipos de descarga atmosférica entre a nuvem e o solo são ilustrados na figura 2. 

As descargas atmosféricas entre a nuvem e solo, observadas em terreno plano, são, na sua maioria, 

descargas atmosféricas do tipo descendente [12]. Entre estas, cerca de 90% dos casos correspondem a 

descargas atmosféricas negativas [11]. As descargas atmosféricas ascendentes, também estas 

maioritariamente negativas, podem ser observadas em regiões montanhosas, objetos localizados em 

terrenos altos ou a partir de estruturas elevadas [7]. A descarga atmosférica menos observada entre a 

nuvem e o solo é ascendente e de polaridade positiva [11]. 

Figura 2: Classificação da descarga atmosférica entre a nuvem e o solo - a) Negativa 
Descendente; b) Positiva Descendente; c) Negativa Ascendente; d) Positiva Ascendente 

(adaptado a partir de [11]). 
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A análise da descarga atmosférica realizada ao longo do presente capítulo é focada no tipo de descarga 

atmosférica mais comum entre a nuvem e o solo, ou seja, a descarga atmosférica negativa descendente e 

ascendente. 

2.2.1. Descarga Atmosférica Negativa Descendente 

A descarga atmosférica negativa descendente é iniciada na região inferior da nuvem de trovoada, composta 

maioritariamente por cargas elétricas negativas e uma pequena bolsa de cargas elétricas positivas. O 

aumento do campo elétrico causado por esta pequena bolsa origina um processo de disrupção do ar entre 

as cargas elétricas na região que, por sua vez, dá origem ao traçador descendente. 

A criação do traçador descendente é um processo complexo e pode ser compreendido de uma de duas 

formas. De acordo com a hipótese proposta em [20], após o processo de disrupção do ar na região inferior 

da nuvem de trovoada, um canal condutor unidirecional é originado. O canal condutor é designado por 

traçador descendente e progride em uma única direção até à terra, sendo que, à medida que este se afasta 

da nuvem de trovoada, a carga negativa predominante na região inferior da nuvem é depositada ao longo 

do traçador descendente. Por outro lado, a hipótese introduzida em [18] e [19] afirma que um canal condutor 

bidirecional é originado na região inferior da nuvem de trovoada, demonstrando, posteriormente, um 

comportamento idêntico àquele ilustrado na figura 3. De acordo com esta, a extremidade do canal 

carregada positivamente percorre o interior da nuvem numa direção aproximadamente horizontal, enquanto 

a extremidade do canal de polaridade negativa se afasta da nuvem em direção ao solo. O aumento de 

carga elétrica positiva na região inferior da nuvem, depositada pela extremidade do canal carregada 

positivamente, é responsável por conduzir a carga negativa na região inferior da nuvem até à outra 

extremidade do canal (de polaridade negativa), neste caso, o traçador descendente [21] [22]. 

Ao contrário da hipótese proposta em [18] e [19], o conceito de um canal condutor unidirecional, apesar de 

amplamente utilizado, não explica de que forma é realizada a transferência da carga negativa entre a 

nuvem de trovoada e o traçador descendente [21]. 

Figura 3: Desenvolvimento idealizado de um canal condutor bidirecional (adaptado a partir de [22]). 
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Observações realizadas ao longo dos anos mostram que a progressão do traçador descendente é realizada 

através de saltos sucessivos, de 5 a 200 𝑚, com pausas de 10 a 100 𝜇𝑠 [14-17]. Durante este processo, a 

criação de caminhos condutores secundários, ou “ramos”, a partir do traçador descendente, é possível, 

tendo esta sido observada em diversos estudos sobre a descarga atmosférica [11]. 

A carga elétrica no traçador descendente e nos “ramos” originados a partir deste induz, à superfície da 

terra (ou da estrutura), um campo elétrico cuja intensidade aumenta à medida que o traçador descendente 

se aproxima. A partir do momento em que a intensidade do campo elétrico na terra (ou na estrutura) é 

suficiente para causar a disrupção do ar, o traçador ascendente, de polaridade positiva, emerge a partir da 

terra, ou de uma estrutura ligada à terra [11]. 

Na eventualidade de ambos os traçadores se intercetarem, um caminho condutor entre a nuvem e a terra 

(ou entre a nuvem e a estrutura) é estabelecido. A carga elétrica total depositada ao longo do traçador 

descendente é posteriormente descarregada no solo (ou na estrutura) devido à passagem de uma onda 

de corrente que percorre o canal condutor desde a terra até à nuvem (ou desde a estrutura até à nuvem), 

estabelecendo assim o arco de retorno [11]. As diferentes etapas de formação de uma descarga 

atmosférica negativa descendente podem ser observadas em baixo (figura 4). 

A descarga atmosférica negativa descendente é, na maior parte das vezes, seguida por descargas 

atmosféricas subsequentes. Neste caso, as cargas elétricas que permaneceram na nuvem após o primeiro 

arco de retorno, caso existam, progridem em direção à terra fazendo uso do canal condutor estabelecido 

pela descarga atmosférica anterior [11]. Ao contrário do traçador descendente, o traçador descendente 

subsequente não parece desenvolver-se por saltos sucessivos, progredindo ainda a uma maior velocidade 

que este. As diferenças observadas na progressão do traçador descendente subsequente, quando 

comparadas à progressão do traçador descendente, podem ser explicadas pela existência de um caminho 

condutor prévio [7]. 

Figura 4: Processo de formação da descarga atmosférica negativa descendente (adaptado a partir de [7]). 
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2.2.2. Descarga Atmosférica Negativa Ascendente 

No que diz respeito à formação da descarga atmosférica negativa ascendente, o papel desempenhado 

pelo traçador descendente é nulo. Neste cenário, a iniciação do traçador ascendente depende 

exclusivamente do campo elétrico induzido pela nuvem de trovoada. 

A nuvem de trovoada, tal como o traçador descendente, é responsável pela intensificação do campo 

elétrico à superfície da terra e em estruturas ligadas à terra. O aumento do campo elétrico induzido pela 

nuvem não é, no entanto, uniforme. Sabendo que a concentração de linhas de força do campo elétrico é 

maior em regiões irregulares (regiões montanhosas, torres…) do que em regiões planas, os va lores 

atingidos pelo campo elétrico em regiões irregulares do terreno são superiores aos valores atingidos pelo 

campo elétrico em regiões planas [7] [12]. 

Na ausência do traçador descendente, o campo elétrico induzido pela nuvem de trovoada não é, na maior 

parte dos casos, suficiente para a iniciação do traçador ascendente em terrenos planos. Por outro lado, em 

regiões irregulares e suficientemente altas, como por exemplo regiões montanhosas ou estruturas muito 

elevadas, o traçador ascendente é iniciado caso a intensidade do campo elétrico induzido pela nuvem de 

trovoada seja suficientemente alta para provocar a disrupção do ar [7] [11]. A partir do momento em que é 

iniciado, o traçador ascendente progride em direção à nuvem de trovoada, atingindo-a eventualmente [13]. 

2.3. Caracterização da Corrente de Descarga Atmosférica 

A descarga atmosférica que incide diretamente em uma estrutura pode ser representada por uma fonte de 

corrente ideal [7]. De acordo com Golde [23], o estudo da corrente de descarga, nomeadamente, a 

amplitude e a forma de onda da mesma, é essencial para a resolução de problemas associados à proteção 

contra descargas atmosféricas. 

No que diz respeito à descarga atmosférica negativa descendente, a corrente de descarga em estudo diz 

respeito àquela que é verificada em uma primeira descarga atmosférica, e não em descargas atmosféricas 

subsequentes. A forma de onda geralmente associada a esta pode ser observada na figura 5 [22]. A partir 

desta, os parâmetros da corrente de descarga relevantes para a proteção contra descargas atmosféricas 

são obtidos. 

Figura 5: Forma de onda normalizada da primeira corrente de descarga 

(extraída de [22]). 
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Em uma estrutura, os parâmetros de interesse para a conceção e dimensionamento de um sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas são: corrente de pico 𝐼, carga 𝑄, energia especifica 𝑊/𝑅 e taxa 

de crescimento da onda de corrente 𝑑𝑖 𝑑𝑡⁄ . Os três primeiros parâmetros são responsáveis pelos danos 

causados à estrutura e ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas [7]. 

A corrente de pico 𝐼 corresponde ao valor máximo atingido pela primeira corrente de descarga. A 

determinação deste parâmetro é essencial para a concessão e dimensionamento do sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas, uma vez que o nível de proteção de qualquer estrutura é escolhido com 

base na corrente de pico. De realçar que o cálculo deste parâmetro é necessário para obter a distribuição 

de carga elétrica no traçador descendente e, por sua vez, o número de eventos nocivos em uma estrutura 

devido à incidência de descargas atmosféricas [23]. 

A tensão induzida no material condutor de uma estrutura, aquando da incidência da corrente de descarga, 

é obtida a partir da taxa de crescimento da onda de corrente 𝑑𝑖 𝑑𝑡⁄ , uma vez que existe uma relação de 

proporcionalidade entre ambas. Por sua vez, a carga 𝑄 representa a carga transportada pela corrente de 

descarga capaz de atravessar o metal condutor de uma estrutura. Por fim, a energia especifica 𝑊/𝑅 

corresponde à energia dissipada pela corrente de descarga, por unidade de resistência, no objeto atingido. 

A partir deste parâmetro o aumento de temperatura do objeto pode ser determinado. 
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3. Modelos de Progressão do Traçador 

3.1. História 

O primeiro conceito de proteção contra descargas atmosféricas surgiu em meados do século 𝑋𝑉𝐼𝐼𝐼, quando 

físicos da época demonstraram que era possível evitar uma descarga atmosférica ao elevar uma haste em 

direção ao céu, providenciado assim um caminho privilegiado para a corrente de descarga em direção à 

terra [24] [25]. 

Após diversos estudos dedicados à distância de proteção da haste, a relação entre a altura da haste e a 

distância de proteção foi definida, servindo, mais tarde, como base para a construção do modelo da sombra 

elétrica [25]. 

O modelo da sombra elétrica foi, durante muito tempo, o modelo utilizado para a proteção contra descargas 

atmosféricas em linhas de transmissão. No entanto, em meados do século 𝑋𝑋, a aplicação deste modelo 

a um novo sistema de linhas de transmissão (de 345 𝑘𝑉) revelou graves limitações. A necessidade de um 

conhecimento mais aprofundado sobre o fenómeno da descarga atmosférica era evidente [26]. 

Ao aprofundar o estudo da descarga atmosférica realizado por Wagner, R. H. Golde, durante o ano de 

1945, descobriu a existência de uma relação de dependência entre o “salto final” (striking distance), 

distância a que um traçador descendente desencadeia o traçador descendente, e a corrente de descarga. 

Posteriormente, a primeira versão do modelo eletrogeométrico é construída tendo como base a descoberta 

realizada por R. H. Golde [26]. No decorrer dos anos, investigadores como Whitehead, Amstrong, Love e 

Gilman contribuíram para a construção da versão atual do modelo eletrogeométrico [27]. 

O método da esfera fictícia, aplicação direta do modelo eletrogeométrico, e o modelo da sombra elétrica 

são, ainda hoje, métodos recomendados pelas normas CEI 62305-3 e CEI 61400-24: 2010 para a proteção 

de estruturas contra descargas atmosféricas, como por exemplo a turbina eólica. 

Em 1987, Eriksson introduziu um novo e melhorado modelo eletrogeométrico, posteriormente adaptado 

para a proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, designado por Modelo Eletrogeométrico 

Modificado. 

Nas últimas décadas, o progresso no estudo de fenómenos físicos associados à descarga atmosférica 

permitiu o desenvolvimento de novos modelos de incidência, geralmente designados por modelos de 

progressão do traçador. 

Os modelos de progressão do traçador procuram simular a incidência de uma descarga atmosférica 

negativa descendente, no solo, ou em uma estrutura, tendo em conta a iniciação e progressão dos 

traçadores descendente e ascendente e a união de ambos os traçadores. De realçar que não é possível 

reproduzir o desenvolvimento de uma descarga atmosférica ascendente a partir de uma estrutura através 

de modelos de progressão do traçador utilizados atualmente. 
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No presente capítulo é apresentada uma breve descrição dos principais modelos de progressão do traçador 

que abrangem os processos físicos descritos em cima. Os modelos de progressão do traçador analisados 

foram introduzidos por: Dellera/Garbagnati, Rizk, Becerra/Cooray e Vargas/Torres. 

3.2. Caracterização da Nuvem de Trovoada 

A nuvem de trovoada pode ser dividida em duas regiões. A região superior, composta maioritariamente por 

cargas positivas, e a região inferior, composta maioritariamente por cargas negativas. 

No modelo de Vargas e Torres, a nuvem é representada por dois centros de carga esféricos dispostos 

verticalmente um sobre o outro. O centro de carga de polaridade positiva representa a região superior da 

nuvem, composta maioritariamente por cargas elétricas positivas, e a sua altura, em relação ao solo, é 

considerada igual a 11 𝑘𝑚.  O centro de carga de polaridade negativa representa a região inferior da nuvem, 

composta maioritariamente por cargas elétricas negativas, e a sua altura, em relação ao solo, é 

considerada igual a 6 𝑘𝑚. A densidade de carga em cada centro de carga esférico,  𝜌𝑉, é igual, mas com 

sinais opostos, podendo ser obtido a partir de uma relação entre esta e a corrente de pico 𝐼, estabelecida 

por Vargas e Torres [34]. 

Assumindo que existe uma relação entre a densidade de carga em ambos os centros de carga esféricos e 

a geometria do traçador descendente a ser iniciado, a densidade de carga  𝜌𝑉 pode ser obtida de uma das 

seguintes formas [34]: 

 𝜌𝑉 = 0.01528 × 𝐼  [𝑛𝐶/𝑚3] (6) 

 𝜌𝑉 = 0.01193 × 𝐼  [𝑛𝐶/𝑚3] (7) 

 𝜌𝑉 = 0.01124 × 𝐼  [𝑛𝐶/𝑚3]. (8) 

em que 𝐼 [𝑘𝐴] corresponde à corrente de pico. 

A expressão (6) diz respeito a um traçador descendente, em que o desenvolvimento de caminhos 

condutores secundários, normalmente conhecidos por “ramos”, não é observado. Por outro lado, a 

expressão (7) corresponde a um traçador descendente a partir do qual são originados dois “ramos” e a 

expressão (8) corresponde a um traçador descendente a partir do qual são originados três “ramos” [34]. A 

representação de caminhos condutores secundários originados a partir do traçador descendente é 

abordada mais à frente neste capítulo. 

O campo elétrico induzido pela nuvem, no solo, ou em uma estrutura, pode ser determinado conhecendo 

a densidade de carga na nuvem de trovoada. 
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O modelo simplificado da nuvem de trovoada utilizado por Dellera e Garbagnati assume que esta pode ser 

representada por anéis de carga elétrica unipolares, de polaridade negativa, de eixo vertical, distribuídos 

uniformemente ao longo de uma extensão de 10 𝑘𝑚 e a uma altura de 2 𝑘𝑚 em relação ao solo, o que, na 

realidade, não é verificado, como de resto assinalado no segundo capítulo. A distribuição de carga elétrica 

na nuvem segue a distribuição estatística representada na figura 6 [33]. 

O campo elétrico entre a nuvem e o solo é determinado tendo em conta a distribuição de carga elétrica 

representada em cima (figura 6) [33]. 

Nos modelos introduzidos por Rizk e Becerra/Cooray, a distribuição de carga elétrica na nuvem não é 

representada. Segundo estes, ao assumir que o comprimento horizontal da nuvem é bastante superior à 

distância entre a região inferior da nuvem e a terra, a nuvem pode ser representada por um condutor plano 

a um determinado potencial em relação ao solo. A hipótese assumida por ambos os modelos permite obter 

um campo elétrico ambiente 𝐸𝑔 entre a nuvem e o solo que se assume uniforme no espaço [13] [28]. 

Os valores típicos do campo elétrico ambiente 𝐸𝑔 observados na bibliografia variam entre os 10 e 20 𝑘𝑉/𝑚 

[29]. Becerra e Cooray assumem um campo elétrico ambiente 𝐸𝑔 igual a 15 𝑘𝑉/𝑚 [30], um valor obtido 

através das medições efetuadas por Willet et al,. a uma altura de 50 𝑚 [31]. O valor de 10 𝑘𝑉/𝑚 é utilizado 

por Becerra e Roman em [32]. 

3.3. Caracterização do Traçador Descendente 

3.3.1. Iniciação do Traçador Descendente 

O traçador descendente tem origem na região inferior da nuvem de trovoada, composta maioritariamente 

por cargas negativas. 

Figura 6: Distribuição estatística cumulativa da carga unipolar na nuvem de trovoada (extraída 
de [33]). 
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No modelo de Rizk, a região inferior da nuvem está situada a uma altura de cerca de 2500 𝑚 em relação 

ao solo [8]. Por outro lado, o modelo de Becerra e Cooray considera que a região inferior da nuvem está 

situada a uma altura de aproximadamente 4000 𝑚 [28]. 

No modelo de Dellera e Garbagnati, a carga elétrica na nuvem está localizada a 2000 𝑚 de altura em 

relação ao solo, o que significa que o traçador descendente é iniciado a esta mesma altura [33]. 

O modelo de Vargas e Torres considera que o traçador descendente tem início na extremidade inferior do 

centro de carga de polaridade negativa, a uma altura de 4000 𝑚 em relação ao solo [34]. 

3.3.2. Ramificação e Tortuosidade do Traçador Descendente 

A ramificação do traçador descendente e a sua natureza tortuosa são duas das características mais 

importantes associadas à progressão do traçador descendente. 

Porém, os modelos de progressão do traçador introduzidos por Dellera/Garbagnati, Rizk e Becerra/Cooray 

optam por representar o traçador descendente através de uma linha (representação 2D), ou de um cilindro 

(representação 3D), desprezando a sua natureza tortuosa e o aparecimento de “ramos” ao longo do mesmo 

[8] [30] [33]. Ao assumir esta representação, a complexidade de representação do traçador descendente 

diminui consideravelmente. 

No modelo de Vargas e Torres, contrariamente aos restantes modelos, o traçador descendente é simulado 

tendo em conta a sua natureza tortuosa e o aparecimento de “ramos” ao longo do mesmo. Desta forma, a 

representação do traçador descendente como uma linha reta deixa de ser possível. 

A tortuosidade característica do traçador descendente é representada fazendo uso de um sistema de 

coordenadas 𝑧, 𝜙 e 𝜃, tal como representado na figura 7. 

Figura 7: Representação da tortuosidade de um traçador descendente em um sistema 

de coordenadas 𝑧, 𝜙 e 𝜃 (extraída de [34]). 
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O modelo começa por definir o eixo vertical, 𝑧, como a direção de referência para a progressão do traçador 

descendente. A coordenada 𝜙 determina o nível dos desvios efetuados pelo traçador descendente à 

medida que este se dirige em direção à terra. A utilização da coordenada 𝜃 possibilita a representação do 

traçador descendente em três dimensões. Ambas as coordenadas são obtidas através de distribuições de 

probabilidade associadas à descarga atmosférica. O comprimento de desvios efetuados pelo traçador 

descendente, definido pela coordenada 𝜌𝑐, pode variar entre os 50 e 100 𝑚 , nos momentos que se seguem 

à iniciação do traçador descendente, e entre os 10 e 30 𝑚, a partir do momento em que o traçador 

descendente se aproxima da terra. A coordenada 𝜌𝑐 é obtida através de uma distribuição de probabilidade 

uniforme [34]. 

O aparecimento de “ramos” ao longo do traçador descendente é simulado de acordo com as observações 

relatadas em [36]. Segundo estas, o ângulo entre a direção de progressão do traçador descendente e a 

direção de progressão do caminho condutor secundário (“ramo”), originado a partir do traçador 

descendente, é aproximadamente igual a 45°. Sabendo que o traçador descendente progride ao longo de 

um eixo de referência, 𝑧, o modelo assume que o ângulo entre este e a direção de referência para um 

“ramo” originado a partir do traçador descendente é igual a 45°. Posto isto, a tortuosidade característica de 

um caminho secundário é representada de acordo com o processo descrito em cima, fazendo uso, mais 

uma vez, de um sistema de coordenadas 𝑧, 𝜙 e 𝜃. A coordenada 𝜙 determina o nível dos desvios efetuados 

pelo “ramo” do traçador descendente, à medida que este progride na atmosfera, e a coordenada 𝜃 

possibilita a sua representação em três dimensões [34]. O comprimento de desvios efetuados por “ramos” 

do traçador descendente é definido pela coordenada 𝜌𝑐. 

