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Resumo 

As linhas de transmissão de energia elétrica estão expostas a vários fatores climatéricos, 

nomeadamente a incidência de descargas atmosféricas que prejudica o seu funcionamento. Para que 

as descargas atmosféricas não interfiram com o fornecimento de energia elétrica, os sistemas de 

interceção devem ser bem projetados de forma a protegerem as linhas eficazmente. O desempenho 

das linhas de transmissão depende da sua correta colocação e pode ser determinado através do cálculo 

de duas taxas: a taxa de contornamento por falha de escudo (SFFOR) e a taxa de contornamento 

inverso (BFR). Para o cálculo das taxas é necessário utilizar o Modelo Eletrogeométrico que utiliza o 

conceito de salto final para determinar o posicionamento dos condutores de fase e dos cabos de 

guarda. Ao longo dos anos vários investigadores propuseram diferentes modelos e diversas 

metodologias a utilizar no cálculo das taxas de desempenho. Nesta dissertação serão discutidos os 

Modelos Eletrogeométricos de diferentes autores, a metodologia a ser utilizada e a sua influência no 

valor das taxas. O programa computacional que foi criado permite que o utilizador selecione qual o 

modelo e quais os parâmetros que pretende utilizar para o cálculo das taxas de desempenho. Serão 

apresentados quatro casos práticos diferentes em que se aplica a metodologia desenvolvida: uma linha 

portuguesa antes e após a sua remodelação, uma linha americana e uma linha alemã. Para o cálculo 

das taxas de desempenho serão utilizadas simulações de Monte Carlo uma vez que as descargas 

atmosféricas têm características probabilísticas. Foi utilizado o programa EMTP 

(Electromagnetic Transients Program) juntamente com o MATLAB para realizar as simulações. 

Este estudo permite concluir que o Modelo Eletrogeométrico utilizado tem muita influência no resultado 

do desempenho das linhas de transmissão face a descargas atmosféricas. O modelo que mais se 

aproxima dos valores reais de desempenho da linha é o Modelo Eletrogeométrico Modificado de 

Eriksson e é o que foi utilizado para obtenção de resultados nesta dissertação.  

Após o estudo da influência do valor da resistência de terra no valor das taxas verificou-se que não se 

observam diferenças significativas nos resultados quando se utiliza o valor médio para a resistência de 

terra ou quando se utiliza os valores para a resistência de terra gerados probabilisticamente com base 

em valores reais. Relativamente à influência da curva de corrente da descarga atmosférica da CIGRE 

concluiu-se que a recomendação da CIGRÉ, em 2013, apresenta valores ligeiramente inferiores para 

a corrente do que a recomendação anterior da CIGRE de 1991. Em relação à influência da largura de 

captação da linha, o seu cálculo será feito com o valor médio da corrente, uma vez que é o 

recomendado pela norma do IEEE e é o que apresenta o valor mais razoável. 

Para o caso prático de Portugal concluiu-se que ao adicionar mais um cabo de guarda à linha, os 

resultados das taxas melhoraram consideravelmente. Para os restantes casos práticos obteve-se 

valores razoáveis e dentro do esperado. 

Palavras-chave: descarga atmosférica, contornamento, Modelo Eletrogeométrico, BFR, SFFOR, Monte 

Carlo, EMTP  
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Abstract 

The electric power transmission lines are exposed to several climatic factors, namely the incidence of 

atmospheric discharges that impair its operation. In order for atmospheric discharges to not interfere 

with the electrical power supply, interception systems must be well designed to effectively protect the 

lines. The performance of transmission lines depends on their correct placement and can be determined 

by calculating two rates: the Shielding Failure Flashover Rate (SFFOR) and the Back flashover Rate 

(BFR). For the calculation of the rates it is necessary to use the Electrogeometric Model that uses the 

concept of striking distance to determine the positioning of phase conductors and shield wires. Over the 

years several researchers have proposed different models and different methodologies to use when 

calculating performance rates. This work will discuss the Electrogeometric Models of different authors, 

the methodology to be used and their influence on the value of the rates. The computer program that 

was created allows the user to select which model and which parameters to use to calculate 

performance rates. Four different practical cases in which the methodology developed was used will be 

showcased: a Portuguese line before and after uprating, an American line and a German line. Monte 

Carlo simulations will be used to calculate the performance rates since the atmospheric discharges have 

probabilistic characteristics. The EMTP program (Electromagnetic Transients Program) was used 

together with MATLAB to perform the simulations. 

This study made it clear that the Electrogeometric Model used has a lot of influence on the performance 

of the transmission lines when facing atmospheric discharges. The model that most closely 

approximates the actual line performance values is the Eriksson Modified Electrogeometric Model, 

which was used to obtain results in this work. 