O número de caminhos secundários originados a partir do traçador descendente, normalmente entre 2 e 

3, é decidido pelo utilizador. O instante de tempo em que estes são criados e a interação entre estes e o 

traçador ascendente não são explícitos em [34]. 

3.3.3. Direção de Progressão do Traçador Descendente 

Desde o momento em que é iniciado, o traçador descendente progride em direção à terra. No entanto, a 

direção em que este se desloca difere entre os modelos de progressão do traçador. 

Segundo o modelo de Dellera e Garbagnati, o traçador descendente progride na direção de uma linha 

imaginária que une a extremidade deste e o ponto ao longo de uma linha equipotencial, em torno da 

extremidade do traçador descendente, em que a intensidade do campo elétrico é máxima. A análise do 

campo elétrico é realizada à medida que o traçador descendente progride em direção à terra [33]. O 

desenvolvimento do traçador descendente é ilustrado na figura 8. 
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Nos modelos de Rizk e Becerra/Cooray, a progressão do traçador descendente em direção à terra é 

realizada na vertical, sem perturbações, até à união dos traçadores descendente e ascendente [8] [30]. A 

progressão do traçador descendente, em ambos os modelos, é simulada de acordo com o esquema 

observado na figura 9. 

No modelo de Vargas e Torres, o traçador descendente progride na direção de um eixo vertical em relação 

ao solo. Como já referido neste capítulo, o eixo funciona como referência para os desvios efetuados pelo 

traçador descendente, permitindo assim simular a natureza tortuosa do mesmo. A representação do 

traçador descendente obtida pelo modelo de Vargas e Torres pode ser observada na figura 10. 

  

Figura 8: Progressão do traçador descendente segundo o modelo de Dellera e 
Garbagnati (adaptado a partir de [33]). 

Figura 9: Progressão do traçador descendente segundo os modelos de Rizk e 
Becerra/Cooray (adaptado a partir de [10]). 
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3.3.4. Velocidade de Progressão do Traçador Descendente 

A partir de observações realizadas ao longo dos anos, é possível concluir que o traçador descendente se 

desenvolve por saltos sucessivos. No entanto, os modelos introduzidos por Dellera/Garbagnati, Rizk e 

Becerra/Cooray assumem que o traçador descendente progride de uma forma contínua, desprezando a 

existência de saltos sucessivos [13] [30] [33]. 

Segundo o modelo de Dellera e Garbagnati, a partir do momento em que o traçador ascendente é iniciado, 

a relação entre a velocidade dos traçadores descendente e ascendente tem uma maior importância que o 

valor absoluto de ambas as velocidades no estudo da incidência de descargas atmosféricas. De acordo 

com os autores deste modelo, nos momentos seguintes à iniciação do traçador ascendente, a velocidade 

do traçador descendente é quatro vezes maior que a velocidade do traçador ascendente. Nos momentos 

anteriores à união de ambos os traçadores, a velocidade do traçador descendente é igual à velocidade do 

traçador ascendente [33]. O rácio entre as velocidades de ambos os traçadores é obtido através de 

experiências relatadas em [39] [40]. 

Assim como o modelo de Dellera e Garbagnati, a partir do momento em que o traçador ascendente é 

iniciado, o modelo de Rizk não requer o valor absoluto da velocidade do traçador descendente. Segundo 

Rizk, à medida que os traçadores descendente e ascendente progridem na atmosfera, a velocidade de 

ambos é constante e igual entre si [8] [13]. 

O modelo de Becerra e Cooray assume que o traçador descendente progride a uma velocidade constante, 

cujo valor médio é igual a 2 × 105 𝑚/𝑠 [30] [35] [37]. Tendo em conta que a velocidade do traçador 

descendente aumenta à medida que este se dirige até à terra, a velocidade do traçador descendente é 

obtida através de uma média entre as velocidades observadas ao longo da sua progressão [35]. 

Figura 10: Progressão do traçador descendente segundo o modelo de Vergas 
e Torres (adaptado a partir de [10]). 
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Finalmente, analisando a bibliografia disponível sobre o modelo de Vargas e Torres, a existência de um 

intervalo de tempo entre a criação de desvios efetuados pelo traçador descendente não é clara, não sendo 

possível, por isso, averiguar se os desvios em questão se comportam como saltos ou progridem 

continuamente. Por outro lado, assumindo que o intervalo de tempo entre a criação dos segmentos de reta 

que representam os desvios efetuados pelo traçador descendente se mantém constante, e sabendo que o 

comprimento destes segmentos de reta pode variar, é possível concluir que a velocidade a que estes 

desvios são efetuados não é constante. 

3.3.5. Distribuição de Carga no Traçador Descendente 

A carga no traçador descendente, assim como a carga na nuvem de trovoada, é responsável pela 

intensificação do campo elétrico no solo, ou na extremidade de uma estrutura. Sugerido pela primeira vez 

por Gold, a carga no traçador descendente pode ser determinada estabelecendo uma relação entre esta e 

a corrente de pico [41] [42]. Segundo Gold, à medida que a carga no traçador descendente aumenta, a 

corrente de pico também aumenta [41]. 

A relação entre a carga no traçador descendente e a corrente de pico, obtida por Dellera e Garbagnati, é 

baseada em dados relatados em [39], [40] e [43], e pode ser expressa da seguinte forma: 

 𝑄 = 76 × 103 × 𝐼0,68  [𝜇𝐶], (9) 

em que 𝐼 [𝑘𝐴] é a corrente de pico. 

Na eventualidade de serem desenvolvidos caminhos condutores secundários a partir do traçador 

descendente, o modelo assume que a carga determinada em (9) é distribuída pelo traçador descendente 

e pelos “ramos” originados a partir deste [33]. Segundo Dellera e Garbagnati, a hipótese é fundamentada 

pelo facto de que um maior número de “ramos” ao longo do traçador descendente corresponde a uma 

corrente de pico de maior intensidade que, por sua vez, é responsável por um aumento da carga total 

(negativa) no traçador descendente [44]. 

Apesar da importância atribuída à carga no traçador descendente e nos “ramos” originados a partir deste, 

a representação do traçador descendente no modelo de Dellera e Garbagnati é efetuada através de uma 

linha (representação 2D), ou de um cilindro (representação 3D), desprezando o aparecimento de “ramos”. 

De forma a que tanto a carga no traçador descendente, como a carga nos “ramos” criados a partir deste 

contribuam para a intensificação do campo elétrico no solo, o modelo opta por dividir o traçador 

descendente em duas “partes”. 

No segmento de reta superior correspondente ao traçador descendente e aos “ramos” ao longo deste, a 

carga é determinada segundo (9). Assumindo que o segmento de reta superior tem um comprimento fixo 

de 2000 𝑚, valor idêntico à altura da nuvem em relação ao solo assumida pelo modelo, a densidade de 

carga ao longo do troço em questão é determinada segundo a expressão [33]: 
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 𝑞 = 38 × 𝐼0,68   [𝜇𝐶/𝑚]. (10) 

em que 𝐼 [𝑘𝐴] é a corrente de pico. 

No segmento de reta inferior correspondente ao “ramo” com maior avanço em relação à extremidade do 

traçador descendente, a densidade de carga é igual a 100 𝜇𝐶/𝑚. Apesar de não fazer referência a algum 

valor explicito, o modelo assume que o comprimento deste segmento de reta se encontra na ordem das 

dezenas de metros. O valor de 100 𝜇𝐶/𝑚 é consistente com os menores valores de densidade de carga 

observados em um traçador descendente, sendo obtido quando a corrente de descarga é igual a 5 𝑘𝐴, cuja 

probabilidade de ser excedida é igual a 98 % [33]. 

Ainda sobre o modelo de Dellera e Garbagnati, é importante referir que a variação de comprimento de 

ambas as “secções” do traçador descendente ao longo do caminho percorrido por este não é clara, 

nomeadamente, nos momentos que se seguem à sua iniciação, em que o comprimento do traçador 

descendente é reduzido. 

O modelo de Rizk assume que a relação entre a carga total (negativa) do traçador descendente 𝑄 e a 

corrente de pico 𝐼 pode ser descrita através da expressão (9), introduzida por Dellera e Garbagnati. 

Assumindo que o traçador descendente inicia o seu percurso na região inferior da nuvem de trovoada, e 

que a carga decresce linearmente ao longo do traçador descendente, desde o seu valor máximo na 

extremidade do traçador descendente, até aproximadamente zero junto da nuvem [13], a densidade de 

carga ao longo do traçador descendente pode ser expressa da seguinte forma [29]: 

 𝑞(𝑧) = 𝑞0 [1 −
𝑧

𝐻𝑐𝑙

]  [𝜇𝐶/𝑚] (11) 

 𝑞0 =
2 × 𝑄

𝐻𝑐𝑙

  [𝜇𝐶/𝑚], (12) 

em que 

𝑄 [𝜇𝐶] corresponde à carga total do traçador descendente; 

𝑧 [𝑚] representa a altura em relação ao solo, medida ao longo do traçador descendente; 

e 𝐻𝑐𝑙  [𝑚] representa a altura da nuvem de trovoada. 

Segundo Cooray, a carga positiva armazenada no solo que entra no caminho condutor entre o solo e a 

nuvem durante os 100 𝜇𝑠 que se seguem ao estabelecimento do arco de retorno é obtida somando a carga 

positiva necessária para neutralizar a carga negativa no traçador descendente 𝑄𝑙, e a carga positiva no 
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caminho condutor 𝑄𝑖 induzida pelo campo elétrico da nuvem de trovoada [28]. Sendo assim, a carga 

negativa no traçador descendente é idêntica a 𝑄𝑙, mas com sinal contrário. 

Tendo como base o trabalho realizado em [40] e [45], a relação entre a carga positiva injetada no canal 

ionizado 𝑄𝑓,100 𝜇𝑠 e a corrente de pico 𝐼, em 𝑘𝐴, durante os primeiros 100 𝜇𝑠 do arco de retorno, pode ser 

descrita da seguinte forma: 

 𝑄𝑓,100 𝜇𝑠 = 0,061 × 𝐼  [𝐶]. (13) 

Sabendo que a carga positiva necessária para neutralizar a carga negativa no traçador descendente 𝑄𝑙 é 

aproximadamente igual à carga positiva induzida no caminho condutor 𝑄𝑖 [28], é possível concluir que: 

 𝑄𝑙 =
𝑄𝑓,100 𝜇𝑠

2
= 0,0305 × 𝐼  [𝐶]. (14) 

Após um estudo realizado por este, Cooray assume que a densidade de carga ao longo do traçador 

descendente varia em função da distância entre o solo e a extremidade do traçador descendente através 

da seguinte expressão [28]: 

 𝑞(𝜉) = (𝑎0 × (1 −
𝜉

𝐻𝑐𝑙 − 𝑧0

) × 𝐺(𝑧0) × 𝐼) + (
𝐼 × (𝑎 + 𝑏𝜉)

1 + 𝑐𝜉 + 𝑑𝜉2
× 𝐻(𝑧0))  [𝐶/𝑚] (15) 

 𝐺(𝑧0) = 1 − (
𝑧0

𝐻𝑐𝑙

) (16) 

 𝐻(𝑧0) = 0,3𝛼 + 0,7𝛽, 𝛼 = 𝑒−
(𝑧0−10)

75 , 𝛽 = (1 −
𝑧0

𝐻𝑐𝑙

), (17) 

em que 

𝑞(𝜉) [𝐶/𝑚] é a densidade de carga ao longo do traçador descendente; 

𝜉 [𝑚] representa o comprimento do traçador descendente, medido a partir da sua extremidade (𝜉 = 0 𝑚); 

𝐻𝑐𝑙  [𝑚] é a altura da nuvem de trovoada; 

𝑧0 [𝑚] representa a altura da extremidade do traçador descendente em relação à terra; 

𝐼 [𝑘𝐴] é a corrente de pico; 

e 𝑎0 = 1,476 × 10−5, 𝑎 = 4,857 × 10−5, 𝑏 = 3,9097 × 10−6, 𝑐 = 0,522 e 𝑑 = 3,73 × 10−3 são constantes 

numéricas. 
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De realçar que a expressão anterior é válida apenas para 𝑧0 maior que 10 𝑚. 

No modelo de Vargas e Torres, os desvios efetuados por um traçador descendente são representados por 

segmentos de reta cujo a direção e comprimento são definidos por distribuições de probabilidade. 

Aplicando um sistema de equações definido pelos autores do modelo a cada segmento de reta, a 

densidade de carga ao longo do traçador descendente é determinada à medida que o traçador descendente 

progride em direção à terra [34]. O modelo de Vargas e Torres, ao contrário dos restantes modelos, não 

apresenta uma expressão generalizada que permita determinar a densidade de carga no traçador 

descendente. 

3.4. Caracterização do Traçador Ascendente 

3.4.1. Iniciação do Traçador Ascendente 

Os critérios de iniciação do traçador ascendente utilizados por Dellera/Garbagnati, Rizk, Beceera/Cooray 

e Vargas/Torres são baseados na noção de que uma descarga atmosférica apresenta semelhanças a uma 

descarga elétrica em longos intervalos de ar, estudada para definir a suportabilidade dielétrica de diversos 

equipamentos. 

Sendo o início de um traçador ascendente associado a um valor de campo elétrico crítico, como 

mencionado anteriormente, a base de cada critério de iniciação consistirá em analisar o campo elétrico em 

torno de uma estrutura. 

No modelo de Dellera e Garbagnati, o critério de iniciação do traçador ascendente é baseado no conceito 

de raio critico. 

De acordo com observações realizadas por Carrara e Thione [46], em laboratório, a tensão de disrupção 

de um intervalo de ar, em uma configuração esfera-plano, sujeito a tensões transitórias de frente lenta, 

mantém-se aproximadamente constante à medida que o raio do elétrodo esférico aumenta. A partir de um 

determinado valor, ao aumentar o raio do elétrodo, a tensão de disrupção também aumenta. O valor em 

questão corresponde ao raio critico e é igual a 0,38 𝑚. Caso o raio do elétrodo seja igual ao raio critico, o 

traçador, de polaridade positiva, é iniciado imediatamente após o início do efeito de coroa sobre o elétrodo. 

Assim sendo, Carrara e Thione assumem que o traçador de polaridade positiva é iniciado quando o campo 

elétrico sobre o elétrodo atingir o valor de 3000 𝑘𝑉/𝑚, valor a partir do qual o efeito coroa, no ar, é iniciado 

[22] [33]. 

Ao substituir a extremidade de uma estrutura ligada à terra, seja o topo de uma haste, ou o vértice de um 

edifício, por um condutor esférico de raio critico, o modelo de Dellera e Garbagnati assume que um traçador 

ascendente estável é iniciado quando o campo elétrico induzido pelo traçador descendente e a nuvem de 

trovoada, à superfície do condutor esférico de raio critico, é igual ou superior a 3000 𝑘𝑉/𝑚 [22]. De realçar 

que, após a iniciação do traçador ascendente, o modelo assume que o desenvolvimento do mesmo é 

assegurado. 
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No modelo proposto por Rizk, o traçador ascendente é iniciado quando o potencial na extremidade de uma 

estrutura, em relação ao solo, for igual ou superior a um valor critico 𝑈𝑙𝑐, calculado a partir de uma 

expressão generalizada obtida por este [8]. 

De acordo com o estudo realizado por Rizk, a iniciação e progressão de um traçador de polaridade positiva, 

contínuo, em longos intervalos de ar obtidos em laboratório, é garantida quando, sobre o elétrodo carregado 

positivamente, se verificam duas condições, uma relativa à carga espacial e outra relativa ao campo elétrico 

sobre o elétrodo [47] [48]. 

Sabendo que a iniciação do traçador (de polaridade positiva) pode ser associada à intensidade do efeito 

coroa sobre o elétrodo carregado positivamente, a primeira condição afirma que o traçador (de polaridade 

positiva) é iniciado se a carga espacial (de polaridade positiva) associada ao efeito coroa ∆𝑄 for igual a ou 

maior que um valor critico, obtido através da seguinte expressão: 

 ∆𝑄 = 𝑐 × 𝑈𝑙𝑐 , (18) 

em que 𝑈𝑙𝑐 é o potencial requerido para a iniciação de um traçador (de polaridade positiva) e 𝑐 é uma 

constante, independente do comprimento do intervalo de ar, e com a dimensão de uma capacidade. 

A segunda condição afirma que a progressão do traçador (de polaridade positiva) ao longo de um intervalo 

de ar é assegurada se o campo elétrico sobre o elétrodo, resultante da diferença entre o campo elétrico 

aplicado 𝐸𝑙𝑐 e o campo elétrico induzido pela carga espacial (de polaridade positiva) associada ao efeito 

coroa 𝐸𝑠𝑐, for maior que ou igual a um valor critico 𝐸𝑐, ou seja: 

 𝐸𝑙𝑐 − 𝐸𝑠𝑐 = 𝐸𝑐 . (19) 

Obtidas as condições necessárias para o início e progressão do traçador (de polaridade positiva) contínuo, 

a expressão generalizada que permite calcular o potencial necessário para a iniciação de um traçador (de 

polaridade positiva) contínuo 𝑈𝑙𝑐 é determinada [48]: 

 𝑈𝑙𝑐 =
𝑈𝑐∞

1 +
𝐴
𝑅

  [𝑘𝑉], (20) 

em que: 

𝑈𝑐∞ [𝑘𝑉] corresponde ao valor de saturação de 𝑈𝑙𝑐, obtido para intervalos de ar extremamente longos;  

𝐴 [𝑚] diz respeito a uma constante, dependente da configuração do elétrodo a partir do qual o traçador (de 

polaridade positiva) é iniciado; 
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e 𝑅 [𝑚] corresponde a uma função geométrica, dependente do comprimento do intervalo de ar entre dois 

elétrodos e da configuração do elétrodo a partir do qual o traçador (de polaridade positiva) é iniciado. 

Segundo Rizk, durante a aplicação de tensões transitórias, com um tempo de subida critico de cerca de 

500 𝜇𝑠, a intervalos de ar delimitados por configurações haste-plano e condutor cilíndrico horizontal-plano, 

as condições existentes no momento em que o traçador (de polaridade positiva) é iniciado são semelhantes 

àquelas que se verificam no momento anterior à disrupção do intervalo de ar. Assim sendo, tomando em 

atenção as semelhanças observadas, as constantes 𝑈𝑐∞, 𝐴 e 𝑅 podem ser determinadas [47] [48]. 

Em um intervalo de ar determinado por uma configuração haste-plano: 

𝑈𝑐∞ = 1556 𝑘𝑉,  

𝐴 = 7,78 𝑚,  

e 𝑅 = 2 × 𝑑 [𝑚], 

em que 𝑑 corresponde ao comprimento do intervalo de ar, em 𝑚. 

Em um intervalo de ar determinado por uma configuração condutor cilíndrico horizontal-plano: 

𝑈𝑐∞ = 2247 𝑘𝑉,  

𝐴 = 5,15 − 5,49. ln 𝑎 [𝑚],  

e 𝑅 = 𝑑 × ln
2×𝑑

𝑎
[𝑚], 

em que 𝑑 é o comprimento do intervalo de ar, em 𝑚, e 𝑎 é o raio do condutor cilíndrico horizontal, em 𝑚. 

Ao extrapolar os resultados obtidos em laboratório, a expressão generalizada de Rizk pode ser utilizada 

para estudar a descarga atmosférica, nomeadamente, o potencial na extremidade de uma estrutura, em 

relação ao solo, para o qual a iniciação de um traçador ascendente contínuo 𝑈𝑙𝑐 é possível. A estrutura 

pode ser uma haste ou um condutor cilíndrico horizontal, estando ambas sujeitas ao potencial induzido 

pelo traçador descendente e pela nuvem. No caso de uma descarga atmosférica, ao contrário do que se 

sucede em laboratório, a constante 𝑅 depende da altura da estrutura em relação ao solo e não do 

comprimento do intervalo de ar entre dois elétrodos [8]. 

Para o caso de uma haste ligada à terra: 

𝑅 = 2 × ℎ [𝑚],  

em que ℎ representa a altura de uma haste, ou torre, em relação ao solo. 

Para o caso de um condutor cilíndrico horizontal ligado à terra: 
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𝑅 = ℎ × ln
2×ℎ

𝑎
 [𝑚],  

em que 𝑎 e ℎ representam o raio e a altura do condutor cilíndrico horizontal em relação ao solo, 

respetivamente. 

No modelo de Vargas e Torres, o critério de iniciação do traçador ascendente é baseado na noção de que 

uma dendrite deve possuir um comprimento critico de forma a que o início do traçador ascendente seja 

possível. 

Segundo o estudo realizado por Bernardi et al. [49], em laboratório, se o aumento do campo elétrico junto 

a um elétrodo, carregado positivamente, der origem a um efeito coroa inicial, caracterizado pelo 

aparecimento de dendrites, o traçador (de polaridade positiva) é iniciado se o comprimento de uma dendrite 

atingir um valor mínimo de 3 𝑚. O valor em questão é independente do elétrodo a partir do qual a dendrite 

é iniciada. 

No que diz respeito ao modelo de progressão do traçador introduzido por Vargas e Torres, a aplicação do 

conceito de comprimento critico, na determinação do momento em que o traçador ascendente é iniciado a 

partir de uma estrutura ligada à terra, não é clara. 

De acordo Becerra e Cooray, a iniciação de um traçador ascendente estável é assegurada se o campo 

elétrico sobre uma estrutura ligada à terra, induzido pela carga no traçador descendente e na nuvem de 

trovoada, for capaz de satisfazer um conjunto de condições estabelecido pelos mesmos, tendo como base 

os fenómenos físicos presentes durante a transição de dendrite para traçador (de polaridade positiva) em 

longos intervalos de ar [38]. 

A primeira condição para a iniciação de um traçador ascendente estável consiste no desenvolvimento de 

um conjunto de dendrites, associado a um efeito coroa inicial, a partir de uma estrutura ligada à terra [38]. 

O efeito coroa é caracterizado pelo desenvolvimento de um conjunto de dendrites e uma região luminosa 

(stem) sob este. Assim sendo, segundo o critério introduzido por Gallimberti [50], o conjunto de dendrites 

é iniciado se o número de iões positivos em uma avalanche de eletrões 𝑁′𝑠 for maior ou igual que o número 

mínimo de iões positivos necessário para a conversão de uma avalanche de eletrões em uma dendrite 

𝑁𝑠𝑡𝑎𝑏, ou seja: 

 𝑁′𝑠 ≥ 𝑁𝑠𝑡𝑎𝑏 (21) 

 𝑁′𝑠 = 𝑒∫ [𝛼(𝑧)−𝜂(𝑧)]𝜕𝑧
𝑍𝑐
0  (22) 

 𝑁𝑠𝑡𝑎𝑏 = (0,558 × 108) − (0,231 × 103 × 𝐸𝑡)      𝐸𝑡 ≤ 2 × 104 𝑘𝑉/𝑚 (23) 
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 𝑁𝑠𝑡𝑎𝑏 = 3,34 × 108 × 𝑒−1,614×10−5×𝐸𝑡                   𝐸𝑡 ≥ 2 × 104 𝑘𝑉/𝑚, (24) 

em que 

𝐸𝑡 corresponde ao campo elétrico induzido pela carga no traçador descendente e na nuvem, calculado na 

extremidade de uma estrutura; 

𝛼(𝑧) corresponde ao coeficiente primário de ionização, calculado ao longo de uma linha imaginária que 

une a extremidade de uma estrutura e a extremidade do traçador descendente; 

𝜂(𝑧) corresponde ao coeficiente de captura de eletrões, calculado ao longo de uma linha imaginária que 

une a extremidade de uma estrutura e a extremidade do traçador descendente; 

e 𝑍𝑐 corresponde ao comprimento da linha imaginária que une a extremidade de uma estrutura e a 

extremidade do traçador descendente, em que 𝛼(𝑧) − 𝜂(𝑧) > 0. 

Os coeficientes 𝛼(𝑧) e 𝜂(𝑧) variam de acordo com o campo elétrico induzido pela carga no traçador 

descendente e na nuvem, sobre a estrutura, e podem ser calculados através das expressões definidas por 

Morrow e Lowke [51]. 

A carga espacial associada ao efeito coroa inicial, ou seja, ao conjunto de dendrites desenvolvido 

inicialmente, é calculada através de um diagrama idêntico àquele representado na figura 11 [38] [52]. No 

diagrama, o potencial induzido pelo traçador descendente e pela nuvem, medido em relação à terra, ao 

longo de uma linha imaginária que une a extremidade de uma estrutura e a extremidade do traçador 

descendente, no instante de tempo 𝑡, é representado por 𝑈1(𝑡,𝑙). Assumindo que o campo elétrico na região 

definida pelo conjunto de dendrites é aproximadamente constante 𝐸𝑠𝑡𝑟 e igual a 4,5 × 102 𝑘𝑉/𝑚, o potencial 

ao longo da mesma, em relação à terra, pode ser representado por 𝑈2(𝑡,𝑙). A região definida pelo conjunto 

de dendrites estende-se desde a extremidade da estrutura até ao ponto de intersecção entre 𝑈1(𝑡,𝑙) e 

𝑈2(𝑡,𝑙), definido por 𝑙𝑆. Ao considerar que a carga espacial associada ao efeito coroa é proporcional à área 

entre 𝑈1(𝑡,𝑙) e 𝑈2(𝑡,𝑙), e 0 e 𝑙𝑆 (área sombreada na figura 11) [38] [55]: 

 ∆𝑄(𝑡) = 𝐾𝑄 × ∫ (𝑈1(𝑡, 𝑙) − 𝑈2(𝑡, 𝑙) )
𝑙𝑆

0

𝜕𝑙, (25) 

em que 𝐾𝑄 corresponde a um fator geométrico. De acordo com Becerra e Cooray, o valor de 𝐾𝑄 é igual a 

3,5 × 10−11 𝐶 𝑉⁄ .𝑚 e pode ser utilizado em qualquer tipo de estrutura. 
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Na eventualidade de a carga espacial associada ao efeito coroa for maior que ou igual a 1 𝜇𝐶, o stem 

poderá atingir uma temperatura de cerca de 1500 𝐾, dando assim início à transição para traçador 

ascendente, também designada por iniciação de um traçador ascendente instável [38]. 

Na maioria dos casos observados, a carga espacial associada ao primeiro efeito coroa não atinge o valor 

de 1 𝜇𝐶 [22]. Nesse caso, tendo em conta a variação do campo elétrico sobre a estrutura que ocorre durante 

a aproximação do traçador descendente, o desenvolvimento de dendrites subsequentes é averiguado de 

acordo com o procedimento introduzido por Gallimberti. Considerando a variação de 𝑈1(𝑡,𝑙), a carga 

espacial associada aos novos conjuntos de dendrites é calculada da mesma forma que a carga espacial 

associada ao conjunto de dendrites inicial. Caso esta seja maior ou igual a 1 𝜇𝐶, o traçador ascendente 

instável é iniciado. 

Assumindo que o primeiro segmento do traçador ascendente é criado, a iniciação de um traçador 

ascendente estável é assegurada se o comprimento total do traçador ascendente for maior ou igual a um 

valor crítico, ou seja, 𝑙𝐿(𝑖)
≥ 𝐿𝑚𝑎𝑥. Contudo, se o comprimento de novos segmentos (do traçador 

ascendente) apresentar uma tendência decrescente durante o período de tempo em que o comprimento 

crítico do traçador ascendente não é atingido, a progressão do traçador ascendente é interrompida [38]. 

De acordo com o modelo de Becerra e Corray, o comprimento do primeiro segmento do traçador 

ascendente 𝑙𝐿(1)
 pode ser calculado através da seguinte expressão [30] [55]: 

  

Figura 11: Potencial na extremidade da estrutura, antes e depois da formação do efeito 
coroa inicial (adaptada a partir de [38]). 
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 𝑙𝐿(1)
=

𝑄0

𝑞𝐿

  [𝑚], (26) 

em que 

𝑄0 [𝐶] corresponde à carga espacial associada ao conjunto de dendrites imediatamente anterior à iniciação 

do traçador ascendente; 

e 𝑞𝐿  [𝐶/𝑚] corresponde à densidade de carga necessária para a criação de um segmento do traçador 

ascendente; 

Sabendo que o crescimento do traçador ascendente é proporcionado por um desenvolvimento contínuo de 

um conjunto de dendrites na sua extremidade, a evolução do comprimento do traçador ascendente 𝑙𝐿(𝑖)
 

(para 𝑖 = 2, 3,…) pode ser obtida da seguinte forma [30]: 

 𝑙𝐿(𝑖)
= 𝑙𝐿(𝑖−1)

+
∆𝑄(𝑡)

𝑞𝐿

  [𝑚], (27) 

em que 

𝑙𝐿(𝑖−1)
 [𝑚] corresponde ao comprimento do traçador ascendente até ao instante de tempo 𝑡; 

e ∆𝑄(𝑡) [𝐶] corresponde à carga espacial associada ao conjunto de dendrites na extremidade do traçador 

ascendente, no instante de tempo 𝑡; 

O cálculo da carga espacial associada ao conjunto de dendrites junto à extremidade do traçador 

ascendente é realizado com base no diagrama representado na figura 12. No instante de tempo 𝑡, o 

potencial na extremidade de um traçador ascendente, em relação à terra, é representado por 𝑈𝐿(𝑡), 

enquanto o potencial induzido pelo traçador descendente e pela nuvem, na extremidade de um traçador 

ascendente, é representado por 𝑈1(𝑡, 𝑙). O cálculo de 𝑈𝐿(𝑡) pode ser realizado através da expressão obtida 

por Rizk, abordada detalhadamente mais à frente no presente capítulo. Neste mesmo instante, o potencial 

ao longo da região definida pelo conjunto de dendrites na frente de um traçador ascendente é representado 

por 𝑈2(𝑡, 𝑙). O comprimento da região em questão é definido como a distância entre a extremidade do 

traçador ascendente 𝑙𝐿 e a interseção de 𝑈1′(𝑡, 𝑙), combinação linear de 𝑈𝐿(𝑡) e 𝑈1(𝑡, 𝑙), e 𝑈2(𝑡, 𝑙), 

representada por 𝑙𝑆. A carga espacial associada ao conjunto de dendrites na extremidade do traçador 

ascendente pode assim ser determinada através da seguinte expressão [37] [55]: 

 ∆𝑄(𝑡) = 𝐾𝑄 × ∫ (𝑈1′(𝑡, 𝑙) − 𝑈2(𝑡, 𝑙) )
𝑙𝑆

𝑙𝐿

𝜕𝑙′ (28) 
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 𝑈1′(𝑡, 𝑙) = 𝑈1(𝑡, 𝑙) + 𝑈𝐿(𝑡). (29) 

3.4.2. Direção de Progressão do Traçador Ascendente 

A representação do traçador ascendente nos modelos de Dellera/Garbagnati, Rizk, Becerra/Cooray e 

Vargas/Torres é efetuada através de uma linha (representação 2D), ou de um cilindro (representação 3D). 

Nos modelos de Dellera/Garbagnati e Vargas/Torres, a direção de progressão do traçador ascendente é 

decidida com base na análise do campo elétrico, realizada ao longo de uma linha equipotencial em torno 

da extremidade do traçador ascendente. De acordo com estes, o traçador ascendente progride ao longo 

de uma linha imaginária que une a extremidade do traçador ascendente e o ponto, ao longo da linha 

equipotencial, em que a intensidade do campo elétrico é máxima [10] [33]. 

No que diz respeito aos modelos de Rizk e Becerra/Cooray, o traçador ascendente, a partir do momento 

em que é iniciado, progride na direção da linha imaginária que une os traçadores descendente e 

ascendente [8] [30]. 

3.4.3. Parâmetro Elétrico Característico do Traçador Ascendente 

O parâmetro elétrico que caracteriza o traçador ascendente difere consoante o autor, sendo a densidade 

de carga ao longo do traçador ascendente e o potencial na sua extremidade os parâmetros mais utilizados.  

De acordo com o modelo de Dellera e Garbagnati, a densidade de carga necessária para a criação de um 

segmento do traçador ascendente 𝑞𝐿 pode ser obtida tendo como base o estudo da descarga elétrica em 

longos intervalos de ar. Segundo este, uma vez que, sob determinadas condições, o potencial na 

Figura 12: Potencial na frente do traçador descendente, antes e depois da formação do 
efeito coroa (adaptada a partir de [38]). 
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extremidade de um traçador (de polaridade positiva) se mantém aproximadamente constante ao longo da 

progressão do mesmo, a densidade de carga necessária para a criação de um segmento do traçador (de 

polaridade positiva) pode ser, igualmente, considerada constante [30]. Assim sendo, à medida que o 

traçador ascendente progride na atmosfera, o modelo de Dellera e Garbagnati considera que a densidade 

de carga no traçador ascendente é constante e igual a 50 𝜇𝐶/𝑚 [33]. 

Por outro lado, Becerra e Cooray afirmam que a densidade de carga necessária para a criação de um 

segmento do traçador ascendente 𝑞𝐿 não deve ser obtida através de observações realizadas em 

laboratório. Segundo estes, uma vez que o potencial na extremidade de um traçador ascendente aumenta 

à medida que o traçador ascendente progride na atmosfera, a densidade de carga 𝑞𝐿 ao longo do mesmo 

não pode ser considerada constante. Portanto, no modelo de Becerra e Cooray, a densidade de carga ao 

longo do traçador ascendente é variável e depende da velocidade do traçador ascendente, podendo ser 

calculada à medida que o traçador ascendente se dirige em direção ao traçador descendente [30]. 

Ao contrário dos modelos de Dellera/Garbagnati e Beccera/Cooray, o modelo introduzido por Rizk opta por 

não caracterizar a densidade de carga 𝑞𝐿. No seu lugar, o modelo calcula o potencial na extremidade do 

traçador ascendente a partir de uma expressão obtida por Rizk, tendo como base o estudo da descarga 

elétrica em laboratório. 

A partir das semelhanças encontradas entre o traçador (de polaridade positiva) e o arco elétrico em 

laboratório, a condutância, por unidade de comprimento, ao longo de um segmento do traçador (de 

polaridade positiva), no instante de tempo 𝑡, pode ser descrita através da seguinte expressão [47]: 

 𝐺(𝑡) = 𝐺∞ + ((𝐺𝑖 − 𝐺∞) × 𝑒−𝑡
𝜃⁄   [𝑆/𝑚], (30) 

em que 

𝐺𝑖 corresponde ao valor inicial da condutância, por unidade de comprimento, em um segmento do traçador 

(de polaridade positiva); 

𝐺∞ corresponde ao valor de saturação da condutância, por unidade de comprimento, em um segmento do 

traçador (de polaridade positiva); 

e 𝜃 corresponde a uma constante de tempo. 

Assumindo que existe uma relação entre a condutância, por unidade de comprimento, e o campo elétrico 

ao longo de um segmento do traçador (de polaridade positiva), a expressão que permite determinar o 

potencial na extremidade de um traçador de polaridade positiva 𝑈𝑡𝑖𝑝, de comprimento 𝑙𝑙, em relação à terra, 

é obtida por Rizk [47]: 
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 𝑈𝑡𝑖𝑝 = (𝑙𝑙 × 𝐸∞) + (𝑥0 × 𝐸∞ × ln (
𝐸𝑖

𝐸∞

− (
𝐸𝑖 − 𝐸∞

𝐸∞

× 𝑒−
𝑙𝑙

𝑥0
⁄ )))  [𝑘𝑉], (31) 

em que 

𝑙𝑙[𝑚] corresponde ao comprimento do traçador de polaridade positiva; 

𝐸𝑖  [𝑘𝑉/𝑚] corresponde ao valor inicial do campo elétrico em um segmento do traçador de polaridade 

positiva; 

𝐸∞ [𝑘𝑉/𝑚] corresponde ao valor de saturação do campo elétrico em um segmento do traçador de 

polaridade positiva; 

e 𝑥0 [𝑚] corresponde a uma constante, calculada através do produto entre a velocidade do traçador de 

polaridade positiva 𝑣𝑙 e uma constante de tempo associada ao traçador de polaridade positiva Θ. 

Como já referido neste capítulo, a expressão obtida por Rizk pode ser utilizada no modelo de Becerra e 

Corray. 

No que diz respeito ao modelo de Vargas e Torres, a bibliografia disponível sobre o tema não é clara quanto 

ao parâmetro elétrico utilizado por este para caracterizar o traçador ascendente. 

3.4.4. Velocidade de Progressão do Traçador Ascendente 

Ao contrário do que se sucede com o traçador descendente, o estudo da progressão do traçador 

ascendente em descargas atmosféricas não permite concluir de que forma o traçador ascendente é 

desenvolvido. De acordo com a análise realizada em [20], o traçador ascendente desenvolve-se por saltos 

sucessivos, tal como o traçador descendente. Por sua vez, observações realizadas em [53] parecem indicar 

que o traçador ascendente progride de forma contínua. Em ambos os casos, a velocidade de progressão 

do traçador ascendente varia à medida que este progride na atmosfera. No que diz respeito aos modelos 

de Dellera/Garbagnati, Rizk e Becerra/Cooray, a progressão do traçador ascendente é considerada 

contínua, não tendo por isso em conta a existência de saltos sucessivos. 

Nos modelos de Dellera/Garbagnati e Rizk, a velocidade de progressão do traçador ascendente é obtida 

através da relação entre a velocidade dos traçadores ascendente e descendente. Segundo Dellera e 

Garbagnati, o rácio entre a velocidade de ambos os traçadores varia entre 1 e 4 à medida que estes se 

desenvolvem. De acordo com Rizk, o rácio entre as duas velocidades é constante e igual a 1. 

No modelo de Becerra e Cooray, ao contrário dos restantes modelos, a velocidade de progressão do 

traçador ascendente 𝑣𝐿 é calculada à medida que este progride na atmosfera. Segundo a relação proposta 

por Bondiou e Gallimberti [54], a velocidade do traçador ascendente 𝑣𝐿 pode ser obtida através da seguinte 

expressão: 
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 𝑣𝐿 =
𝐼𝐿
𝑞𝐿

  [𝑚/𝑠], (32) 

em que 

𝐼𝐿  [𝐴] corresponde à corrente ao longo do traçador ascendente; 

e 𝑞𝐿  [𝐶/𝑚] corresponde à densidade de carga necessária para a criação de um segmento do traçador 

ascendente. 

A bibliografia disponível sobre o modelo de Vargas e Torres não permite identificar quais as considerações 

feitas por este no que diz respeito à velocidade de progressão do traçador ascendente. 

3.5. Caracterização da União entre os Traçadores Descendente e Ascendente 

Na eventualidade da união entre os traçadores descendente e ascendente se concretizar, um caminho 

condutor entre a nuvem e a estrutura (ou entre a nuvem e o solo), é estabelecido, permitindo que a 

descarga atmosférica incida em uma estrutura, ou no solo. 

No modelo de Dellera e Garbagnati, a união dos traçadores descendente e ascendente é concretizada se 

o conjunto de dendrites na extremidade de cada traçador se encontrar. Em ambos os traçadores, a região 

definida pelo conjunto de dendrites nas suas extremidades é determinada através dos procedimentos 

sugeridos em [33]. 

No que diz respeito aos restantes modelos, a união dos traçadores descendente e ascendente é 

assegurada se a intensidade do campo elétrico entre a extremidade de cada traçador igualar ou exceder o 

valor médio de 500 𝑘𝑉/𝑚 [8] [10] [30]. 

De forma a verificar se o valor médio do campo elétrico entre os dois traçadores é suficiente para a junção 

de ambos, é necessário calcular o potencial na extremidade de cada traçador. 
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4. Adaptação do Modelo de Progressão de Rizk 

A seleção do modelo de progressão do traçador que serve como base para o programa computacional 

apresentado na presente dissertação é realizada de acordo com a análise dos quatro modelos de 

progressão do traçador introduzidos no capítulo 3. 

De acordo com a análise realizada, a principal diferença entre os modelos de progressão do traçador 

listados anteriormente consiste na definição do critério de iniciação do traçador ascendente, considerada 

por estes a etapa mais importante na construção do modelo de progressão do traçador. Assim sendo, o 

fator determinante na decisão do modelo de progressão do traçador a adaptar pelo programa 

computacional reside no critério de iniciação do traçador ascendente utilizado pelo mesmo. 

O critério de iniciação do traçador ascendente utilizado por Dellera e Garbagnati tem como base o conceito 

de raio critico. No entanto, de acordo com Beccera e Cooray [38], o campo elétrico que permite a iniciação 

do traçador ascendente é fortemente condicionado pelo valor do raio critico utilizado por um modelo de 

progressão do traçador. Desta forma, não sendo claro se a aplicação do valor de raio crítico calculado por 

Dellera e Garbagnati é possível nas condições verificadas durante a ocorrência de uma descarga 

atmosférica (estruturas de grande dimensão e distâncias elevadas entre a estrutura e o traçador 

descendente), a incerteza associada ao valor do campo elétrico crítico obtido utilizando o conceito de raio 

crítico pode ser considerável. 