After studying the influence of the value of the earth resistance on the value of the rates it was verified 

that no significant differences in the results are observed when the average value for the earth resistance 

is used or when using the values for the earth resistance generated probabilistically based on actual 

values. Regarding the influence of the CIGRE atmospheric discharge current curve, it was concluded 

that the 2013 option presents slightly lower values for the current, and consequently for the value of the 

rates, and is the one that will be used in the results since it is the most recent recommendation. In terms 

of the influence of the attraction width, its calculation will be done with the average value of the current, 

since it is the one recommended by the IEEE standard and is the one that presents the most reasonable 

value. 

For the practical case of Portugal it was concluded that when adding one more shield wire to the line, 

the results of the rates improved considerably. For the remaining practical cases, reasonable and 

expected values were obtained. 

Key words: atmospheric discharge, flashover, Electrogeometric Model, BFR, SFFOR, Monte Carlo, 

EMTP 
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1. Introdução 

Um dos maiores problemas que afetam o bom funcionamento das linhas de transmissão de energia 

são as descargas atmosféricas. Para minimizar o impacto das descargas nas linhas e diminuir o nº de 

interrupções são colocados cabos de guarda que, se forem bem posicionados, intercetam as descargas 

atmosféricas, evitando as interrupções.  

O objetivo desta dissertação é fazer um algoritmo que permita calcular as taxas de desempenho das 

linhas de transmissão. Foi desenvolvida uma rotina para a geração destas descargas atmosféricas por 

simulações de Monte Carlo, utilizando o MATLAB. As descargas atmosféricas têm uma natureza 

aleatória, podendo ser descritas por uma distribuição log-normal. Outra ferramenta utilizada foi o EMTP 

(Electromagnetic Transients Program), no cálculo dos transitórios eletromagnéticos em sistemas de 

energia elétrica. A descarga atmosférica ao incidir na linha provoca uma sobretensão, que por vezes, 

leva ao contornamento das cadeias de isoladores e consequentemente, à interrupção do transporte de 

energia. 

A eficácia do sistema de interceção das linhas é verificado pelo cálculo de duas taxas: SFFOR e BFR. 

A primeira é a taxa de contornamentos por falha de escudo e representa o número de descargas, por 

100km de linha e por ano, que não são intercetadas pelos cabos de guarda, incidindo diretamente nos 

condutores de fase e originando o contornamento das cadeias de isoladores. O BFR é a taxa de 

contornamento inverso e representa o número de descargas, por 100km de linha e por ano, que incidem 

no poste ou nos cabos de guarda, e que originam o contornamento das cadeias de isoladores. 

Para determinar se a descarga atmosférica incide no condutor de fase ou incide no poste ou cabo de 

guarda, utilizam-se os modelos Eletrogeométricos. Estes modelos assentam no conceito de salto final, 

que depende da intensidade da corrente que caracteriza a descarga atmosférica.  

Uma vez que existem várias metodologias e modelos para o cálculo das taxas de desempenho das 

linhas de transmissão de energia elétrica, que foram propostos ao longo dos anos por diversos autores, 

foi feito um estudo de forma a perceber as diferenças entre eles e quais os efeitos que causam nos 

resultados.  

A metodologia desenvolvida foi aplicada a quatro casos práticos diferentes: dois são de uma linha 

portuguesa, antes e depois da remodelação da linha, outro é de uma linha americana e o último é de 

uma linha alemã. 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos principais. O capítulo 2, refere-se às metodologias 

e modelos adotados, nomeadamente a caracterização da corrente de descarga, a análise da incidência, 

os modelos dos elementos da rede e a caracterização do desempenho da linha face a descargas 

atmosféricas. O capítulo 3 apresenta o algoritmo desenvolvido para o cálculo das taxas de desempenho 

das linhas de transmissão e, por último, o capítulo 4 diz respeito às aplicações do algoritmo. Neste 

último são apresentados os casos práticos que foram estudados, são escolhidos o número de iterações, 

a metodologia e modelos utilizados e são apresentados os resultados obtidos.  
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2. Metodologias e modelos adotados 

2.1. Atividade ceráunica  

Para avaliar o desempenho das linhas aéreas face a descargas atmosféricas numa determinada região 

é necessário conhecer a atividade ceráunica nessa região. Após anos de observação é possível 

determinar o índice ceráunico de cada região, isto é, o valor médio anual correspondente ao número 

de dias em que se ouve trovejar nesse local, Td. Do ponto de vista da engenharia, é necessário 

quantificar o número de descargas que incidem numa dada região. Utilizando o parâmetro Td é possível 

determinar a densidade de descargas ao solo de uma região, por ano e por km2, Ng [1][2]. Hoje em dia, 

este valor é muitas vezes medido diretamente mas, caso não existam dados suficientes, é possível 

calcular o seu valor através da expressão (1): 

 Ng = 0,04 × Td
1,25 [descargas/km2/ ano] (1)  

Atualmente existem outros métodos para determinar a densidade de descargas sem ser necessário 

utilizar o índice ceráunico. As descargas atmosféricas são detetadas por sensores eletromagnéticos 

que enviam os dados para um analisador central. Cada sensor deteta o sinal eletromagnético e 

utilizando um satélite GPS obtém as informações de localização, de tempo, de intensidade e polaridade 

da corrente, assim como o número de descargas subsequentes. A rede europeia é designada de 

European Cooperation for Lightning Detection (EUCLID) e conjuga os dados de vários sensores 

localizados em diversos países europeus, os quais possuem uma rede própria, geralmente pertencente 

a organismos oficiais do Estado. Para obter um valor de Ng fiável é necessário ter dados de um período 

de tempo suficiente para que o valor seja representativo [3]. 

2.2. Caracterização da corrente de descarga 

Para efeitos de simulação, a descarga atmosférica é representada por uma fonte de corrente ideal [1]. 

A forma de onda proposta pela CIGRE para descargas descendentes negativas encontra-se na 

Figura 1.  

 

Figura 1. Forma de onda da corrente de uma descarga descendente negativa (extraída de [4]) 
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Os parâmetros que caracterizam as descargas atmosféricas têm natureza aleatória, ou seja, podem 

ser utilizadas leis probabilísticas para as caracterizar e os parâmetros são obtidos através de estudos 

experimentais. Cada um dos parâmetros assinalados na Figura 1 obedece a uma distribuição log-

normal, cuja função densidade de probabilidade é dada por (2) e (3). 

 
p(x) =  

1

√2π βx
 e
−(
z2

2
)
 

(2)  

com 

z =  
ln (

x
M
)

β
 

(3)  

onde M é a mediana e β o desvio padrão logarítmico de base e. 

Para caracterizar a forma de onda da descarga atmosférica é necessário saber o valor de pico da 

corrente (I), o tempo de subida (td30/90) e a taxa de crescimento máximo (Sm). Várias referências 

apresentam diferentes valores para a mediana e para o desvio padrão nas equações (2) e (3). Na 

Tabela 1 estão os parâmetros I, td30/90 e Sm característicos da distribuição log-normal indicados por 

Berger et al.(1975) [5]. 

Tabela 1. Parâmetros da distribuição log-normal para descargas descendentes negativas, para a primeira 

descarga, propostos por Berger et al. (1975). 

Parâmetro M 𝛃 

td30/90 [µs] 3,83 0,576 

Sm [kA/µs] 24,30 0,599 

I [kA] 31,10 0,484 

Posteriormente foram feitos novos estudos sobre a distribuição da corrente de descarga e a CIGRE 

indicou que a distribuição de correntes seria melhor descrita por duas distribuições distintas, como se 

pode ver na Figura 2. O primeiro troço refere-se a baixos valores de pico de corrente (< 20 kA) e o 

segundo troço refere-se a correntes elevadas (> 20 kA). Tipicamente, as correntes com valores mais 

baixos levam a contornamentos diretos e as correntes com valores mais altos levam a contornamentos 

inversos. Estes valores foram propostos por Anderson e Eriksson (1980) em [5][4] e encontram-se nas 

expressões (4), (5) e (6). 

O valor de pico para o primeiro impulso é caracterizado pelos parâmetros MI e βI.  

 
I < 20 kA  {

MI = 61 kA
βI = 1,33 kA

 

 I > 20 kA  {
MI = 33,3 kA
βI = 0,605 kA

 

(4) 

O valor do tempo de subida está correlacionado com o valor de pico da corrente (distribuição 

condicionada). 
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I < 20 kA  {

Mtd3o
= 1,77 I0,188 μs

βtd3o = 0,494 μs
 

 I > 20 kA  {
Mtd3o

= 0,906 I0,411 μs

βtd3o = 0,494 μs
 

(5) 

Para o valor da derivada ou taxa de crescimento máximo, Sm, utiliza-se o seu valor máximo e este valor 

também está correlacionado com o valor de pico da corrente. 

 
I < 20 kA  {

MSm
= 12,0 I0,171 kA/μs

βSm = 0,554 kA/μs
 

 I > 20 kA  {
MSm

= 6,50 I0,376 kA/μs

βSm = 0,554 kA/μs
 

(6) 

 

Figura 2. Distribuição para amplitude de corrente de descargas negativas (retirado de [5]). 

Recentemente (2013) [6], a CIGRE indica que os valores dos parâmetros estimados por Anderson e 

Eriksson estão significativamente subestimados devido às limitações dos instrumentos utilizados no 

estudo de 1980. Assim recomenda que se deverá continuar a utilizar os parâmetros propostos por 

Berger et al. pois são mais fiáveis (Tabela 1).  