No modelo de Rizk, a iniciação de um traçador ascendente é avaliada de acordo com a expressão 

generalizada (20) e implica o conhecimento de três constantes: 𝑈𝑐∞, 𝐴 e 𝑅, definidas em função da estrutura 

a partir da qual o traçador ascendente é iniciado. As três constantes são calculadas por Rizk e podem ser 

aplicadas a hastes, caracterizadas por uma altura muito maior que a largura, e condutores cilíndricos 

horizontais, no caso das constates 𝑈𝑐∞ e 𝐴, ou a qualquer tipo de estrutura, no caso da constante 𝑅. A 

incerteza associada à utilização das constantes 𝑈𝑐∞ e 𝐴 em estruturas que não as mencionadas 

anteriormente constitui a principal limitação à utilização da expressão generalizada de Rizk [38]. 

No que diz respeito ao modelo de Becerra e Cooray, o início do traçador ascendente é assegurado caso o 

campo elétrico sobre a terra, ou uma estrutura ligada à terra, seja capaz de satisfazer um conjunto de 

condições estabelecido por Becerra e Cooray, tendo por base o estudo da transição de dendrite para 

traçador de polaridade positiva em longos intervalos de ar. As limitações encontradas à utilização do critério 

de iniciação do traçador ascendente em questão dizem respeito à complexidade associada à aplicação do 

mesmo e, consequentemente, ao elevado tempo de execução de um programa computacional baseado no 

modelo de Becerra e Cooray. 

O critério de iniciação do traçador ascendente utilizado por Vargas e Torres é baseado no conceito de 

comprimento crítico. Segundo este, a transição de dendrite para traçador ascendente ocorre a partir do 

momento em que a dendrite possui um determinado comprimento. Neste caso, a falta de informação 
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disponível sobre a aplicação do conceito de comprimento crítico no contexto da descarga atmosférica 

constitui o principal obstáculo à utilização do critério utilizado por Vargas e Torres. 

Definido o critério de iniciação do traçador ascendente utilizado por cada modelo de progressão do 

traçador, e as principais limitações associadas à aplicação de cada um deles, o modelo de progressão do 

traçador a ser adaptado pelo programa computacional apresentado nesta dissertação é escolhido. 

O modelo de Vargas e Torres é posto de parte em primeiro lugar, uma vez que a aplicação do conceito de 

comprimento crítico, na determinação do momento em que o traçador ascendente é iniciado, não é clara. 

O modelo de Dellera e Garbagnati é excluído porque a utilização do conceito de raio critico pode dar origem 

a resultados com uma margem de erro elevada. Por fim, a escolha entre o modelo de Rizk e o modelo de 

Becerra e Cooray é realizada com base na complexidade associada à aplicação do critério de iniciação do 

traçador ascendente de cada modelo. Assim sendo, considerando que o objetivo da dissertação de 

mestrado é estabelecer um procedimento que permita a determinação do raio de atração de uma estrutura 

com base nos fenómenos físicos presentes em uma descarga atmosférica, mantendo, ao mesmo tempo, 

o nível de complexidade de implementação o mais baixo possível de forma a que este possa ser utilizado 

em qualquer projeto de engenharia, o modelo de progressão do traçador mais adequado para o estudo 

raio de atração de uma estrutura é o modelo de Rizk. 

Selecionado o modelo que servirá como base para o programa computacional, são em seguida 

identificadas e analisadas as capacidades e limitações associadas ao modelo de Rizk, em relação aos 

restantes modelos, assim como as possíveis consequências que estas possam implicar para os resultados 

obtidos utilizando o modelo de Rizk. 

No que diz respeito à nuvem de trovoada, o modelo de Rizk assume que a nuvem é responsável pela 

existência de um campo elétrico ambiente 𝐸𝑔 constante entre esta e o solo. A hipótese assumida por Rizk 

é corroborada, em parte, pelas observações realizadas por Willett et al., em que se constatou que o campo 

elétrico induzido pela nuvem, após um aumento inicial junto ao solo, se mantém aproximadamente 

constante até a uma altura de cerca de 2000 𝑚 em relação ao solo [28]. Ao contrário dos modelos de 

progressão do traçador cuja nuvem de trovoada é caracterizada por uma distribuição de carga, o modelo 

de Rizk permite estudar, com alguma facilidade, a influência da nuvem de trovoada na iniciação do traçador 

ascendente através da modificação do valor de 𝐸𝑔. 

A caracterização do traçador descendente realizada de acordo com o modelo de Rizk compreende a altura 

de iniciação, a representação geométrica, a velocidade de progressão, a direção de progressão e a 

distribuição de carga elétrica no traçador descendente. A altura de iniciação corresponde à altura da nuvem 

de trovoada e é obtida a partir de valores encontrados na literatura [8]. De realçar que o valor utilizado por 

Rizk é diferente dos valores utilizados por todos os outros modelos, não tendo sido possível determinar as 

vantagens e desvantagens associadas à utilização de cada um. No que diz respeito à representação 



35 
 

geométrica e à velocidade de progressão, o modelo de Rizk, tal como os modelos de Dellera/Garbagnati e 

Becerra/Cooray, assume que o traçador descendente é representado por uma linha reta cuja progressão 

é efetuada a uma velocidade constante. Desta forma, a natureza tortuosa, o desenvolvimento por saltos 

sucessivos e o aparecimento de “ramos”, características regularmente associadas à progressão do 

traçador descendente, são ignoradas. De acordo com os estudos realizados em [35] e [57], as duas 

primeiras simplificações provocam alterações irrelevantes no desenvolvimento do traçador ascendente. No 

entanto, o mesmo não se aplica quando o aparecimento de “ramos” e a carga elétrica transportada por 

estes são desprezados. Apesar de não representar o aparecimento de “ramos” ao longo do traçador 

descendente, o modelo de Rizk assume que a carga elétrica originalmente distribuída entre o traçador 

descendente e os “ramos” originados a partir deste encontra-se reunida no traçador descendente, podendo 

ser determinada a partir da expressão (9), deduzida previamente por Dellera e Garbagnati. Desta forma, o 

modelo de Rizk espera, em parte, reduzir as alterações no desenvolvimento do traçador ascendente 

causadas por não considerar a distribuição de carga nos “ramos” ao longo do traçador descendente [33]. 

Por fim, a direção de progressão do traçador descendente é considerada vertical. Segundo Rizk, a 

complexidade associada à progressão do traçador descendente, sob condições atmosféricas, não permite 

que sejam retiradas conclusões sobre a direção de progressão do mesmo. Assim sendo, a direção de 

progressão vertical reduz consideravelmente a complexidade de qualquer modelo de progressão do 

traçador, sem nunca contrariar a informação disponível sobre a progressão do traçador descendente [56]. 

No que diz respeito à caracterização do traçador ascendente, o modelo de Rizk estabelece, para além do 

critério de iniciação, a velocidade de progressão, a direção de progressão e o potencial na extremidade do 

traçador ascendente. No que toca à velocidade de progressão do traçador ascendente, o modelo de Rizk 

assume que o rácio entre esta e a velocidade do traçador descendente é constante e igual a um. No 

entanto, estudos realizados ao longo dos últimos anos mostram que o traçador ascendente não progride a 

uma velocidade constante, apresentando ainda um comportamento diferente em cada descarga 

atmosférica. Assim sendo, a hipótese assumida por Rizk traduz-se geralmente em uma sobrevalorização 

da velocidade do traçador ascendente que pode ter consequências no desenvolvimento do traçador 

ascendente e na união dos traçadores descendente e ascendente [30] [58]. No que diz respeito à direção 

de progressão do traçador ascendente, Rizk supõe que este progride, em todos os instantes, em direção 

ao traçador descendente. A influência da direção de progressão assumida por Rizk, ou por qualquer outro 

autor, na incidência da descarga atmosférica em uma estrutura, não é referida na literatura. Por fim, de 

forma a determinar a união dos traçadores descendente e ascendente, o potencial na extremidade do 

traçador ascendente é calculado através da expressão (31). A caracterização do traçador ascendente 

proposta por Rizk, ao contrário de outros modelos, não assume que o traçador ascendente é caracterizado 

por uma linha de carga. Segundo Cooray [58], uma vez que a carga elétrica não se encontra concentrada 

no traçador ascendente, mas sim distribuída entre o traçador ascendente e o conjunto de dendrites junto à 

extremidade deste, a caracterização do traçador ascendente através de uma linha com uma determinada 

densidade de carga pode induzir alterações significativas no momento de união dos traçadores 
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descendente e ascendente. Posto isto, a caracterização do traçador ascendente através de um potencial 

na sua extremidade pode ser considerada a aproximação mais adequada ao traçador ascendente. 

No modelo de Rizk, a união dos traçadores descendente e ascendente ocorre a partir do momento em que 

a intensidade do campo elétrico entre as extremidades de ambos os traçadores igualar, ou exceder, o valor 

médio de 500 𝑘𝑉/𝑚. A condição para a união dos dois traçadores utilizada por Rizk é também utilizada 

pelos restantes modelos listados no capítulo 3, à exceção do modelo de Dellera e Garbagnati. A partir da 

bibliografia disponível sobre o tema, a influência de cada condição no estudo da união dos traçadores 

descendente e ascendente não pode ser determinada. 
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5. Programa Computacional “LINC” 

O programa computacional apresentado no presente capítulo, baseado no modelo de progressão do 

traçador de Rizk, tem como objetivo a determinação do raio de atração de uma estrutura. O programa 

computacional é construído utilizando o software Comsol Multiphysics 5.3, com o auxílio da ferramenta 

LiveLink for MATLAB, cuja utilização permite que o programa computacional criado em Comsol 

Multiphysics 5.3 seja manipulado a partir do MATLAB. 

A construção do programa computacional “LINC” pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa diz 

respeito à criação do modelo base em Comsol Multiphysics 5.3 e compreende a representação da 

estrutura, bem como a caracterização do ambiente que a rodeia previamente ao início do traçador 

descendente. A segunda etapa consiste em desenvolver o script em MATLAB que permite alterar e 

controlar o modelo criado em Comsol Multiphysics 5.3, por forma a que seja possível simular o início e 

progressão dos traçadores descendente e ascendente, bem como a união de ambos os traçadores. 

O primeiro passo para a criação do modelo base em Comsol Multiphysics 5.3 consiste em selecionar a 

dimensão do espaço (figura 13). Nesta dissertação, tendo como base a implementação original do modelo 

de progressão do traçador de Rizk, o estudo do raio de atração de uma estrutura é realizado em 3D. 

O próximo passo diz respeito à escolha do módulo utilizado pelo modelo base e, consequentemente, pelo 

programa computacional apresentado neste capítulo. No software Comsol Multiphysics 5.3, a seleção do 

módulo é realizada de acordo com a grandeza física ou processo que o utilizador pretende estudar. De 

entre os módulos disponibilizados ao utilizador, o mais adequado ao problema em estudo é o módulo 

designado para o estudo do campo elétrico, ou seja, o módulo AC/DC. Este, por sua vez, possui uma 

variedade de interfaces físicas que, separadas, ou em conjunto, permitem o cálculo de diferentes 

parâmetros associados ao estudo do campo elétrico, tendo em conta as condições assumidas pelo 

utilizador e os parâmetros conhecidos previamente. A interface física escolhida é designada por 

Electrostatics (figura 14) e permite calcular o campo elétrico e o potencial em dielétricos, conhecendo a 

distribuição de carga elétrica. 

  

Figura 13: Seleção da dimensão do espaço em Comsol 
Multiphysics 5.3. 
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De seguida, o tipo de estudo realizado por “LINC” é selecionado. De entre as opções disponíveis, o estudo 

que melhor se adequa à execução do programa computacional é o estudo designado por Stationary (figura 

15). A seleção do estudo em questão, em conjunto com a interface física Electrostatics, assume que o 

campo elétrico é constante ao longo do tempo, permitindo assim o cálculo do campo elétrico estático em 

qualquer ponto do modelo base construído em Comsol Multiphysics 5.3. Tendo em conta as alterações a 

que o modelo base está sujeito durante a execução do programa computacional, o estudo do campo 

elétrico estático é realizado repetidamente. 

Dimensionado o espaço e selecionados a interface física e o tipo de estudo utilizados no modelo base, a 

geometria equivalente ao objeto de estudo é definida. No que diz respeito ao programa computacional 

apresentado neste capítulo, o objeto de estudo corresponde a uma estrutura ligada à terra, sob condições 

atmosféricas. A estrutura é representada por um ponto, no espaço, localizado à mesma altura que a 

extremidade da estrutura ℎ, o que, por sua vez, significa que a configuração da estrutura não é definida. 

Segundo Rizk, a configuração (da estrutura) é tida em conta utilizando a expressão generalizada obtida 

por este [8] [60]. A nuvem de trovoada, a terra e a atmosfera são representadas por um volume cilíndrico, 

tendo por base o estudo desenvolvido em [59], sob a orientação de Rizk. Neste caso, a nuvem de trovoada 

e a terra correspondem ao topo e à base do cilindro, respetivamente, e a atmosfera corresponde ao volume 

interior do cilindro. A base e o topo possuem um raio igual a 4000 𝑚 e a altura do cilindro é equivalente à 

altura da região inferior da nuvem de trovoada 𝐻𝑐𝑙. A geometria obtida, assumindo que a estrutura se situa 

no centro da base do cilindro, pode ser observada a partir da figura 16. 

Figura 14: Seleção da interface física em Comsol Multiphysics 5.3. 

Figura 15: Seleção do tipo de estudo em Comsol Multiphysics 

5.3. 
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O passo que se segue consiste em atribuir à geometria definida no modelo base as propriedades 

características de um material, ou conjunto de materiais. Neste caso, o único material atribuído à geometria, 

definida por um cilindro, é designado por Air. Consequentemente, o interior do cilindro, que representa a 

atmosfera, passa a ser caracterizado pelas propriedades características do ar. No que diz respeito ao 

material que compõe a estrutura, Rizk afirma que a condutividade do mesmo desempenha um papel 

irrelevante na iniciação do traçador ascendente, tornando desnecessária a atribuição de um material à 

estrutura [60]. 

Por sua vez, a partir da interface física Electrostatics, as condições necessárias para analisar o campo 

elétrico e o potencial em qualquer ponto no interior da geometria utilizada em “LINC” são definidas. O 

potencial é calculado tendo como ponto de referência a terra. 

A primeira condição é estabelecida automaticamente pela interface Electrostatics e assume que o interior 

do cilindro que engloba a atmosfera e a estrutura é caracterizado por um conjunto de equações de Maxwell, 

em que o campo elétrico é considerado estático: 

 ∇ × �⃗� = 0 (33) 

 ∇ ∙ �⃗⃗� = 𝜌, (34) 

em que 

𝐸 é o campo elétrico; 

𝐷 é o campo de deslocamento elétrico; 

e 𝜌 é a densidade de carga livre. 

Figura 16: Geometria correspondente a uma estrutura ligada à terra, sob condições 

atmosféricas. 
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Sabendo que ∇ × �⃗� = 0 e que o rotacional de um gradiente é sempre igual a zero, a interface física assume 

que: 

 �⃗� = −∇𝑉, (35) 

em que 𝑉 corresponde ao potencial elétrico. 

A segunda condição, também estabelecida automaticamente pela interface física Electrostatics, implica 

que a carga elétrica é igual a zero na fronteira entre o interior e o exterior do volume cilíndrico. No programa 

computacional “LINC”, a condição fronteira é aplicada apenas à área lateral do cilindro, o que significa que 

esta é caracterizada por: 

 �⃗� ∙ �⃗⃗� = 0, (36) 

em que 𝑛 representa a normal perpendicular à fronteira. 

A condição Ground é opcional e estabelece um potencial igual a 0 𝑘𝑉 em uma ou mais componentes 

pertencentes à geometria definida no modelo base. No que toca ao programa computacional “LINC”, a 

condição Ground é atribuída à base do cilindro. 

A condição Electric Potential é atribuída ao topo do cilindro que representa a nuvem de trovoada. Quando 

aplicada, a condição introduz um potencial diferente de 0 𝑘𝑉 em uma ou mais componentes pertencentes 

à geometria definida no modelo base. Neste caso, o potencial aplicado ao topo do cilindro correspondente 

à nuvem de trovoada é determinado consoante a altura da nuvem de trovoada 𝐻𝑐𝑙 e o campo elétrico 

ambiente 𝐸𝑔 entre a nuvem de trovoada e a terra. 

A etapa final na criação do modelo base diz respeito ao procedimento utilizado por Comsol Multiphysics 

5.3 para calcular o potencial elétrico. O procedimento é definido automaticamente por Comsol Multiphysics 

5.3 e consiste na aplicação do método dos elementos finitos à geometria utilizada no programa 

computacional. A aplicação do método dos elementos finitos divide a geometria original em pequenas 

regiões, de geometria simples, designadas por elementos finitos. As regiões de geometria simples estão, 

por sua vez, ligadas entre si, através de nós, formando assim a malha de elementos finitos. A cada região 

pertencente à malha, é associado um conjunto de equações simplificado, deduzido a partir de equações 

complexas que caracterizam a distribuição de potencial ao longo da geometria original. Assim sendo, a 

distribuição de potencial obtida utilizando o método dos elementos finitos corresponde a uma aproximação 

da distribuição real de potencial [61]. Nesta etapa, a malha de elementos finitos é aperfeiçoada tendo em 

atenção que o nível de precisão do método dos elementos finitos varia de acordo com a malha utilizada, 

nomeadamente, a forma geométrica, a dimensão e o número de elementos finitos. Quanto menor for a 

dimensão do elemento finito, maior é a precisão do método de elementos finitos. 
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A malha de elementos finitos aplicada ao modelo base do programa computacional “LINC” é constituída 

por elementos tetraédricos de classe Fine (figura 17). A classe selecionada é uma das classes predefinidas 

pelo software Comsol Multiphysics 5.3 e implica uma dimensão máxima de 640 𝑚 e uma dimensão mínima 

de 80 𝑚 para um elemento finito pertencente à malha, uma taxa máxima de crescimento até 45% entre 

dois elementos finitos seguidos, um fator de curvatura igual a 0.5 e uma resolução em regiões estreitas, 

responsável por definir o número de elementos finitos em regiões estreitas, de 0.6. Os parâmetros definidos 

pela classe Fine garantem o maior equilíbrio entre o tempo de computação e a precisão do programa 

computacional “LINC”. De realçar ainda que a malha de elementos finitos aplicada ao volume cilíndrico do 

modelo base permite obter um número de elementos finitos razoável para a utilização do método dos 

elementos finitos [37]. 

Para além do modelo base criado em Comsol Multiphysics 5.3, o funcionamento do programa 

computacional “LINC” requer a utilização de um script, desenvolvido em MATLAB, capaz de controlar e 

alterar, não só a geometria, mas também os parâmetros definidos no modelo base. A sinergia entre ambas 

as componentes permite assim simular o início, progressão e união dos traçadores descendente e 

ascendente em Comsol Multiphysics 5.3, tornando possível a determinação do raio de atração da estrutura 

em análise. 

Previamente ao início do traçador descendente, o potencial no ponto que representa a extremidade da 

estrutura em análise é calculado. O valor do potencial é obtido multiplicando a intensidade de campo 

elétrico ambiente 𝐸𝑔 pela altura da extremidade da estrutura ℎ, ambas definidas no modelo base. 

Na iteração seguinte, o traçador descendente tem início na região inferior da nuvem de trovoada, isto é, o 

topo do cilindro no modelo base. A altura a que o traçador descendente é iniciado é definida como a altura 

da região inferior da nuvem de trovoada 𝐻𝑐𝑙 e pode ser atribuída durante a criação do modelo base. 

Figura 17: Malha de elementos finitos aplicada à geometria do modelo base. 
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Nas iterações que se seguem, o traçador descendente, representado por uma linha reta no modelo base 

(figura 18), progride, na vertical, em direção à terra, a uma velocidade constante 𝑣. Sabendo que a 

simulação da progressão do traçador descendente é realizada em intervalos de tempo de 50 𝜇𝑠, a distância 

percorrida pelo traçador descendente, em cada intervalo de tempo ∆𝑡, é determinada através do produto 

entre a velocidade do traçador descendente e intervalo de tempo de 50 𝜇𝑠. A representação do traçador 

descendente através de uma linha reta e a escolha de um intervalo de tempo igual a 50 𝜇𝑠 são hipóteses 

adotadas por “LINC” devido à escassez de informação sobre os dois parâmetros, que têm por base 

documentação sobre a aplicação de outros modelos de progressão do traçador. Por sua vez, a velocidade 

de progressão do traçador descendente é considerada constante ao longo de todo o percurso efetuado 

pelo traçador descendente. 