Relativamente às correlações com o valor de pico da corrente, recomenda-se que apenas se utilize 

para Sm e para S30/90. Neste trabalho apenas será utilizada a primeira, dada pela expressão (7). 

 Sm = 3,9 × I
0,25 kA/μs (7)  



6 

 

Os parâmetros propostos em 2013 pela CIGRE [5] encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2. Valores para M e β propostos pela CIGRE em 2013 

Parâmetro M β 

td30/90 [µs] 3,83 0,576 

Sm [kA/µs] 3,9 × I0,25 0,599 

I [kA] 31,10 0,484 

De notar que os valores apresentados na Tabela 2 são iguais aos apresentados na Tabela 1, com 

exceção da mediana (M) utilizada no cálculo da taxa de crescimento máximo (Sm). 

2.3. Análise da Incidência 

2.3.1. Salto final e os seus parâmetros 

Foram desenvolvidos imensos modelos Eletrogeométricos, que têm por base o conceito de “salto final”. 

À medida que a distância entre o solo e o traçador descendente se torna menor, o campo elétrico na 

parte superior da estrutura aumenta. Assim que atinge um valor de campo elétrico crítico, surge um 

traçador ascendente na estrutura. O “salto final” é a distância mínima a que o traçador descendente se 

deve aproximar da estrutura metálica de modo a desencadear o traçador ascendente. Em todos os 

diferentes modelos irá considerar-se que o traçador descendente é vertical.  

Os cabos de guarda intercetam as descargas atmosféricas. Para que os condutores de fase não 

estejam expostos às descargas atmosféricas, os cabos de guarda têm de estar bem posicionados. A 

posição dos cabos de guarda e dos condutores de fase depende da intensidade da corrente que 

caracteriza a descarga e é estabelecido com base no Modelo Eletrogeométrico. Deste modo, se o valor 

crítico do campo elétrico é definido, é possível encontrar uma relação entre o salto final e a intensidade 

da corrente da descarga atmosférica. Vários estudos já foram realizados sobre este assunto e o mais 

utilizado em normas internacionais é dado pela CIGRE e pelo IEEE, expressão (8): 

 r = A × Ib (8)  

onde I é a corrente de pico da primeira descarga, em kA, r é o salto final da descarga atmosférica, A e 

b são parâmetros do modelo que têm valores diferentes consoante o modelo utilizado e consoante seja 

o salto final para a terra ou para os condutores. Os valores para as constantes A e b encontram-se na 

Tabela 3. Considerou-se uma constante de proporcionalidade, k, para a relação entre o salto final da 

descarga atmosférica para a terra e para os condutores. Nos modelos onde a constante A varia 

consoante a altura da fase ou do cabo de guarda não se colocou o valor da constante k uma vez que 

esta constante vai variar com a geometria da linha. Este parâmetro k varia consoante o Modelo 

Eletrogeométrico e também se encontra indicado na Tabela 3. 
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Tabela 3. Parâmetros para o cálculo do salto final para os diferentes modelos. 

 

Salto final 

Terra, 𝐫𝐠 
Condutores de fase 

e cabos de guarda,  𝐫𝐜 
 

Fonte A b A b K 

1. Wagner [7] 11,25 0,49 11,25 0,49 1 

2. Young. et al. [5] 27 0,32 *(1) 0,32 - 

3. Armstrong e Whitehead [8] 6,05 0,8 6,72 0,8 0,9 

4. Brown e Whitehead [9] 6,39 0,75 7,1 0,75 0,9 

5. Suzuki et al. [10] 3,3 0,78 3,3 0,78 1 

6. Love [5] 10 0,65 10 0,65 1 

7. IEEE_1985 [11][12] *(2) 0,65 8 0,65 - 

8. IEEE_1997 [13] *(3) 0,65 10 0,65 - 

9. Eriksson [5] 

Para o condutor de fase: rac = 0,67y0,6I0,74 

Para o cabo de guarda: rag = 0,67h
0,6I0,74 

Para a terra: rg = 0 

*(1) {
Ac = 27, h < 18m                                     

Ac = 27 × 444 (462 −⁄ h), h > 18m
 , onde h é a altura do apoio 

*(2) {

Ag = 5,12, V > 800kV                

Ag = 6,4, 100kV < V < 800kV

Ag = 8, V < 100kV                      

   

*(3) {
Ag = 5,5, ym ≥ 40m                                    

Ag = (3,6 + 1,7 ln(43 − ym )), ym < 40m
, onde ym  é a altura média do condutor de fase 

em metro, dada pela altura na torre menos dois terços da flecha. 

Na Figura 3 e na Figura 4 é possível observar um gráfico que relaciona a amplitude da corrente com o 

salto final da descarga atmosférica, para os diferentes investigadores, para a terra e para os condutores 

de fase, respetivamente. No modelo de Young determinou-se a constante A para uma altura do cabo 

de guarda de 48,6m, ou seja, A=28,99. Relativamente ao modelo proposto pelo IEEE_1985 

considerou- se A=6,4. Por último para o modelo do IEEE_1997 e para Eriksson considerou-se uma 

altura do condutor de fase de 43m. Os valores considerados correspondem ao caso prático base 

estudado mais à frente nesta dissertação. 
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Figura 3. Variação do salto final para a terra em função da amplitude de corrente de descarga 

 

Figura 4. Variação do salto final para os condutores de fase e cabo de guarda em função da amplitude de 

corrente de descarga 

Observando os gráficos da Figura 3 e da Figura 4 verifica-se que as expressões de Wagner e Suzuki 

são as que apresentam menores distâncias para o salto final da descarga atmosférica, tanto para a 
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terra como para os condutores de fase e cabo de guarda. Por outro lado, Armstrong e Whitehead são 

os que apresentam o valor mais elevado para o salto final, seguido por Brown e Whitehead, por Love 

e por Eriksson para o raio de atração para o cabo de guarda.  

2.3.2. Modelos Eletrogeométricos 

2.3.1.1 Modelo Eletrogeométrico clássico  

Devido às inúmeras interrupções das linhas provocadas por descargas atmosféricas foram criados 

vários modelos de forma a tentar caracterizar com maior exatidão qual o comportamento das linhas 

quando ocorre uma descarga atmosférica, permitindo melhorar o seu desempenho. 

 

Figura 5. Aplicação do Modelo Eletrogeométrico numa situação de proteção parcial da fase 

O esquema da Figura 5 representa o Modelo Eletrogeométrico onde há uma proteção ineficiente da 

linha pois existe uma largura de exposição Dc, ou seja, existe a possibilidade da descarga atmosférica 

conseguir atingir o condutor de fase. O parâmetro h é a altura do cabo de guarda e y é a altura da fase. 

A largura de exposição, Dc, decresce à media que se aumenta a intensidade da descarga. Deste modo, 

é possível projetar a localização dos cabos de guarda de forma a constituir uma blindagem perfeita ou 

cobertura perfeita, como se pode ver na Figura 6. 

A corrente para a qual a largura de exposição é nula é a corrente mínima a partir da qual se garante 

que qualquer descarga atmosférica não irá atingir o condutor de fase, ou seja, ocorre blindagem 

perfeita. Para definir a largura de exposição é necessário ter em conta o salto final da descarga 

atmosférica e as posições do condutor da fase e do cabo de guarda no apoio. Estas duas posições 

formam no espaço um ângulo, o ângulo de proteção θ. 
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Figura 6. Aplicação do Modelo Eletrogeométrico numa situação de blindagem perfeita 

Analisando o Modelo Eletrogeométrico clássico representado no esquema da Figura 6 é possível obter 

as equações que relacionam as variáveis do modelo e que são importantes no desempenho das linhas. 

 c =  √(h − y)2 + a2 (9)  

 θ =  tan−1(
a

h − y
) (10)  

 γ =  sin−1(
c

2 × rc
) (11)  

 α =  sin−1(
rg − y

rc
) (12)  

onde  

h é a altura do cabo de guarda junto no apoio da linha, em metro 

y é a altura do condutor no apoio da linha, em metro 

rc é o salto final da descarga atmosférica para o condutor, em metro 

rg é o salto final da descarga atmosférica para a terra, em metro 

θ é o ângulo de proteção definido pela posição do condutor e pelo cabo de guarda, em graus 

a é a distância horizontal entre o condutor e o cabo de guarda, em metro 

α e γ correspondem a ângulos auxiliares aos cálculos, em graus 

c é uma variável auxiliar aos cálculos, em metro 
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A equação (13) determina a largura de exposição, DC, e é utilizada para um determinado valor do salto 

final e quando se conhece a geometria da linha. 

 Dc = rc × [cos α − cos(θ + γ)] (13)  

Ao considerar que a largura de exposição é zero, ou seja, que houve blindagem perfeita, tem-se Dc=0. 

2.3.1.2. Modelo Eletrogeométrico modificado 

Em 1987 foi apresentado por Eriksson um novo modelo designado por Modelo Eletrogeométrico 

Modificado. A principal diferença deste modelo em relação aos anteriores é não se considerar o salto 

final para a terra e considerar-se a altura do apoio. [14] 

O cálculo do raio de atração encontra-se na expressão (14). 

 ra = 0,67 × h𝑐
0,6 × I0,74 (14)  

onde ra é o raio de atração do condutor ou do cabo de guarda, em metro, hc é a altura do condutor de 

fase ou do cabo de guarda, em metro e I é a corrente da descarga, em kA. 