A densidade de carga elétrica no traçador descendente varia à medida que o traçador descendente se 

dirige até à terra, podendo ser determinada utilizando as expressões (11) e (12), em que 𝑄 corresponde à 

carga elétrica total no traçador descendente, obtida através da expressão introduzida por Dellera e 

Garbagnati. No modelo base, a densidade de carga elétrica ao longo do traçador descendente é atualizada 

em cada iteração devido à atribuição da condição Line Charge à linha que representa o traçador 

descendente. 

O potencial elétrico na extremidade da estrutura em análise 𝑈𝑖 é calculado após cada deslocamento 

efetuado pelo traçador descendente com o auxílio do método dos elementos finitos. De forma a obter uma 

maior precisão no seu cálculo, a malha de elementos finitos é ajustada em torno do traçador descendente. 

De acordo com Rizk [13], à medida que o traçador descendente se desloca em direção à terra, a carga 

elétrica ao longo do traçador descendente é responsável por intensificar o campo elétrico e, 

consequentemente, o potencial elétrico na extremidade da estrutura em análise. Desta forma, o potencial 

elétrico a calcular deve ter em conta a influência do campo elétrico ambiente 𝐸𝑔 e do campo elétrico 

induzido pela carga elétrica ao longo do traçador descendente: 

 𝑈𝑖 = 𝐸𝑔ℎ + 𝑈𝑖𝑙   [𝑘𝑉], (37) 

em que 𝑈𝑖𝑙 corresponde ao potencial induzido pelo traçador descendente. 

Na mesma iteração, o potencial calculado na extremidade da estrutura em análise é comparado com o 

valor crítico 𝑈𝑙𝑐, determinado utilizando a expressão (20). Na eventualidade de o primeiro exceder ou igualar 

o potencial requerido para a iniciação de um traçador ascendente contínuo, o traçador ascendente emerge 

a partir da estrutura em análise. 

Desde o momento em que é iniciado, o traçador ascendente cresce, em cada iteração, na direção da linha 

imaginária que o une ao traçador descendente que, por sua vez, progride em direção à terra, mantendo a 

mesma direção de progressão e velocidade que aquelas assumidas anteriormente. 
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No modelo base, o crescimento do traçador ascendente é representado por uma sequência de segmentos 

de reta com o mesmo comprimento, mas cuja direção varia em cada iteração (figura 18). Assumindo que 

o vetor sobre a linha imaginária que une as extremidades dos traçadores descendente e ascendente é 

representado por 𝒘, a direção do segmento de reta criado em cada iteração é obtida dividindo o vetor 𝒘 

pelo seu módulo: 

 𝒖 =
𝒘

‖𝒘‖
. (38) 

No que diz respeito ao comprimento de cada segmento de reta, tendo em conta que a velocidade do 

traçador ascendente é igual à velocidade do traçador descendente e que a simulação da progressão do 

traçador ascendente é realizada em intervalos de tempo de 50 𝜇𝑠, a distância percorrida pelo traçador 

ascendente, em cada iteração, é igual à distância percorrida pelo traçador descendente. 

O potencial na extremidade do traçador ascendente 𝑈𝑡𝑖𝑝 corresponde ao potencial na extremidade da 

sequência de segmentos de reta e pode ser calculada através da expressão (31), assumindo que 𝐸𝑖 =

400 𝑘𝑉/𝑚, 𝐸∞ = 3 𝑘𝑉/𝑚 e 𝑥0 = 5. O comprimento do traçador ascendente 𝑙𝐿 diz respeito ao valor absoluto 

da distância entre o ponto que representa a estrutura em análise e a extremidade do traçador ascendente. 

De forma a averiguar se a união entre os traçadores descendente e ascendente é concretizada, a 

intensidade do campo elétrico, entre as extremidades de ambos os traçadores, é calculada, dividindo a 

diferença de potencial entre as extremidades dos traçadores descendente e ascendente, pela distância, 

em módulo, entre eles. A união do traçador descendente e do traçador ascendente e, consequentemente, 

a incidência da descarga atmosférica sobre a estrutura em análise, é verificada caso a intensidade do 

campo elétrico entre as extremidades dos dois traçadores seja maior, ou igual a 500 𝑘𝑉/𝑚 (figura 18). Na 

eventualidade de ambos os traçadores atingirem a mesma altura em relação à terra, e de a condição para 

a união entre estes não se verificar, a incidência da descarga atmosférica sobre estrutura em análise não 

é verificada. 

Figura 18: Processo de união dos traçadores descendente e ascendente - a) Início e progressão 
do traçador descendente; b) Início e progressão do traçador ascendente; c) União dos traçadores 

descendente e ascendente. 
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O raio de atração da estrutura em análise 𝑅𝑎 é determinado avaliando o processo de união dos traçadores 

descendente e ascendente, variando, ao mesmo tempo, a posição de início do traçador descendente em 

relação à estrutura em análise. 

No que diz respeito ao programa computacional “LINC”, o processo de união entre o traçador descendente 

e o traçador ascendente é avaliado ao longo de uma única direção em torno da estrutura em análise, neste 

caso, o semieixo positivo de 𝑥, assumindo que o raio de atração da estrutura é igual para todas as direções 

possíveis em torno da mesma. A hipótese assumida por “LINC” pode ser explicada através da simetria do 

campo elétrico associada ao modelo base. A distância lateral máxima entre a estrutura em análise e a 

posição de início do traçador descendente, a que a união de ambos os traçadores é verificada, corresponde 

então ao raio de atração da estrutura em análise. 

O algoritmo utilizado por “LINC” para a determinação do raio de atração da estrutura em análise é baseado 

em um algoritmo designado por Binary Search e implica a existência de um intervalo de valores no qual o 

valor do raio de atração da estrutura em análise está localizado. Neste caso, assumindo que a união entre 

os traçadores descendente e ascendente é possível a uma distância 𝑥𝐿da estrutura, e sabendo que a união 

entre ambos os traçadores não é verificada a uma distância 𝑥𝑅 da estrutura (maior que 𝑥𝐿); é possível 

concluir que o raio de atração da estrutura se encontra entre 𝑥𝐿 e 𝑥𝑅, uma vez que a distâncias inferiores 

a 𝑥𝐿, a união entre os dois traçadores é assegurada, e a distâncias superiores a 𝑥𝑅, a união entre os dois 

traçadores deixa de ser possível. Assim sendo, a aplicação do algoritmo em questão consiste na 

determinação do intervalo de valores dentro do qual o raio de atração da estrutura se encontra e na procura 

do mesmo. 

Em um primeiro teste, o algoritmo assume que o traçador descendente é iniciado diretamente sobre a 

estrutura. Na eventualidade de a união entre os traçadores descendente e ascendente se verificar, a 

coordenada 𝑥 correspondente à posição de início do traçador descendente é identificada como o extremo 

esquerdo 𝑥𝐿 do intervalo, sendo posteriormente iniciado um segundo teste. Caso a união entre os 

traçadores não se verificar, o programa computacional “LINC” termina. 

No segundo teste, o algoritmo assume que o traçador descendente é iniciado a uma distância diferente de 

zero em relação à estrutura, maior que 𝑥𝐿, selecionada de forma a que a união entre os traçadores 

descendente e ascendente não seja possível. A coordenada 𝑥 correspondente à posição de início do 

traçador descendente é posteriormente identificada como o extremo direito 𝑥𝑅 do intervalo, garantindo que 

o raio de atração da estrutura é maior ou igual a 𝑥𝐿 e menor que 𝑥𝑅. A escolha da posição de início do 

traçador descendente pode ser baseada em estudos sobre o raio de atração de estruturas semelhantes 

aquela analisada pelo programa computacional “LINC”. No entanto, caso a união entre os dois traçadores 

se verificar, o programa computacional termina, sendo necessário escolher outra posição para o início do 

traçador descendente. 



45 
 

A procura é iniciada assumindo que a posição de início do traçador descendente está situada no centro do 

intervalo determinado anteriormente. Se a união entre os traçadores descendente e ascendente se 

verificar, a coordenada 𝑥 correspondente à posição de início do traçador descendente é identificada como 

o novo extremo esquerdo do intervalo, eliminando a metade do intervalo à esquerda desse mesmo extremo. 

Na iteração seguinte, a procura continua assumindo agora que o traçador descendente é iniciado ao centro 

de um novo intervalo, equivalente à metade do intervalo à direita do extremo esquerdo definido na iteração 

anterior. Na eventualidade de a união entre os dois traçadores não se verificar, a coordenada 𝑥 

correspondente à nova posição de início do traçador descendente é identificada como o novo extremo 

direito do intervalo, eliminando a metade do intervalo à sua direita. 

O processo de procura é repetido enquanto a distância entre os extremos do intervalo for maior que 1 𝑚. 

No caso de a condição não se verificar, o algoritmo assume que o raio de atração da estrutura em análise 

é igual ao extremo esquerdo do intervalo cujos extremos distam 1 𝑚, ou menos, de distância entre si. O 

algoritmo utilizado pelo programa computacional “” é demonstrado na figura 19, assumindo que 𝑥𝐿 = 0 𝑚, 

𝑥𝑅 = 12 𝑚 e que o 𝑅𝑎 pretendido é igual a 6 𝑚. 

  

Figura 19: Determinação do raio de atração de uma estrutura, em que 𝑥𝐿 = 0 𝑚, 𝑥𝑅 = 12 𝑚 

e que o 𝑅𝑎 pretendido é igual a 6 𝑚. 
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6. Resultados 

6.1. Aferição do Programa Computacional “LINC” 

No seguimento da construção do programa computacional “LINC”, a concordância entre os resultados 

obtidos por este e o modelo de progressão do traçador introduzido por Rizk é averiguada. A concordância 

entre ambos é analisada comparando os valores de raio de atração de uma estrutura obtidos por “LINC” e 

Rizk, tendo como base o estudo realizado em [60]. 

O estudo tem como objetivo avaliar a incidência de descargas atmosféricas descendentes em estruturas 

de elevada dimensão, em particular, o raio de atração da estrutura, aplicando o modelo de progressão do 

traçador de Rizk. Neste caso, o raio de atração da estrutura é avaliado em duas situações: um mastro em 

terreno plano e um mastro no topo de uma região montanhosa. 

Uma vez que o programa computacional apresentado no capítulo anterior tem apenas em consideração a 

representação de um terreno plano, a comparação entre os valores de raio de atração obtidos por Rizk e 

por “LINC” é realizada tendo por base o caso de estudo em que o mastro é situado em terreno plano. 

O raio de atração 𝑅𝑎 do mastro em terreno plano é estudado fazendo variar a altura do mastro ℎ, a corrente 

de pico 𝐼 e o campo elétrico ambiente 𝐸𝑔.a que é sujeito. 

Na figura 20, o raio de atração 𝑅𝑎 do mastro em terreno plano é avaliado em função da altura ℎ do mesmo, 

para diferentes valores de corrente de pico 𝐼. A altura do mastro varia entre os 10 e 200 𝑚, enquanto a 

corrente de pico varia entre os 5 e 100 𝑘𝐴. O campo elétrico ambiente 𝐸𝑔 é considerado igual a 0 𝑘𝑉/𝑚. 

Na figura 21, o raio de atração 𝑅𝑎 do mastro em terreno plano é avaliado em função do campo elétrico 

ambiente 𝐸𝑔 a que é sujeito, tendo em conta diferentes alturas para o mastro, nomeadamente 20 e 80 𝑚. 

O campo elétrico ambiente 𝐸𝑔 varia entre os 0 e 10 𝑘𝑉/𝑚 e corrente de pico 𝐼 considerada é igual a 31 𝑘𝐴. 

Figura 20: Raio de atração 𝑅𝑎do mastro em terreno plano, em função da altura do 

mastro ℎ, para diferentes valores de corrente de pico 𝐼 e campo elétrico ambiente 𝐸𝑔 

igual a 0 𝑘𝑉/𝑚 (extraída de [60]). 
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O raio de atração do mastro em terreno plano, em função da altura do mastro, da corrente de pico e do 

campo elétrico ambiente é estudada por “LINC” utilizando as mesmas condições que aquelas assumidas 

por Rizk. Desta forma, os valores de raio de atração obtidos pelo programa computacional e pelo modelo 

de Rizk, estimados a partir das figuras 20 e 21, podem ser comparados entre si. 

No que diz respeito à relação entre o raio de atração do mastro, em terreno plano, e a altura do mesmo, a 

figura 22 permite concluir que o raio de atração calculado pelo programa computacional “LINC” e pelo 

modelo de Rizk apresenta uma tendência crescente em conformidade com o aumento da altura do mastro, 

assumindo que a corrente de pico igual é igual a 31 𝑘𝐴 e que o campo elétrico ambiente é igual a 0 𝑘𝑉/𝑚. 

O comportamento do raio de atração pode ser explicado pelo facto de que, a uma determinada distância 

entre o traçador descendente e o solo, o potencial elétrico induzido pelo traçador descendente, na 

extremidade de qualquer estrutura, é tanto maior quanto maior for a altura da mesma; o que, por sua vez, 

permite que o valor crítico 𝑈𝑙𝑐 seja atingido com maior rapidez em estruturas mais elevadas. 

A partir da mesma figura, é possível inferir que a diferença entre os valores de raio de atração obtidos por 

Rizk e “LINC” varia entre cerca de 2% e 7%, não tendo sido verificada qualquer relação entre o aumento 

da altura da estrutura e a diferença entre os resultados de ambos. 

A diferença entre os valores obtidos pode dever-se ao procedimento utilizado para calcular o potencial 

elétrico, sendo que no caso do programa computacional “LINC”, o procedimento utilizado é o método dos 

elementos finitos, enquanto que no caso do modelo de Rizk, o procedimento utilizado é o método de 

simulação da carga. A representação geométrica dos traçadores descendente e ascendente; e o intervalo 

de tempo utilizado para a simulação do processo de união entre os dois traçadores; ambos assumidos por 

“LINC”, uma vez que não são referidos por Rizk; podem também contribuir para a diferença entre os valores 

de raio de atração obtidos, visto que ambos os parâmetros influenciam o cálculo do campo elétrico. 

Figura 21: Raio de atração 𝑅𝑎do mastro em terreno plano, em função do campo elétrico 

ambiente 𝐸𝑔, para um mastro de altura ℎ igual a 20 e 80 𝑚 e uma corrente de pico igual 31 

𝑘𝐴 (extraída de [60]). 
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No que diz respeito à relação entre o raio de atração do mastro, em terreno plano, e o campo elétrico 

ambiente, assumindo que a corrente de pico é igual a 31 𝑘𝐴 e que a altura do mastro é igual a 80 𝑚, a 

figura 23 mostra que o raio de atração do mastro cresce em função do campo elétrico ambiente, tanto no 

programa computacional “LINC”, como no modelo de Rizk. A tendência crescente do raio de atração é 

motivada por um aumento de potencial na extremidade de uma estrutura previamente ao início do traçador 

descendente, causado por um aumento do campo elétrico ambiente. De acordo com o critério de iniciação 

de Rizk, ao aumentar o potencial na extremidade de uma estrutura, o valor crítico 𝑈𝑙𝑐 é atingido com maior 

rapidez, o que, por sua vez, possibilita a existência de uma maior distância entre o traçador descendente 

e o traçador ascendente no momento em que este é atingido. O traçador ascendente possui assim a 

capacidade de percorrer uma maior distância na direção do traçador descendente antes de ambos 

atingirem a mesma altura em relação ao solo, aumentando assim a probabilidade de ocorrência de uma 

união entre os dois traçadores. 

A diferença entre os valores de raio de atração obtidos utilizando o programa computacional “LINC” e o 

modelo de Rizk varia aproximadamente entre os 3% e 7%, não tendo sido possível, mais uma vez, 

encontrar uma relação entre o aumento do campo elétrico ambiente e a diferença entre os resultados 

apresentados na figura 23. 

O desvio entre os resultados alcançados utilizando o programa computacional “LINC” e o modelo de Rizk 

pode ser atribuída aos diferentes procedimentos utilizados para calcular o potencial elétrico, como 

explicado anteriormente. 

  

Figura 22: Raio de atração 𝑅𝑎do mastro em terreno plano, calculado por “LINC” e por Rizk, 

em função da altura do mastro ℎ, para uma corrente de pico 𝐼 igual a 31 𝑘𝐴 e um campo 

elétrico ambiente 𝐸𝑔 igual a 0 𝑘𝑉/𝑚 (valores obtidos por Rizk publicados em [60]). 
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A relação entre o raio de atração do mastro, em terreno plano, e a corrente de pico, obtida pelo modelo de 

Rizk e pelo programa computacional “LINC”, assumindo que a altura do mastro é igual a 80 𝑚 e que o 

campo elétrico ambiente é igual a 0 𝑘𝑉/𝑚 é apresentada na figura 24. A análise gráfica permite observar 

que à medida que a corrente de pico aumenta, o raio de atração do mastro também aumenta, o que, de 

acordo com o estudo da descarga atmosférica descendente, é expectável. Segundo este, o aumento da 

corrente de pico traduz-se em um aumento da densidade de carga ao longo do traçador descendente que, 

por sua vez, é responsável por um aumento do potencial induzido pelo traçador descendente à superfície 

da estrutura. Aumentando o potencial na extremidade de uma estrutura, a distância entre o traçador 

descendente e a estrutura, a que a criação do traçador ascendente é desencadeada, aumenta, 

possibilitando assim o aumento da distância percorrida pelo traçador ascendente e, consequentemente, o 

aumento da probabilidade de união entre os dois traçadores. 

Contrariamente ao que é observado em ambos os casos estudados anteriormente, em que a diferença 

entre os valores de raio de atração obtidos por “LINC” e por Rizk permanece aproximadamente constante 

quando a altura da estrutura e o campo elétrico ambiente são alterados, a diferença entre os valores de 

raio de atração calculados utilizando os dois modelos varia significativamente à medida que a corrente de 

pico aumenta. Ao mesmo tempo, através da figura 24, é possível observar uma redução da diferença entre 

os resultados de ambos os modelos, de 15% para 0%, variando a corrente de pico entre os 5 e 15 𝑘𝐴, e 

um aumento da diferença entre os mesmos resultados, de 0% para 17%, variando a corrente de pico entre 

os 15 e 100 𝑘𝐴. 

Os motivos para a diferença entre os valores de raio de atração determinados utilizando o modelo de Rizk 

e o programa computacional “LINC” são abordados em cima, contudo, a razão para a maior discrepância 

Figura 23: Raio de atração 𝑅𝑎do mastro em terreno plano, calculado por “LINC” e por Rizk, 

em função do campo elétrico ambiente 𝐸𝑔, para um mastro de altura ℎ igual a 80 𝑚 e uma 

corrente de pico 𝐼 igual a 31 𝑘𝐴 (valores obtidos por Rizk publicados em [60]). 
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observada entre os resultados obtidos no presente estudo, em relação aos outros dois, não é evidente. No 

que diz respeito aos diferentes parâmetros de simulação em análise, a corrente de pico é o único parâmetro 

que se encontra associado à representação do traçador descendente, sendo possível determinar a 

densidade de carga ao longo do traçador descendente conhecendo o valor do mesmo. Sabendo a 

densidade de carga ao longo do traçador descendente, o campo elétrico e o potencial podem ser calculados 

em qualquer ponto pertencente ao modelo base, aplicando para tal o método dos elementos finitos. A 

influência da geometria atribuída ao modelo base sobre o cálculo de parâmetros como o campo elétrico e 

o potencial elétrico, quando o método dos elementos finitos é aplicado, permite concluir que a 

representação geométrica atribuída ao traçador descendente desempenha um papel fundamental na 

determinação desses mesmos parâmetros, o que, por sua vez, pode indicar que a maior diferença entre 

os resultados obtidos por ambos os procedimentos se deve à representação do traçador descendente 

assumida por “LINC”. 

As diferenças observadas entre os resultados obtidos pelo programa computacional “LINC” e pelo modelo 

de Rizk em todos os estudos realizados anteriormente podem ser consideradas aceitáveis, dada à 

proximidade entre os valores de raio de atração calculados por ambos os modelos, quando comparados 

em uma escala de centenas de metros, e as adaptações realizadas por “LINC” de forma a implementar o 

modelo de Rizk. A discrepância entre os resultados de ambos os procedimentos pode ainda dever-se ao 

nível de incerteza associado aos valores de raio de atração obtidos por Rizk, uma vez que estes são 

determinados por observação das figuras 20 e 21. A concordância entre os resultados obtidos pelo 

programa computacional “LINC”, e o modelo a partir do qual é originado, permite assegurar, não só a 

correta construção do programa computacional, mas também a possibilidade da sua utilização na 

determinação do raio de atração de qualquer estrutura. 