Tal como no Modelo Eletrogeométrico clássico a linha pode estar completamente protegida (blindagem 

perfeita) ou estar apenas parcialmente protegida. Na Figura 7 podemos ver o esquema da proteção 

parcial da linha no Modelo Eletrogeométrico modificado, onde se utiliza rac para o raio de atração do 

condutor e rag para o raio de atração do cabo de guarda, uma vez que a guarda e a fase têm alturas 

diferentes, logo raios de atração diferentes. 

 

Figura 7. Esquema do Modelo Eletrogeométrico modificado, com proteção parcial 

Segundo [13] é possível deduzir a fórmula para o cálculo do arco de penetração, A, a vermelho na 

Figura 7. Utilizando noções de trigonometria obtêm-se as expressões (15), (16), (17) e (18). 

 α =  θ + 90° − β (15) 
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 β =  cos−1 (
p

rac
) (16) 

 
p2 − (r − p)2 + rag

2 = rac
2⇔p = 

rac
2 − rag

2 + r2

2 × r
 (17) 

 
r =

h − y

cos θ
 (18) 

em que h a altura do cabo de guarda, em metro, y é a altura do condutor de fase, em metro, β é um 

angulo auxiliar nos cálculos, em graus e p e r são variáveis auxiliares dos cálculos, em metro. 

Assim sendo, é possível obter uma expressão para o arco de penetração, A, expressão (19): 

 
A =

rac × α

57,3
=
rac
57,3

× [ θ + 90° − cos−1 (
rac

2 − rag
2 + r2

2 × r × rac
)] (19) 

onde rac é o raio de atração do condutor, em metro, rag é o raio de atração do cabo de guarda, em metro, 

θ é o angulo de proteção da linha, em graus e r é uma variável auxiliar ao cálculo, em metro 

(expressão (18)). 

Tal como no Modelo Eletrogeométrico clássico, o arco de penetração também varia com a intensidade 

da corrente da descarga atmosférica. Para correntes superiores à corrente para a qual o arco de 

penetração é nulo assume-se que as descargas nunca atingem a fase. Deste modo, é possível 

determinar se uma linha com determinada geometria se encontra protegida quando uma descarga 

atmosférica com uma certa amplitude de corrente se aproxima da linha de transmissão. 

2.3.3. Corrente limite de falha de blindagem 

Para determinar a corrente limite de falha de blindagem é necessário conhecer a altura do cabo de 

guarda, a altura do condutor de fase e a distância entre eles. Estes parâmetros variam consoante o tipo 

de apoio utilizado. À medida que a corrente da descarga aumenta, a largura de exposição, Dc, vai 

diminuindo e a corrente limite de falha de blindagem será a que torna a largura de exposição nula. A 

Figura 8 auxilia na dedução da expressão para o cálculo da corrente limite.  

Aplicando o teorema de Pitágoras é possível obter as expressões (20), (21) e (22). 

 rc
2 = (rg − y)

2 + x2 (20)  

 rc
2 = (rg − h)

2 + v2 (21)  

 v = x + a (22)  

onde rc é o salto final para os condutores de fase e cabo de guarda, rg é o salto final para a terra e x e 

v são variáveis auxiliares aos cálculos. 
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Figura 8. Blindagem perfeita para o Modelo Eletrogeométrico clássico 

A relação entre o salto final da descarga atmosférica para a terra e para os condutores aéreos é a 

apresentada na expressão (23) 

 rg = k × rc (23)  

onde k é a constante de proporcionalidade que se encontra na Tabela 3 e varia consoante o Modelo 

Eletrogeométrico que se esteja a aplicar. 

Na expressão (24) encontra-se o sistema de equações composto pelas expressões (20), (21), (22) e 

(23). Resolvendo esse sistema obtém-se a expressão (25) que diz respeito ao salto final para o 

condutor de fase. 

 
{

rc
2 = (k × rc − y)

2 + x2

rc
2 = (k × rc − h)

2 + (x + a)2
 (24) 

 rc
2 = (k × rc − h)

2 + (√rc
2 − (k × rc − y)

2 + a)2 (25) 

É possível determinar a corrente limite de falha de blindagem sabendo que o salto final para os 

condutores e a sua relação com a corrente da descarga atmosférica que varia com o Modelo 

Eletrogeométrico escolhido e se pode ver na expressão (26). 

 rc = A × I
b (26) 

Assim sendo, a corrente máxima que consegue penetrar na fase, que varia consoante o Modelo 

Eletrogeométrico selecionado é a representada na expressão (27). 

 
I = (

rc
A
)
1
b 

(27)  

onde rc é obtido através da expressão (25). 
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No caso do Modelo Eletrogeométrico modificado o raciocínio é semelhante ao modelo clássico. A 

Figura 9 mostra o esquema para a blindagem perfeita da linha para o Modelo Eletrogeométrico 

modificado. 

 

Figura 9. Blindagem perfeita da linha para o Modelo Eletrogeométrico modificado [14] 

Aplicando o teorema de Pitágoras ao esquema da Figura 9 e utilizando as expressões para o raio de 

atração do condutor e do cabo de guarda é possível obter o sistema de equações (28). 

 

{
 
 

 
 (a + rac)

2 = −(h − y)2 + rag
2⇔ rac =  √rag

2 − (h − y)2 − a

rag = 0,67h0,6Ilimite
0,74

rac = 0,67y
0,6Ilimite

0,74

 (28) 

Resolvendo o sistema de equações é possível retirar o valor de Ilimite, em kA, que corresponde à corrente 

máxima que consegue penetrar na fase. Este valor é calculado a partir dos raios de atração para o 

cabo de guarda e para o condutor de fase e depende da geometria do apoio. 

Assim sendo, visto que para correntes superiores à corrente limite de falha de blindagem a linha está 

totalmente protegida (blindagem perfeita), para correntes da descarga atmosférica superiores a este 

valor limite, a descarga atingirá os cabos de guarda. Pelo contrário, para correntes da descarga 

atmosférica inferiores ao valor limite, a descarga atmosférica atingirá o condutor de fase. 

2.3.4. Determinação da largura de captação da linha 

Para o cálculo da largura de captação da linha é necessário utilizar os vários modelos de incidência 

para calcular as diferentes larguras da zona de captação da linha. 

A Figura 10 mostra a largura da zona de captação da linha, no caso do Modelo Eletrogeométrico 

clássico (a) e no caso do Modelo Eletrogeométrico modificado (b). 

Como é possível observar na Figura 10, para o Modelo Eletrogeométrico clássico é necessário calcular 

a intersecção do raio rc com a altura rg, para determinar a largura W. No caso do Modelo 

Eletrogeométrico Modificado é possível determinar o valor de W pela expressão (29) 
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 W = 2 × rag + s⇔W = 2 × (0,67h0,6I0,74) + s (29)  

onde h é a altura do cabo de guarda e s a distância horizontal entre os dois cabos de guarda. 

 

Figura 10. Largura da zona de captação da linha, w, no Modelo Eletrogeométrico clássico (a) e no Modelo 

Eletrogeométrico modificado (b) (adaptada de [1])  

Conhecendo o valor da densidade de descargas e a largura da zona de captação é possível obter o 

número de descargas que incidem por 100km de linha e por ano, NL, pela expressão (30). 

 
NL =

Ng

10
×W [descargas/100km/ ano] 

(30)  

onde Ng é a densidade de descargas e W é a largura da zona de captação da linha, em metro, medida 

à superfície da terra. Esta é a zona onde as descargas poderão incidir na linha e depende do modelo 

de incidência que é utilizado. 

2.4. Modelos dos elementos da rede 

Para o cálculo dos transitórios eletromagnéticos em sistemas de energia elétrica foi utilizado o 

programa EMTP. De seguida irão ser apresentados os modelos dos elementos da rede que foram 

utilizados neste programa. 

2.4.1. Linha de transmissão 

O modelo utilizado nesta dissertação é um modelo interno do programa EMTP. Será utilizada uma linha 

FD (modelo dependente da frequência) que tem por base a impedância característica e a função de 

propagação de cada modo, calculadas a partir dos parâmetros da linha no domínio das fases, usando 

uma matriz de transformação constante e real. As matrizes de transformação são complexas e 

dependentes da frequência e o EMTP apenas utiliza a parte real das matrizes uma vez que a parte 

complexa tem um valor muito menor [15]. De notar que se considera que a linha é sempre uniforme. 
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2.4.2. Apoio 

O modelo utilizado para o apoio foi o Multy-Story Transmission Tower. Este modelo consiste na divisão 

do apoio em quatro segmentos, l1+l2+l3+l4 representados na Figura 11. A representação de cada um 

dos segmentos varia consoante o tamanho do mesmo. Os segmentos com um comprimento menor que 

9 m são representados por uma indutância equivalente de 1µH por unidade de comprimento (1µH/m), 

consoante as suas dimensões, não se tendo considerado a componente resistiva (Figura 11). Os 

segmentos com um comprimento maior que 9 m são representados por uma linha de parâmetros 

constantes (CP), ou seja, independente da frequência [16] [17].  

 

Figura 11. Modelo Multy-Story Transmission Tower [extraído de [16]] 

2.4.3. Elétrodo de terra do apoio 

O desempenho de uma linha aérea face a descargas atmosféricas, protegida com cabos de guarda, 

depende fundamentalmente da ligação dos apoios à terra. Segundo vários autores a característica da 

ligação à terra é o fator que mais influencia a taxa de contornamento inverso (BFR). O dimensionamento 

correto dos elétrodos de terra é muito importante para que as correntes de origem atmosférica 

intercetadas pelos cabos de guarda, ou que incidam no apoio, escoem para a terra sem originar 

sobretensões que causem problemas ao sistema elétrico, às pessoas e aos animais [1]. O elétrodo de 

terra pode ser modelado como um parâmetro concentrado ou distribuído, linear ou não-linear. A escolha 

entre um modelo de parâmetros concentrados ou de parâmetros distribuídos depende da relação 

existente entre o comprimento dos elétrodos e o menor comprimento de onda da corrente que neles é 

injetada. Quando as correntes são elevadas o campo elétrico na vizinhança do condutor pode exceder 

o campo elétrico limiar da disrupção do solo, ocorrendo uma série de descargas parciais nessa zona. 