Figura 24: Raio de atração 𝑅𝑎do mastro em terreno plano, calculado por “LINC” e por Rizk, 

em função da corrente de pico 𝐼, para um mastro de altura ℎ igual a 80 𝑚 e um campo 

elétrico ambiente 𝐸𝑔 igual a 0 𝑘𝑉/𝑚 (valores obtidos por Rizk publicados em [60]). 
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6.2. Aplicação do Programa Computacional “LINC” a Turbinas Eólicas 

A turbina eólica de eixo horizontal divide-se em três partes: torre, cabina e rotor [1]. O rotor, por sua vez, 

possui um conjunto de pás rotativas, cuja altura, em relação ao solo, é responsável por o elevado número 

de descargas atmosféricas a que a turbina eólica é sujeita. Segundo o estudo realizado em [62], entre as 

descargas atmosféricas incidentes em uma turbina eólica, mais de 88% dos casos correspondem a 

descargas atmosféricas incidentes ao longo da extremidade da pá do rotor, o que faz com que esta seja 

considerada a componente mais suscetível à incidência de descargas atmosféricas diretas em uma turbina 

eólica [7]. 

Sendo a pá do rotor a extremidade mais elevada de uma turbina eólica, a determinação do raio de atração 

de uma turbina eólica deve ser realizada a partir da mesma. A área de captação de uma turbina eólica 

pode ser determinada, posteriormente, a partir do raio de atração. 

6.2.1. Determinação do Raio de Atração e da Área de Captação da Turbina Eólica 

A norma CEI 61400-24: 2010 afirma que o raio de atração da turbina eólica 𝑅𝑎 e, consequentemente, a 

área de captação da turbina eólica 𝐴𝑑, são determinados substituindo a turbina eólica por uma haste 

vertical. A altura da haste ℎ é obtida somando a altura do cubo do rotor e o comprimento da pá do rotor, no 

momento em que a pá do rotor e a torre se encontram alinhadas, como representado na figura 25 [7]. 

De acordo com a norma CEI 61400-24: 2010, o raio de atração da turbina eólica é determinado traçando 

uma linha reta de declive 1:3, desde a extremidade mais elevada da turbina eólica até ao solo. O raio de 

atração obtido é igual a três vezes a altura total da turbina eólica no momento em que a pá do rotor e a 

torre estão alinhadas, como descrito pela expressão (5). 

De acordo com o programa computacional “LINC”, o raio de atração de uma turbina eólica é determinado 

estabelecendo a expressão que permite calcular o potencial a que a iniciação de um traçador ascendente 

é desencadeada e os parâmetros de simulação utilizados por “LINC”. 

Figura 25: Altura total da haste correspondente à turbina eólica, segundo CEI 61400-
24:2010. 
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No que diz respeito à expressão generalizada definida em (20), as constantes que mais se adequam à 

turbina eólica são: 

𝑈𝑐∞ = 1556 𝑘𝑉,  

𝐴 = 7.78 𝑚,  

e 𝑅 = 2 × ℎ [𝑚], 

em que ℎ representa a altura total da turbina eólica no momento em que a pá do rotor e a torre estão 

alinhadas, em 𝑚. 

De realçar que, segundo o estudo realizado em [59], a principal limitação à utilização do critério de iniciação 

do traçador ascendente estabelecido por Rizk não se verifica quando a estrutura em análise se trata de 

uma turbina eólica. De acordo com este, a turbina eólica pode ser considerada equivalente a um cabo 

condutor que se estende desde a extremidade da pá do rotor até à terra, dado que o cálculo do campo 

elétrico e do potencial na extremidade da pá do rotor não é afetado pela presença de componentes como 

a torre, a cabina ou o cubo do rotor. Assim sendo, assumindo que o cabo condutor de uma turbina eólica 

possui as mesmas características que uma haste, ou seja, uma altura bastante superior à largura, a 

incerteza associada à utilização de 𝑈𝑐∞ e 𝐴 em estruturas mais complexas que a haste, ou o condutor 

cilíndrico horizontal, não é levantada. 

Os parâmetros de simulação utilizados por “LINC” são indicados na tabela 1: 

Tabela 1: Parâmetros utilizados pelo programa computacional "LINC". 

Descrição Valor Unidade 

Altura da região inferior da nuvem de trovoada (𝐻𝑐𝑙) 2500 𝑚  

Campo elétrico ambiente (𝐸𝑔) 3  𝑘𝑉/𝑚  

Velocidade de progressão do traçador descendente (𝑣) 2 × 105 𝑚/𝑠  

O campo elétrico ambiente utilizado corresponde, segundo Rizk, a um campo elétrico ambiente crítico, a 

partir do qual a criação de descargas atmosféricas é provável [60]. No que se refere à velocidade de 

progressão do traçador descendente, o valor utilizado corresponde àquele observado com maior frequência 

na literatura. Por fim, a posição da extremidade da pá do rotor, ao longo do semieixo positivo de 𝑥, é igual 

a zero. 

No que diz respeito à norma CEI 61400-24: 2010 e ao programa computacional “LINC”, assumindo que o 

campo elétrico é simétrico, a área de captação da turbina eólica pode ser determinada rodando o raio de 

atração da turbina eólica em torno da mesma. A área de captação é assim representada por um círculo 

cujo raio corresponde ao raio de atração da turbina eólica, ou seja [7]: 
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 𝐴𝑑 = 𝜋 × 𝑅𝑎
2  [𝑚2]. (39) 

A turbina eólica em análise é constituída por uma torre, uma cabina e um rotor que, por sua vez, possui 

três pás rotativas, separadas entre si por um ângulo igual a 
2𝜋

3
 𝑟𝑎𝑑. A altura do cubo do rotor é igual a 60 𝑚, 

enquanto o comprimento de cada pá do rotor é igual a 40 𝑚. 

Assumindo que a pá do rotor e a torre estão alinhadas, o raio de atração da turbina eólica, em função da 

corrente de pico, é calculado utilizando o programa computacional “LINC” e a expressão sugerida em CEI 

61400-24: 2010, sendo posteriormente utilizado para determinar a área de captação da turbina eólica. A 

altura da haste correspondente à turbina eólica em análise é igual a 100 𝑚 e a corrente de pico varia entre 

os 5 e 100 𝑘𝐴. Os resultados obtidos por ambos os modelos podem ser consultados na tabela 2. 

Tabela 2: Raio de atração e área de captação da turbina eólica, em função da corrente de pico, de acordo com a norma 
CEI 61400-24: 2010 e o programa computacional "LINC", assumindo que ℎ = 100 𝑚. 

ℎ [𝑚] 𝐼 [𝑘𝐴] 

𝑅𝑎 [𝑚] 𝐴𝑑  [𝑘𝑚2] 

CEI 61400-24: 

2010 
“LINC” 

CEI 61400-24: 

2010 
“LINC” 

100 

5  

300  

60,0  

0,283  

0,0113  

15  140  0,0616  

31  214  0,144  

60  305  0,292  

100 405  0,515  

A primeira conclusão retirada a partir dos resultados obtidos utilizando o programa computacional “LINC” 

e a expressão sugerida em CEI 61400-24: 2010 diz respeito à variação dos mesmos aquando da alteração 

da corrente de pico. De acordo com a norma, o raio de atração da turbina eólica e, consequentemente, a 

área de captação, mantêm-se constantes à medida que a corrente de pico é alterada. No entanto, segundo 

o programa computacional “LINC”, o mesmo não se verifica, sendo possível observar que o aumento da 

corrente de pico se traduz em um aumento do raio de atração (e da área de captação) da turbina eólica, 

que pode ser explicado por um aumento da densidade de carga ao longo do traçador descendente, devido 

ao aumento da corrente de pico, que, por sua vez, é responsável por aumentar o potencial induzido pelo 

traçador descendente na extremidade da pá do rotor, como já referido. A diferença entre os resultados 

obtidos por ambos os modelos é esperada, uma vez que a norma não tem em conta qualquer parâmetro 

físico relativo à descarga atmosférica, incluindo a corrente de pico, tendo apenas em consideração a altura 

da estrutura. 

A análise gráfica realizada a partir da figura 26 permite concluir que, a partir de uma determinada corrente 

de pico, de cerca de 58 𝑘𝐴, a área de captação da turbina eólica calculada conforme a norma CEI 61400-
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24: 2010 é inferior àquela calculada utilizando o programa computacional “LINC”. Os resultados obtidos 

mostram que área de captação da turbina eólica obtida pela norma pode ser subestimada caso a corrente 

de pico atinga valores maiores que 58 𝑘𝐴, aproximadamente. A subestimação desta deve-se ao facto de a 

norma não ter em conta a corrente de pico, o que resulta, por sua vez, em uma subestimação do número 

de eventos nocivos em uma turbina eólica, por ano, devido à incidência de descargas atmosféricas. Por 

outro lado, na presença de correntes de pico de menor intensidade, a utilização da norma para calcular a 

área de captação da turbina eólica e, consequentemente, o número de eventos nocivos em uma turbina 

eólica, por ano, devido à incidência de descargas atmosféricas, não é comprometida. 

6.2.2. Influência da Rotação da Pá do Rotor 

O raio de atração e a área de captação de uma turbina eólica são calculados, segundo a norma CEI 61400-

24: 2010, desprezando a rotação das pás do rotor, como observado anteriormente; não sendo claro se a 

hipótese assumida por esta se deve a uma questão de simplificação, ou a uma questão de relevância para 

a incidência de descargas atmosféricas em uma turbina eólica. No entanto, a propósito de entender se, ou 

como, a alteração de posição da pá do rotor, ao longo do tempo, influencia o raio de atração e a área de 

captação de uma turbina eólica, a variação de ambos os parâmetros em função da rotação das pás do 

rotor é abordada. 

A alteração de posição da pá do rotor tem como primeira consequência a modificação da altura total da 

turbina eólica, obtida, anteriormente, considerando que a pá do rotor e a torre se encontram alinhadas, 

como sugerido por CEI 61400-24: 2010. Assim sendo, é importante, em primeiro lugar, perceber se o 

movimento das pás influencia o processo de união entre o traçador descendente e o traçador ascendente, 

e se sim, de que forma este é influenciado. 

Figura 26: Área de captação da turbina eólica, em função da corrente de pico, de 
acordo com a norma CEI 61400-24: 2010 e o programa computacional "LINC", 
assumindo que ℎ = 100 𝑚. 
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Na situação em causa, a pá do rotor roda a uma velocidade igual à velocidade do vento 𝑣𝑤, em 𝑚/𝑠. A 

velocidade angular da pá, por sua vez, é definida por: 

 𝜔 =
𝑣𝑤

𝑙𝑏
  [𝑟𝑎𝑑/𝑠], (40) 

em que 𝑙𝑏 corresponde ao comprimento da pá do rotor. 

Ao mesmo tempo, a relação entre a velocidade angular e o deslocamento angular da pá do rotor pode ser 

obtida por: 

 𝜔 =
𝜕𝜃

𝜕𝑡
, (41) 

o que permite concluir que o deslocamento angular da pá do rotor, em função do tempo 𝑡, medido a partir 

de uma linha vertical imaginária ao centro do cubo do rotor, é dado por: 

 𝜃(𝑡) = 𝜙 + 𝜔𝑡  [𝑟𝑎𝑑] (42) 

em que 𝜙 corresponde à fase inicial, para 𝑡 = 0. 

A altura total de uma turbina eólica, em função do tempo, pode assim ser calculada somando a altura do 

cubo do rotor e a distância vertical entre o cubo do rotor e a extremidade da pá do rotor mais alta em 

relação ao solo, ou seja: 

 ℎ(𝑡) = ℎ𝐻 + 𝑙𝐵 cos(𝜙 + 𝜔𝑡)  [𝑚] (43) 

em que 

ℎ𝐻 [𝑚] é a altura do cubo do rotor; 

e 𝑙𝐵  [𝑚] é o comprimento da pá do rotor. 

Sabendo que o rotor possui três pás separadas entre si por um ângulo igual a 
2𝜋

3
 𝑟𝑎𝑑, e que todas as pás 

do rotor rodam 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 em relação à linha vertical imaginária ao centro do cubo do rotor, a configuração da 

turbina eólica correspondente ao momento em que a sua altura é máxima, ou mínima, é ilustrada na figura 

27. 
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De acordo com o conceito de altura total de uma turbina eólica definido anteriormente, a altura máxima da 

turbina eólica pode ser obtida assumindo que o deslocamento angular efetuado por uma pá do rotor, como 

por exemplo a pá 𝑛º 1, é igual a 0 𝑟𝑎𝑑. A altura mínima da turbina eólica, por sua vez, é alcançada quando 

o deslocamento angular efetuado pela pá 𝑛º 1, por exemplo, é igual a 
𝜋

3
 𝑟𝑎𝑑. 

De acordo com a expressão (43), a altura total da turbina eólica varia entre os 80 𝑚 e 100 𝑚, assumindo, 

por exemplo, que 𝜃(𝑡) =
𝜋

3
 𝑟𝑎𝑑 e 𝜃(𝑡) = 0 𝑟𝑎𝑑, como referido anteriormente. 

Assumindo que a velocidade de progressão do traçador descendente 𝑣 é aproximadamente igual a 2 × 105 

𝑚/𝑠, e que a partir do momento em que o traçador ascendente é iniciado, o traçador descendente percorre 

cerca de 500 𝑚 até que a união entre os dois traçadores seja possível, o tempo de deslocação do traçador 

descendente pode ser calculado por: 

∆𝑡𝑑 =
500

𝑣
=

500

2 × 105
= 2500 𝜇𝑠. 

No mesmo intervalo de tempo, a variação da altura total da turbina eólica é obtida considerando que a 

velocidade do vento 𝑣𝑤 é igual a 25 𝑚/𝑠, tendo como base o estudo desenvolvido em [59]. O valor escolhido 

corresponde, frequentemente, à velocidade de vento máxima capaz de produzir energia em uma turbina 

eólica e designa-se por velocidade de vento de paragem. Deste modo, admitindo que, em 𝑡 = 0, a altura 

total da turbina eólica é igual a 100 𝑚, decorridos 2500 𝜇𝑠, a altura total da turbina eólica é dada por: 

𝜔 =
25

40
= 0,625 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 

Figura 27: Altura de uma turbina eólica em função da posição das pás do rotor - a) 
Altura máxima; b) Altura mínima. 
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ℎ = 60 + 40 × cos(0 + 0,625 × 0,0025) = 99,9 𝑚. 

Como é possível observar, a altura total da turbina eólica varia cerca de 0,1 𝑚 no mesmo intervalo de tempo 

em que o traçador descendente percorre 500 𝑚, sendo, por isso, possível considerar que as pás do rotor 

são estacionárias em relação à distância percorrida pelo traçador descendente. A hipótese assumida 

permite supor que a posição da pá do rotor se mantém constante durante a progressão do traçador 

descendente, não afetando, portanto, a união entre o traçador descendente e o traçador ascendente. 

Assumindo que a altura de uma turbina eólica não varia enquanto decorre o processo de união entre os 

traçadores descendente e ascendente, a influência da rotação das pás do rotor no raio de atração e na 

área de captação de uma turbina eólica pode ser estudada observando a forma como estes variam com a 

altura da turbina eólica. Por uma questão de simplicidade, são apenas considerados os casos em que a 

altura da turbina eólica é máxima e mínima. 

Analisada a forma como o raio de atração e a área de captação variam de acordo com a corrente de pico 

para uma turbina eólica cuja altura é máxima (tabela 2), a relação entre o raio de atração (e a área de 

captação) e a corrente de pico para uma turbina eólica cuja altura é mínima é estudada de seguida. 

No que diz respeito à norma CEI 61400-24: 2010, uma vez que esta não considera a altura mínima de uma 

turbina eólica, o raio de atração é calculado supondo que a expressão que permite determinar o raio de 

atração associado à altura máxima de uma turbina eólica (expressão 5) possa ser utilizada para qualquer 

altura. 

No que diz respeito ao programa computacional “LINC”, o cálculo do raio de atração é efetuado utilizando 

os mesmos parâmetros que aqueles indicados na tabela 1. No entanto, ao contrário do que é verificado 

quando a altura da turbina eólica é máxima, a coordenada 𝑥 correspondente à posição da extremidade da 

pá do rotor no semieixo positivo de 𝑥 é diferente de 0 𝑚, o que significa que o raio de atração da turbina 

eólica calculado por “LINC” compreende a distância horizontal entre a extremidade da pá do rotor e o cubo 

do rotor, posicionado em 𝑥 = 0 𝑚. A coordenada 𝑥 em que a pá do rotor é posicionada pode ser obtida 

através da relação: 

𝑥 = 40 × sin  (
𝜋

3
) ≅ 34,6 𝑚. 

Seja 𝐷 = 34,6 𝑚 a distância horizontal entre a extremidade da pá do rotor e o cubo do rotor, o raio de 

atração da turbina eólica é calculado através da expressão: 

 𝑅𝑎 = 𝑅𝑎
′ − 𝐷, (44) 

em que 𝑅𝑎′ corresponde ao raio de atração da turbina eólica calculado a partir do cubo do rotor. 
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Assumindo que a turbina eólica em análise é substituída por uma haste cuja altura é igual a 80 𝑚 e cuja 

posição ao longo do semieixo positivo de 𝑥 é igual a 34,6 𝑚, o raio de atração da turbina eólica, em função 

da corrente de pico, é calculado utilizando o programa computacional “LINC” e realizando, como referido 

anteriormente, uma extensão da aplicação de CEI 61400-24: 2010. Os resultados obtidos para uma 

corrente de pico entre os 5 e 100 𝑘𝐴 podem ser observados na tabela 3. 

Tabela 3: Raio de atração da turbina eólica, em função da corrente de pico, de acordo com a norma CEI 61400-24: 

2010 e o programa computacional "LINC", para a configuração da turbina eólica em que ℎ = 80 𝑚. 

ℎ [𝑚] 𝐼 [𝑘𝐴] 

𝑅𝑎 [𝑚] 

CEI 61400-24: 

2010 
“LINC” 

80  

5  

240  

55,4  

15  127  

31  192  

60  292  

100 386  

A área de captação associada à altura mínima da turbina eólica é calculada conhecendo o raio de atração 

da turbina eólica que, como já referido anteriormente, é determinado a partir do ponto mais alto da turbina 

eólica, ou seja, a partir da extremidade da pá do rotor mais elevada em relação ao solo. No caso em que a 

altura total da turbina eólica é mínima, os pontos mais altos da turbina eólica correspondem às 

extremidades das duas pás do rotor que se encontram à mesma altura em relação ao solo, como 

demonstrado pela figura 27, o que impossibilita, por sua vez, a utilização da expressão (39), adequada a 

estruturas com uma extremidade, para determinar a área de captação da turbina eólica. A norma CEI 

61400-24: 2010 não refere, contudo, qual o procedimento mais adequado ao cálculo da área de captação 

de uma estrutura com a configuração de uma turbina eólica cuja altura é mínima. 

Na situação em causa, aplicando o raciocínio utilizado em CEI 61400-24: 2010 e CEI 62305-2, a dedução 

da área de captação da turbina eólica é realizada calculando o raio de atração da turbina eólica a partir da 

extremidade de ambas as pás do rotor, rodando-o, posteriormente, em torno de cada extremidade, obtendo 

assim a área de captação representada na figura 28. 
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Segundo a norma CEI 62305-2, uma área de captação do mesmo tipo que aquela representada em cima 

é calculada através de um método gráfico. No entanto, de forma a manter o nível de complexidade 

observado até aqui, a área de captação da turbina eólica é aproximada a um círculo (figura 29), cujo raio é 

igual à soma do raio de atração da turbina eólica 𝑅𝑎 e da distância horizontal entre a extremidade da pá do 

rotor e o cubo do rotor 𝐷, ou seja: 

A área de captação da turbina eólica, no momento em que esta toma o aspeto da configuração onde a sua 

altura é mínima (figura 27.b), é determinada utilizando a expressão (5), sugerida por CEI 61400-24: 2010, 

e o programa computacional “LINC”, em conjunto com a expressão (45). Os resultados obtidos apresentam-

se de seguida (tabela 4). 

 𝐴𝑑 = 𝜋 × (𝐷 + 𝑅𝑎)
2  [𝑚2]. (45) 

Figura 28: Área de captação associada à altura mínima de uma turbina 
eólica, baseada em CEI 61400-24: 2010 e CEI 62305-2. 

Figura 29: Área de captação associada à altura mínima de uma turbina 
eólica, aproximada a um círculo. 
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Tabela 4: Área de captação da turbina eólica, em função da corrente de pico, de acordo com a norma CEI 61400-24: 
2010 e o programa computacional "LINC", para a configuração da turbina eólica em que ℎ = 80 𝑚. 

ℎ [𝑚] 𝐼 [𝑘𝐴] 

𝑅𝑎 + 𝐷 [𝑚] 𝐴𝑑  [𝑘𝑚2] 

CEI 61400-24: 

2010 
“LINC” 

CEI 61400-24: 

2010 
“LINC” 

80  

5  

274  

90,0  

0,237  

0,0254  

15  162  0,0824  

31  227  0,162  

60  327  0,336  

100 421  0,557  

Os resultados obtidos mostram, mais uma vez, que, de acordo com o programa computacional “LINC”, o 

raio de atração e a área de captação da turbina eólica aumentam à medida que a corrente de pico aumenta, 

enquanto que, de acordo com a norma, tanto um como outro mantêm-se constantes à medida que a 

corrente de pico aumenta. As razões para tal devem-se aos modelos utilizados para calcular cada 

parâmetro, tendo estas sido abordadas em detalhe aquando do estudo sobre o raio de atração e a área de 

captação associadas à altura máxima da turbina eólica. No que diz respeito ao raio de atração da turbina 

eólica, os valores obtidos utilizando a expressão (5) e o programa computacional “LINC”, ao assumir que 

a altura da turbina eólica é mínima, são inferiores àqueles obtidos por ambos os procedimentos ao 

considerar que a altura da turbina eólica é máxima. A diferença entre os valores observados pode ser 

explicada por uma alteração da altura da estrutura, uma vez que esta desempenha um papel importante 

no cálculo do raio de atração da turbina eólica. No entanto, devido à relevância atribuída por CEI 61400-

24: 2010 à altura de uma estrutura, a diferença entre os valores de raio de atração obtidos utilizando a 

expressão de CEI 61400-24: 2010 é significativamente maior (cerca de 20%) do que aquela obtida entre 

os valores obtidos por “LINC” (até cerca de 10%). No que diz respeito à área de captação da turbina eólica, 

é possível observar que, ao utilizar as expressões (5) e (45), o valor calculado para uma altura igual a 80 𝑚 

é inferior ao valor calculado para uma altura igual a 100 𝑚, ao passo que, de acordo com “LINC”, os valores 

para a altura mínima da turbina eólica são superiores àqueles observados quando a altura da turbina eólica 

é máxima. Considerando a importância atribuída à altura de uma estrutura por cada modelo, e sabendo 

que o raio da área de captação da turbina eólica é obtido através da soma do raio de atração e da distância 

horizontal entre o cubo do rotor e a extremidade da pá, o comportamento da área de captação da turbina 

eólica, em ambos os casos, é expectável. 

A relação entre a corrente de pico e a área de captação da turbina eólica, obtida de acordo com a norma 

e o programa computacional “LINC”, é apresentada de seguida (figura 30). Segundo esta, para uma 

corrente de pico inferior a cerca de 44 𝑘𝐴, a área de captação da turbina eólica, calculada conforme a 

norma, é superior à mesma área, calculada de acordo com “LINC”, enquanto que, para uma corrente de 

pico superior a cerca de 44 𝑘𝐴, a área de captação da turbina eólica, calculada conforme o programa 
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computacional “LINC”, é superior à mesma área, calculada de acordo com a norma. Os resultados obtidos 

permitem concluir que a dependência exclusiva da altura da estrutura sugerida por CEI 61400-24: 2010, 

no que diz respeito ao cálculo do raio de atração da turbina eólica, pode traduzir-se em uma subestimação 

da área de captação da turbina eólica, por parte da norma, para correntes de pico de maior intensidade. A 

subestimação da área de captação da turbina eólica resulta em uma subestimação do número de eventos 

nocivos em uma turbina eólica, por ano, devido à incidência de descargas atmosféricas. De realçar que a 

corrente de pico para a qual os valores da área de captação da turbina eólica coincidem é menor do que 

aquela verificada quando a altura da turbina eólica é máxima. 

6.2.3. Influência dos Parâmetros de Simulação 

Os resultados observados até aqui são calculados utilizando os parâmetros indicados por Rizk, o que é de 

esperar dado que o programa computacional “LINC” é adaptado a partir de um modelo desenvolvido por 

este. No entanto, ao longo dos últimos anos, o estudo da descarga atmosférica evoluiu, como referido 

anteriormente, permitindo assim o desenvolvimento de diferentes procedimentos que estudam a incidência 

de descargas atmosféricas, o que implica o aparecimento de diferentes visões sobre, por exemplo, os 

parâmetros que corretamente representam os fenómenos físicos presentes em uma descarga atmosférica. 

De forma a estudar a influência exercida por estes sobre o raio de atração e a área de captação de uma 

turbina eólica, a união entre os traçadores descendente e ascendente é simulada por “LINC” utilizando 

como base os parâmetros indicados na tabela 5, variando, posteriormente, a altura de iniciação do traçador 

descendente, o campo elétrico ambiente, a distribuição de carga ao longo do traçador descendente, a 

velocidade de progressão do traçador ascendente e o parâmetro elétrico característico do traçador 

ascendente. 

  

Figura 30: Área de captação da turbina eólica, em função da corrente de pico, de 
acordo com a norma CEI 61400-24: 2010 e o programa computacional "LINC", 
para a configuração da turbina eólica em que ℎ = 80 𝑚. 
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Tabela 5: Parâmetros base utilizados por “LINC”. 

Descrição Valor/Expressão Unidade 

Altura da região inferior da nuvem de trovoada (𝐻𝑐𝑙) 2500/−  𝑚  

Campo elétrico ambiente (𝐸𝑔) 3/−  𝑘𝑉/𝑚  

Corrente de pico (𝐼) 31/−  𝑘𝐴  

Densidade de carga no traçador descendente (𝑞) −/(11)  𝐶/𝑚 

Velocidade de progressão do traçador descendente (𝑣) 2 × 105/−  𝑚/𝑠  

Velocidade de progressão do traçador ascendente (𝑣𝐿) 2 × 105/−  𝑚/𝑠  

Potencial na extremidade do traçador ascendente (𝑈𝑡𝑖𝑝) −/(31)  𝑘𝑉  

6.2.3.1. Influência da Altura de Iniciação do Traçador Descendente 

O primeiro parâmetro avaliado corresponde à altura a que o traçador descendente é iniciado, normalmente 

associada à altura a que a região inferior da nuvem de trovoada se situa. De acordo com a literatura, os 

valores utilizados com maior frequência são: 2500 𝑚, utilizado por Rizk, e 4000 𝑚, utilizado, entre outros, 

por Becerra e Cooray. Assumindo que a altura a que o traçador descendente é iniciado corresponde a 

2500 𝑚 ou 4000 𝑚, o raio de atração e a área de captação são determinados mantendo os restantes 

parâmetros indicados na tabela 5. Ambos são calculados considerando a altura máxima e a altura mínima 

da turbina eólica, sendo possível observar os resultados obtidos na tabela 6: 

Tabela 6: Raio de atração e área de captação da turbina eólica calculados por “LINC”, em função de 𝐻𝑐𝑙, para ℎ =
100 𝑚 e ℎ = 80 𝑚. 

ℎ [𝑚] 𝐻𝑐𝑙  [𝑚]  𝑅𝑎 [𝑚] 𝐴𝑑 [𝑘𝑚2]  

100 
2500  214  0,144  

4000  162  0,0824  

80  
2500  192  0,162  

4000  143  0,0995  

Os valores obtidos para ambas as posições das pás em estudo mostram que o raio de atração e, 

consequentemente, a área de captação, diminuem quando a altura a que o traçador descendente é iniciado 

aumenta. A explicação para tal pode residir na relação entre a densidade de carga ao longo do traçador 

descendente e a altura de iniciação do traçador descendente utilizada por Rizk, definida através das 

expressões (11) e (12), que indica que a uma determinada distância entre a extremidade do traçador 

descendente e o solo, a densidade de carga ao longo do traçador descendente é tanto maior quanto menor 

for a altura a que o traçador descendente é iniciado. O aumento da densidade de carga ao longo do traçador 

descendente é responsável, por sua vez, por um aumento do potencial induzido pelo traçador descendente 

no extremo da pá da turbina eólica. Assim sendo, assumindo que a corrente de pico se mantém constante, 

a distância entre a extremidade do traçador descendente e a extremidade da turbina eólica, capaz de 

assegurar a iniciação do traçador ascendente, diminui à medida que a altura de iniciação do traçador 
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descendente aumenta. Por conseguinte, o espaço disponível para a progressão do traçador ascendente 

sofre uma redução, diminuindo assim a probabilidade de união entre o traçador descendente e ascendente. 

Por outro lado, nota-se que a diferença entre os valores de raio de atração obtidos para as duas alturas 

estudadas, para uma mesma altura de iniciação do traçador descendente, apresenta o mesmo valor (cerca 

de 11%). A pequena variação observada indica que a altura de uma estrutura possui uma influência 

reduzida sobre o raio de atração no caso em que a altura de iniciação do traçador descendente é alterada. 

A explicação para tal pode residir no facto de a variação da altura da estrutura ser considerada insignificante 

quando comparada à variação da altura de iniciação do traçador descendente. Por fim, a comparação entre 

os valores de área de captação obtidos para as duas alturas em análise permite inferir que, para a mesma 

altura de iniciação do traçador descendente, a área de captação aumenta quando a altura da turbina eólica 

diminui. No presente caso, o comportamento da área de captação pode dever-se à influência reduzida que 

a altura da turbina eólica exerce sobre o raio de atração. 

6.2.3.2. Influência do Campo Elétrico Ambiente 

O segundo parâmetro em análise diz respeito ao campo elétrico ambiente utilizado por Rizk, e Becerra e 

Cooray. O valor típico utilizado varia entre os 10 e 20 𝑘𝑉/𝑚, sendo o valor de 15 𝑘𝑉/𝑚 referido 

especificamente por Cooray. No estudo apresentado de seguida, a influência do campo elétrico ambiente 

sobre o raio de atração e a área de captação da turbina eólica é determinada assumindo que o campo 

elétrico ambiente é igual a 3, 10, 15 e 20 𝑘𝑉/𝑚, mantendo os restantes parâmetros indicados na tabela 5. 

Os resultados obtidos considerando a altura máxima e a altura mínima da turbina eólica podem ser 

observados a partir da tabela 7. 

Tabela 7: Raio de atração e área de captação da turbina eólica calculados por "LINC", em função de 𝐸𝑔, para ℎ =

100 𝑚 e ℎ = 80 𝑚. 

ℎ [𝑚] 𝐸𝑔 [𝑘𝑉/𝑚]  𝑅𝑎 [𝑚] 𝐴𝑑  [𝑘𝑚2] 

100  

3  214  0,144  

10  295  0,273  

15  573  1,03  

20  622  1,22  

80  

3  192  0,162  

10  245  0,246  

15  329  0,416  

20  623  1,36  

A primeira conclusão retirada a partir da tabela em cima diz respeito ao aumento do raio de atração e da 

área de captação da turbina eólica à medida que o campo elétrico ambiente aumenta, tanto para a altura 

máxima, como para a altura mínima da turbina eólica. O aumento do campo elétrico ambiente, como 

abordado anteriormente, implica um aumento de potencial na extremidade da pá da turbina eólica 
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previamente à descida do traçador descendente, o que permite, como seria de esperar, que o traçador 

ascendente seja iniciado para um menor comprimento do traçador descendente. A maior distância 

disponível para a progressão de cada traçador oferece uma maior probabilidade de ocorrência para a união 

entre o traçador descendente e o traçador ascendente, permitindo assim que o raio de atração aumente. 

Por sua vez, a comparação entre os resultados obtidos para um mesmo campo elétrico ambiente e para 

alturas diferentes permite concluir que a influência da altura da turbina eólica sobre o raio de atração 

aumenta à medida que o campo elétrico ambiente aumenta, sendo que a diferença entre os valores de raio 

de atração para as duas alturas em estudo aumenta desde cerca de 11 %, até cerca de 43%, para um 

campo elétrico ambiente que varia entre os 3 𝑘𝑉/𝑚 e 15 𝑘𝑉/𝑚. O comportamento observado pode ser 

explicado por um aumento da diferença entre o potencial induzido por um campo elétrico ambiente em uma 

extremidade de 80 𝑚 e 100 𝑚 de altura, previamente ao início do traçador descendente, que se verifica 

quando o campo elétrico ambiente se intensifica. No entanto, como se pode observar, os valores de raio 

de atração obtidos considerando uma turbina eólica de 80 𝑚 e 100 𝑚 de altura, para um campo elétrico 

ambiente igual a 20 𝑘𝑉/𝑚, são bastante próximos entre si, não estando, por isso, de acordo com a 

tendência verificada anteriormente. A inconsistência nos resultados obtidos quando é assumido um campo 

elétrico ambiente igual a 20 𝑘𝑉/𝑚, em relação aos restantes resultados, pode significar que as hipóteses 

assumidas por Rizk apresentam algumas limitações nos casos em que o estudo da incidência de descargas 

atmosféricas envolva valores bastante elevados para o campo elétrico ambiente. Finalmente, no que diz 

respeito à área de captação obtida para as duas alturas em estudo, os valores encontrados mostram que, 

para um campo elétrico ambiente de 3 𝑘𝑉/𝑚, a área de captação de uma turbina eólica de 100 𝑚 de altura 

é menor que a área de captação de uma turbina eólica de 80 𝑚 de altura, o que seria de esperar dada a 

influência reduzida da altura da turbina eólica sobre o raio de atração no caso em questão. 

6.2.3.3. Influência da Distribuição de Carga ao Longo do Traçador Descendente 

O parâmetro estudado de seguida diz respeito à distribuição de carga ao longo do traçador descendente e 

tem como objetivo compreender a influência exercida por esta sobre o raio de atração e a área de captação 

da turbina eólica. O raio de atração e, por conseguinte, a área de captação, são determinados considerando 

as relações entre a carga e a corrente de pico sugeridas por Rizk, Cooray, Golde e Eriksson, sendo as 

duas primeiras abordadas em detalhe no capítulo 3. 

A relação sugerida por Golde afirma que a densidade de carga ao longo do traçador descendente 𝑞 decai 

exponencialmente à medida que a altura em relação à terra aumenta, podendo ser obtida a partir da 

seguinte relação [41] [42]: 

 𝑞(𝑧) = 𝑞𝑜 × 𝑒−𝑧
𝜆⁄   [𝐶/𝑚] (46) 

 𝑞𝑜 = 4.36 × 10−5 × 𝐼  [𝐶/𝑚], (47) 

em que 
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𝑧 [𝑚] representa a altura em relação à terra, medida ao longo do traçador descendente; 

𝑞𝑜 corresponde à densidade de carga ao longo do traçador descendente em 𝑧 = 0 𝑚; 

𝐼 [𝑘𝐴] representa a corrente de pico; 

e 𝜆 = 1000 𝑚 é uma constante determinada por Golde. 

Por outro lado, Eriksson, assim como Rizk, assume que a densidade de carga ao longo do traçador 

descendente decresce linearmente desde o seu valor máximo, junto à extremidade do traçador 

descendente, até aproximadamente zero, junto à nuvem. A relação entre a densidade de carga ao longo 

do traçador descendente e a altura em relação à terra é determinada através das expressões (11) e (12), 

em que a carga total do traçador descendente é agora obtida por [9]: 

 𝐼 = 29,4 × 𝑄0,7  [𝑘𝐴], (48) 

em que 

𝐼 corresponde à corrente de pico; 

e 𝑄 [𝐶] corresponde à carga total negativa do traçador descendente. 

No que diz respeito à relação entre a densidade de carga ao longo do traçador descendente e a corrente 

de pico sugerida por Cooray, a complexidade associada à expressão (15) afigura-se excessiva para “LINC”. 

Assim sendo, a influência do traçador descendente no processo de união entre o traçador descendente e 

o traçador ascendente é determinada calculando o potencial na extremidade do traçador descendente. 

Segundo Cooray, o potencial é obtido a partir da relação mencionada anteriormente, também sugerida por 

este, podendo ser calculada através da expressão [10]: 

 𝑉 = 3,76 × 106 × 𝐼0,767  [𝑉], (49) 

em que 𝐼 [𝑘𝐴] representa a corrente de pico. 

Os restantes parâmetros de simulação utilizados podem ser observados na tabela 5. Determinados os 

parâmetros necessários ao funcionamento de “LINC”, o raio de atração e a área de captação da turbina 

eólica podem ser calculados, considerando, uma vez mais, a altura máxima e a altura mínima da turbina 

eólica. Os resultados obtidos podem ser consultados de seguida (tabela 8): 
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Tabela 8: Raio de atração e área de captação da turbina eólica calculados por “LINC”, em função da densidade de 
carga ao longo do traçador descendente, para ℎ = 100 𝑚 e ℎ = 80 𝑚. 

ℎ [𝑚] 𝑞 [𝐶/𝑚]  𝑅𝑎 [𝑚]  𝐴𝑑 [𝑘𝑚2]  

100 

(46)  329  0,340  

(11) (48)  276  0,239  

(9) (11)  214  0,144  

(15)  42,0  0,00554  

80  

(46)  304  0,361  

(11) (48)  266  0,285  

(9) (11)  192  0,162  

(15)  38,4  0,0167  

Os resultados obtidos para as duas configurações da turbina eólica em estudo mostram, em primeiro lugar, 

uma elevada discrepância entre o raio de atração e área de captação calculados utilizando as expressões 

sugeridas por Golde, Eriksson e Rizk; e a expressão sugerida por Cooray. Analisando as expressões 

aplicadas por cada autor, a discrepância verificada entre os resultados em questão pode dever-se ao facto 

de que, de acordo com a expressão (50), o potencial na extremidade do traçador descendente é constante, 

enquanto que, de acordo com as expressões (9), (11), (47) e (49), o potencial na extremidade do traçador 

descendente aumenta à medida que o traçador descendente se aproxima do solo. Ao utilizar a expressão 

(50), o campo elétrico médio entre as extremidades de um traçador descendente e ascendente, assumindo 

que este é iniciado, diminui à medida que um progride em direção ao outro, uma vez que o potencial de 

um permanece constante e o do outro aumenta com o seu comprimento. A probabilidade de ocorrência de 

uma união entre os dois traçadores diminui assim drasticamente, nomeadamente, para os casos em que o 

traçador descendente é iniciado a uma maior distância horizontal em relação à turbina eólica, o que significa 

que o raio de atração e a área de captação diminuem consideravelmente, como é possível observar. Por 

sua vez, os valores de raio de atração e de área de captação determinados utilizando as expressões 

sugeridas por Golde, Eriksson e Rizk apresentam uma tendência decrescente, tendo os valores máximos 

e mínimos sido obtidos utilizando a expressão de Golde e de Rizk, respetivamente. Sabendo que as 

expressões em questão implicam um aumento de potencial na extremidade do traçador descendente à 

medida que o mesmo progride em direção ao solo, a causa para a tendência decrescente pode residir na 

forma em como o potencial varia em função da altura em relação ao solo que, por sua vez, varia de acordo 

com a distribuição de carga ao longo do traçador descendente assumida por cada expressão. Segundo 

estas, a densidade de carga decresce ao longo do traçador descendente, desde o seu valor máximo junto 

à extremidade do traçador descendente, até aproximadamente zero junto à nuvem, decrescendo 

exponencialmente, de acordo com Golde, ou linearmente, de acordo com Eriksson e Rizk. A expressão 

indicada por Golde sugere uma diminuição menos acentuada da densidade de carga ao longo do traçador 

descendente do que aquela sugerida por Eriksson e Rizk, o que resulta em um maior potencial induzido 
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pelo traçador descendente na extremidade da pá da turbina eólica e, consequentemente, em uma maior 

probabilidade de união entre os traçadores descendente e ascendente, como referido anteriormente. Por 

conseguinte, o raio de atração e a área de captação da turbina eólica aumentam. No que diz respeito às 

expressões indicadas por Eriksson e Rizk, a diferença entre os valores de raio de atração e de área de 

captação obtidos utilizando ambas as expressões deve-se à carga total do traçador descendente assumida 

por cada autor, sendo que uma carga total superior traduz-se em uma maior densidade de carga ao longo 

do traçador descendente e, consequentemente, em uma maior probabilidade de união entre os traçadores 

descendente e ascendente. Deste modo, os valores superiores obtidos utilizando a expressão de Eriksson 

são explicados por este assumir uma carga total do traçador descendente superior àquela assumida por 

Rizk. Por fim, a observação dos resultados obtidos para ambas as configurações da turbina eólica em 

estudo permite concluir, mais uma vez, que os valores de área de captação aumentam quando a altura da 

estrutura diminui. A explicação para tal é mencionada anteriormente. 

6.2.3.4. Influência da Velocidade de Progressão do Traçador Ascendente 

Na presente secção, o parâmetro de simulação em análise é a velocidade de progressão do traçador 

ascendente. Dado que o modelo de Rizk atribui uma maior importância à relação entre a velocidade dos 

traçadores descendente e ascendente do que ao valor absoluto de ambas as velocidades, o estudo de 

como a velocidade de progressão do traçador ascendente influencia o raio de atração e a área de captação 

da turbina eólica é realizado assumindo as hipóteses propostas por Rizk e por Dellera e Garbagnati, ou 

seja, assumindo uma relação constante e variável entre as duas velocidades, respetivamente. Os restantes 

parâmetros de simulação mantêm-se como indicados na tabela 5. 

No que diz respeito à relação utilizada por Dellera e Garbagnati, o programa computacional assume que o 

traçador descendente progride a uma velocidade de 2 × 105 𝑚/𝑠. Após o momento em que o traçador 

ascendente é iniciado, a velocidade de progressão do traçador ascendente, aqui representada por 𝑣𝐿, varia 

linearmente em função do campo elétrico médio entre os dois traçadores, sendo inicialmente considerada 

quatro vezes menor que a velocidade de progressão do traçador descendente, e, no momento anterior à 

união de ambos os traçadores, considerada igual à velocidade de progressão do traçador descendente. 

O raio de atração e a área de captação da turbina eólica obtidos considerando a altura máxima e a altura 

mínima da turbina eólica podem ser observados na tabela 9: 

Tabela 9: Raio de atração e área de captação da turbina eólica calculados por "LINC", para os casos em que a 
velocidade de progressão do traçador ascendente é constante ou variável, considerando ℎ = 100 𝑚 e ℎ = 80 𝑚. 

ℎ [𝑚] 𝑣𝐿 [𝑚/𝑠]  𝑅𝑎 [𝑚]  𝐴𝑑  [𝑘𝑚2] 

100 
𝑣  214  0,144  

𝑣/4 → 𝑣  127  0,0507  

80  
𝑣  192  0,162  

𝑣/4 → 𝑣  117  0,0726  
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De acordo com os resultados encontrados para as posições das pás do rotor estudadas, o raio de atração 

e a área de captação de uma turbina eólica são maiores para o caso em que a velocidade de progressão 

do traçador ascendente se mantém constante ao longo do caminho percorrido por este, do que para o caso 

em que a velocidade de progressão do traçador ascendente se altera à medida que o traçador progride. 

Dado que a progressão do traçador descendente não é alterada, o comportamento observado pode estar 

relacionado com a satisfação da condição de união entre o traçador descendente e o traçador ascendente, 

que, como já referido, consiste em que um campo elétrico crítico entre os dois traçadores seja atingido. O 

campo elétrico médio entre estes é determinado dividindo a diferença de potencial entre a extremidade de 

cada traçador, por uma distância medida ao longo de uma linha reta que une ambos os traçadores, o que 

significa, que a diferença entre os resultados obtidos pode ser explicada por uma diminuição da diferença 

de potencial entre ambas as extremidades ou por um aumento da distância entre os dois traçadores. 

Segundo os dados utilizados, a velocidade de progressão variável do traçador ascendente é, em todos os 

instantes, inferior à velocidade de progressão constante do traçador ascendente, o que implica, por sua 

vez, que o comprimento do traçador ascendente e, consequentemente, o potencial na sua extremidade, 

sejam menores no primeiro caso. A diferença de potencial entre as extremidades dos traçadores 

descendente e ascendente, para um mesmo instante, é, no entanto, aproximadamente igual em ambos os 

casos. Por outro lado, a distância entre a extremidade de um traçador descendente e de um traçador 

ascendente é, em todos os instantes, superior no caso em que a velocidade de progressão do traçador 

ascendente é variável. Assim sendo, a redução do raio de atração e da área de captação de uma turbina 

eólica pode ser causada por um aumento da distância entre ambos os traçadores, sendo este responsável 

por uma diminuição do campo elétrico médio entre estes. Por conseguinte, a probabilidade de alcançar a 

condição de união diminui. No que diz respeito à relação entre a altura da turbina eólica e o raio de atração, 

os resultados obtidos mostram que, em ambos os casos estudados, o raio de atração diminui quando a 

altura da turbina eólica diminui, não sendo possível identificar qualquer outra relação devido ao número 

reduzido de resultados obtidos. De realçar que, para ambos os casos em estudo, a área de captação 

aumenta quando altura da turbina eólica diminui. 

6.2.3.5. Influência do Parâmetro Elétrico Característico do Traçador Ascendente 

O parâmetro elétrico utilizado para caracterizar o traçador ascendente, como referido anteriormente, não é 

consistente ao longo da bibliografia disponível sobre o modelo de progressão do traçador, podendo variar 

de autor para autor. De entre os parâmetros conhecidos, a densidade de carga ao longo do traçador 

ascendente e o potencial na extremidade do traçador ascendente são os mais utilizados. A densidade de 

carga é considerada constante ao longo do traçador ascendente, normalmente com um valor igual a 50 𝜇𝐶 

ou 65 𝜇𝐶, mantendo, simultaneamente, o mesmo valor ao longo da progressão do traçador ascendente. 

Por outro lado, o potencial na extremidade do traçador ascendente é determinado através da expressão 

de Rizk (expressão 31). Assim sendo, no presente estudo, os parâmetros elétricos característicos do 

traçador ascendente e a sua influência sobre o raio de atração e a área de captação da turbina eólica são 

avaliados. Os restantes parâmetros utilizados por “LINC” estão indicados na tabela 5. 
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Os resultados obtidos para as duas configurações da turbina eólica estudadas, considerando a expressão 

de Rizk e a densidade de carga constante ao longo do traçador ascendente, são apresentados nas tabelas 

10 e 11: 

Tabela 10: Raio de atração e área de captação da turbina eólica calculados por "LINC" utilizando a expressão de Rizk, 

para ℎ = 100 𝑚 e ℎ = 80 𝑚. 

ℎ [𝑚] 𝑅𝑎 [𝑚]  𝐴𝑑  [𝑘𝑚2] 

100 214  0,144  

80  192  0,162  

Tabela 11: Raio de atração e área de captação da turbina eólica calculados por "LINC", em função da densidade de 
carga ao longo do traçador ascendente, para ℎ = 100 𝑚 e ℎ = 80 𝑚. 

ℎ [𝑚] 𝑞𝐿 [𝜇𝐶/𝑚]  𝑅𝑎 [𝑚]  𝐴𝑑 [𝑘𝑚2]  

100 
50  215  0,145  

65  215  0,145  

80  
50  192  0,162  

65  192  0,162  

A observação dos resultados apresentados em ambas as tabelas permite, em primeiro lugar, concluir que, 

para uma altura igual a 100 𝑚, os valores de raio de atração e de área de captação são maiores no caso 

em que o traçador ascendente é caracterizado por uma densidade de carga constante, de qualquer valor, 

do que no caso em que o traçado ascendente é caracterizado por um potencial na sua extremidade; e que, 

para uma altura igual a 80 𝑚, os valores de raio de atração e de área de captação são iguais em ambos os 

casos. Devido ao aumento insignificante do raio de atração e da área de captação verificado em uma 

turbina eólica de altura máxima, a influência do parâmetro físico característico do traçador ascendente 

sobre o raio de atração e a área de captação da turbina eólica é considerada nula, tanto para a altura 

máxima, como para a altura mínima da turbina eólica. Não existindo quaisquer diferenças entre a 

velocidade e o caminho percorrido pelo traçador descendente e pelo traçador ascendente nos casos 

estudados, a semelhança entre os resultados obtidos em ambos os casos deve-se, provavelmente, ao 

facto de o parâmetro elétrico escolhido para caracterizar o traçador ascendente, de entre aqueles aqui 

estudados, não alterar significativamente o campo elétrico médio entre os dois traçadores, nomeadamente, 

a diferença de potencial entre a extremidade de ambos. Por sua vez, os resultados obtidos assumindo uma 

densidade de carga constante ao longo do traçador ascendente mostram que, tanto o raio de atração como 

a área de captação permanecem inalterados quando a densidade de carga aumenta de 50 𝜇𝐶/𝑚 para 

65 𝜇𝐶/𝑚, independentemente da altura da estrutura. O comportamento observado pode ser explicado por 

uma diferença bastante pequena entre os valores de densidade de carga, em particular, quando 

considerados os comprimentos normalmente atingidos por um traçador ascendente. De realçar que a área 
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de captação para uma turbina eólica de altura máxima é, em todos os casos estudados, inferior à área de 

captação para uma turbina eólica de altura mínima. 
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7. Conclusões e Trabalho Futuro 

7.1. Conclusões 

O desenvolvimento de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas eficaz é, atualmente, um 

dos aspetos mais importantes a ter em conta aquando da instalação de uma turbina eólica. No entanto, a 

conceção e dimensionamento do sistema de proteção como indicado por CEI 61400-24: 2010 revela alguns 

aspetos a melhorar, em particular, a avaliação do número de eventos nocivos em uma turbina eólica devido 

à incidência de descargas atmosféricas. 

De forma a contribuir para uma determinação mais exata do número de eventos nocivos em uma turbina 

eólica, por ano, devido à incidência de descargas atmosféricas, a presente dissertação de mestrado 

apresenta um programa computacional, baseado em um modelo de progressão do traçador, cujo objetivo 

é calcular o raio de atração de uma estrutura considerando os fenómenos físicos relativos à descarga 

atmosférica negativa descendente. 

De entre os modelos de progressão do traçador analisados, o modelo de progressão do traçador sugerido 

por Rizk é escolhido como base para o programa computacional “LINC”. A escolha do modelo de Rizk 

deve-se ao facto de que o critério de iniciação do traçador ascendente proposto por este possuir poucas 

limitações e uma complexidade de implementação inferior a outros modelos. O programa computacional é 

desenvolvido em Comsol Multiphysics 5.3 com o auxílio da ferramenta LiveLink for MATLAB, o que 

possibilita a sincronização entre o software Comsol Multiphysics 5.3 e o MATLAB. 

A análise de resultados obtidos utilizando “LINC” e o modelo de progressão do traçador criado por Rizk, 

assumindo as mesmas condições na aplicação de ambos, permite concluir que o modelo de Rizk é 

adaptado corretamente por “LINC”. 

Depois de verificado o correto funcionamento do programa computacional “LINC” e de identificados os 

parâmetros a introduzir em “LINC” de forma a estudar a incidência de descargas atmosféricas em uma 

turbina eólica, o raio de atração e a área de captação são estudados considerando um caso prático 

aproximado de uma turbina eólica real. A área de captação é um parâmetro fundamental para a 

determinação do número de eventos nocivos em uma turbina eólica devido à incidência de descargas 

atmosféricas e pode ser calculado conhecendo o raio de atração. 

Em primeiro lugar, considerando que a turbina eólica é representada por uma haste vertical com a mesma 

altura que a turbina eólica, no momento em que a pá do rotor e a torre se encontram alinhadas 

verticalmente, como sugerido por CEI 61400-24: 2010, o raio de atração e a área de captação de uma 

turbina eólica são calculados utilizando o programa computacional e a norma. Os resultados obtidos 

mostram que, no caso de “LINC”, o raio de atração e a área de captação de uma turbina eólica aumentam 

à medida que a corrente de pico aumenta, e que, no caso da norma, o raio de atração e a área de captação 

de uma turbina eólica mantêm-se constantes quando a corrente de pico aumenta. Os resultados de ambos 
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os modelos mostram ainda que a utilização do modelo indicado por CEI 61400-24: 2010 subestima a área 

de captação de uma turbina eólica para valores de corrente de pico superiores a cerca de 58 𝑘𝐴, o que 

seria de esperar, dado que, contrariamente ao programa computacional “LINC”, a norma não considera 

que a corrente de pico possua alguma influência sobre o raio de atração ou a área de captação. A 

subvalorização da corrente de pico pode assim resultar em um número de eventos nocivos em uma turbina 

eólica, devido à incidência de descargas atmosféricas descendentes, menor de que aquele verificado 

efetivamente. Sabendo que uma corrente de pico na ordem dos 50 𝑘𝐴 a 60 𝑘𝐴 apresenta entre cerca de 

20 % e 30 % de probabilidade de ser excedida, a diferença entre o número de eventos nocivos em uma 

turbina eólica estimado por CEI 61400-24: 2010, e aquele observado realmente, pode pôr em causa a 

proteção de uma turbina eólica para correntes de pico de maior intensidade. 

De seguida, a alteração de posição da pá do rotor ao longo do tempo é analisada, sendo possível concluir 

que a influência da rotação da pá sobre o raio de atração e a área de captação de uma turbina eólica pode 

ser estudada observando de que forma a alteração da altura de uma turbina eólica afeta o raio de atração 

e a área de captação. Na presente dissertação, apenas a altura máxima e a altura mínima de uma turbina 

eólica são consideradas. 

Os valores de raio de atração e de área de captação obtidos utilizando o programa computacional “LINC” 

e o procedimento sugerido por CEI 61400-24: 2010, para uma turbina eólica cuja altura é mínima, permitem 

concluir que o raio de atração e a área de captação aumentam à medida que a corrente de pico aumenta, 

no caso de “LINC”, e que os mesmos permanecem inalterados quando a corrente de pico aumenta, no 

caso de CEI 61400-24: 2010. Os resultados indicam ainda que a área de captação e, consequentemente, 

o número de eventos nocivos em uma turbina eólica, devido à incidência de descargas atmosféricas 

descendentes, determinados utilizando a norma, são subestimados para valores de corrente de pico 

superiores a cerca de 44 𝑘𝐴.  

A comparação entre os resultados obtidos considerando a altura máxima e a altura mínima de uma turbina 

eólica demonstram que, ao utilizar a norma CEI 61400-24: 2010, a área de captação diminui 

significativamente quando a altura de uma turbina eólica diminui. O mesmo não se verifica ao utilizar o 

programa computacional “LINC”. Segundo este, a área de captação de uma turbina eólica aumenta 

significativamente à medida que a sua altura diminui. Apesar de se tratar de um estudo inicial, as 

observações realizadas indicam que a maior área de captação de uma turbina eólica não é obtida para a 

posição das pás sugerida por CEI 61400-24: 2010. Naturalmente, a conclusão aqui retirada dependerá de 

outros fatores, nomeadamente, as dimensões de uma turbina eólica. Em todo o caso, é demonstrado que, 

ao ignorar a variação do raio de atração de uma turbina eólica em função da posição das pás do rotor, a 

norma pode não estar a considerar o pior caso possível (maior área de captação). Consequentemente, o 

número de eventos nocivos em uma turbina eólica, devido à incidência de descargas atmosféricas 

descendentes, é subestimado. 
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Por fim, a influência de determinados parâmetros de simulação utlizados em “LINC” sobre o raio de atração 

de uma turbina eólica é estudada considerando os valores, ou expressões, utilizados por Rizk e outros 

autores, para um mesmo parâmetro de simulação. Os parâmetros em estudo são: altura de iniciação do 

traçador descendente, campo elétrico ambiente, distribuição de carga ao longo do traçador descendente, 

velocidade de progressão do traçador ascendente e o parâmetro elétrico característico do traçador 

ascendente, ou seja, densidade de carga ao longo do traçador ascendente ou potencial na extremidade do 

traçador ascendente. 

No que diz respeito à altura de iniciação do traçador descendente, os resultados obtidos indicam que a 

altura escolhida para o início de um traçador descendente não provoca alterações muito significativas ao 

raio de atração de uma turbina eólica. Por outro lado, a utilização de um campo elétrico ambiente diferente 

daquele utilizado por Rizk pode implicar alterações bastante significativas ao cálculo do raio de atração de 

uma turbina eólica, especialmente para valores de campo elétrico mais elevados. O estudo de como a 

densidade de carga, ao longo do traçador descendente, influencia o raio de atração de uma turbina eólica, 

permite concluir, por sua vez, que a consideração de um potencial constante para a extremidade do 

traçador descendente traduz-se em um raio de atração bastante inferior aquele que é calculado assumindo 

um potencial variável para a extremidade do traçador descendente, determinado de acordo com a 

densidade de carga ao longo do mesmo. No que toca à velocidade de progressão do traçador ascendente, 

os resultados obtidos mostram que o raio de atração de uma turbina eólica, calculado assumindo uma 

velocidade de progressão constante, é significativamente maior que aquele calculado quando uma 

velocidade de progressão variável é assumida, indo assim de encontro às observações realizadas 

anteriormente, que afirmam que a velocidade de progressão constante, assumida por Rizk, pode provocar 

alterações consideráveis ao raio de atração de uma turbina eólica. Por sua vez, a diferença entre o raio de 

atração de uma turbina eólica, calculado assumindo uma densidade de carga constante ao longo de um 

traçador ascendente, e um potencial variável para a extremidade de um traçador ascendente, é 

praticamente nula; o que não deixa de ser curioso, uma vez que, segundo Cooray, a caracterização de um 

traçador ascendente através de uma linha de determinada densidade de carga resulta em alterações 

consideráveis à união entre o traçador descendente e o traçador ascendente. A realização de mais testes 

é, no entanto, necessária de forma a averiguar as observações realizadas por Cooray. 

7.2. Trabalho Futuro 

Depois de estabelecido o programa computacional para calcular o raio de atração de uma turbina eólica, o 

trabalho futuro consistirá em determinar o número de eventos nocivos em uma turbina eólica, por ano, 

devido à incidência de descargas atmosféricas descendentes, utilizando a expressão sugerida por CEI 

61400-24: 2010, em que o raio de atração é agora calculado por “LINC”. O raio de atração e o número de 

eventos nocivos em uma turbina eólica, por ano, devido à incidência de descargas atmosféricas 

descendentes, serão posteriormente comparados com valores reais e valores obtidos por outros modelos. 
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Não existindo atualmente um modelo de incidência relativo à descarga atmosférica negativa ascendente, 

ou um procedimento de referência que permita a determinação do número de eventos nocivos, por ano, 

devido à incidência de descargas atmosféricas ascendentes, a incidência de descargas atmosféricas 

ascendentes em uma turbina eólica não é abordada na presente dissertação de mestrado. Na 

eventualidade de ser necessário estimar o número de eventos nocivos em uma turbina eólica, por ano, 

causados por descargas atmosféricas descendentes e ascendentes, a aproximação simplificada descrita 

em CEI 61400-24: 2010, em que o raio de atração é calculado por “LINC”, é utilizada. 

De forma a identificar possíveis melhorias a efetuar quanto à eficácia e exatidão de “LINC”, uma análise 

mais aprofundada aos diferentes parâmetros de simulação e à relação entre estes e o raio de atração de 

uma estrutura pode ainda ser necessária. 
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Anexos 

Anexo A: Fluxograma Geral do Programa Computacional “LINC” 

Anexo B: Fluxograma para a Determinação de 𝒙𝑳 

De forma a simplificar o fluxograma apresentado em seguida, algumas variáveis utilizadas por “LINC”, não 

definidas anteriormente, são identificadas: 

𝑥_𝑑𝑜𝑤𝑛_𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟: Posição de início do traçador descendente, ao longo do semieixo positivo de 𝑥; 

𝑥_𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡: Posição da extremidade de uma estrutura, ao longo do semieixo positivo de 𝑥; 

𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑_𝑑𝑜𝑤𝑛𝑙𝑒𝑎𝑑_𝑧: Altura da extremidade do traçador descendente, em relação ao solo; 

𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑_𝑢𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑_𝑧: Altura da extremidade do traçador ascendente, em relação ao solo; 

𝐸: Campo elétrico entre a extremidade dos traçadores descendente e ascendente. 
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Anexo C: Fluxograma para a Determinação de 𝒙𝑹 

As variáveis identificadas no anexo B são utilizadas mais uma vez no fluxograma apresentado em seguida. 
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Anexo D: Fluxograma Para a Procura de 𝑹𝒂 entre 𝒙𝑳e 𝒙𝑹 

O fluxograma apresentado em seguida utiliza, uma vez mais, as variáveis identificadas no anexo B. 
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