A área que fica ionizada restringe-se a uma zona próxima do elétrodo de terra e apresenta uma 

condutividade bastante superior à condutividade do terreno. A resistividade do solo em redor do 
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elétrodo de terra diminui e o elétrodo de terra dos apoios também diminui, apresentando um 

comportamento não linear [18].  

Nesta dissertação, o elétrodo de terra irá ser representado por uma resistência linear e concentrada e 

denominada de resistência de terra, Rt. Ao não considerar a ionização do solo obtêm-se valores mais 

conservadores para a resistência de terra uma vez que estamos a considerar o pior caso. 

Sabendo o valor da resistência de terra para todos os apoios da linha que está a ser estudada é possível 

caracterizar estatisticamente as gamas de valores que existem em cada linha. 

2.4.4. Cadeia de isoladores 

Para a cadeia de isoladores foi utilizado um modelo interno do EMTP. Este modelo baseia-se no modelo 

de progressão do traçador, representado na expressão (31) . 

 dl

dt
= k ∙ u(t) [

u(t)

dG − l(t)
− E0] (31) 

onde l(t) é o comprimento do traçador, em metro, dG é o comprimento do intervalo de ar, em metro, u(t) 

é a tensão no intervalo de ar, em kV , k é uma constante empírica que depende da configuração do 

intervalo e E0 é o campo médio no intervalo ao qual corresponde o inicio do traçador. 

Este modelo consiste em três passos: ocorrência do efeito de coroa, transição para traçador e 

progressão do traçador. O contornamento ocorre quando o traçador atravessa toda a distância do 

intervalo de ar. Assim sendo, o tempo total de contornamento, Tt é dado pela expressão (32). 

 Tt = tc + ts + tl (32)  

onde tc é o tempo para a ocorrência do efeito de coroa, ts é o tempo para a transição para traçador e tl 

é o tempo de progressão do traçador [19]. 

Um dos acessórios da cadeia de isoladores são as hastes de descarga, representadas na Figura 12. 

Estas servem para afastar, da superfície do isolador, o arco elétrico que se estabelece quando ocorre 

um contornamento. O comprimento entre as hastes de descarga, dG, determina a distância do intervalo 

de ar e determina o valor da tensão de contornamento [1].  
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Figura 12. Hastes de descarga [adaptada de[20]] 

2.4.5. Equivalentes da rede aos terminais da linha 

O esquema da linha utilizado nesta dissertação será composto por 5 postes e a descarga irá incidir no 

poste 3, para o contornamento inverso, como é possível ver na Figura 13. As descargas que vão 

diretamente à fase irão incidir a meio vão, entre o poste 2 e o poste 3. 

No início da linha será utilizada uma fonte de tensão para simular o equivalente da rede a montante. 

De modo a evitar reflexões da linha é necessário que aos terminais se ligue uma linha com as mesmas 

características mas com um comprimento muito mais elevado (50 km) [16]. No fim da linha irá ser 

colocada uma resistência em cada fase para efeitos de simulação. 

 

Figura 13. Esquema da linha utilizado (adaptado de [21]) 

2.5. Caracterização do desempenho da linha face a descargas atmosféricas 

2.5.1 Falha de blindagem 

O SFFOR (Shielding Failure Flashover Rate) é a taxa de contornamentos por falha de escudo e 

representa o número de descargas, por 100km de linha e por ano, que não são intersetadas pelos 
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cabos de guarda, incidindo diretamente nos condutores de fase e originando o contornamento das 

cadeias de isoladores. 

Segundo a CIGRE [5] e o IEEE [13] a SFFOR é calculada pela expressão (33). 

 
SFFOR = 2 ×

Ng

10
× ∫ Dc(I) × f(I) dI

Ilimite

𝐼𝑐𝑆𝐹

 
(33)  

onde Ng é a densidade de descargas que incidem no solo de uma região, por ano e por km2, Ilimite é a 

corrente limite de falha de blindagem, IcSF é a corrente mínima que incidindo numa fase provoca 

contornamento da cadeia de isoladores e f(I) é a função densidade de probabilidade da amplitude de 

corrente de descarga atmosférica. 

A equação (33) é válida quando as linhas são simétricas e apresentam a mesma largura de exposição 

para os dois condutores de fase mais expostos, razão pela qual se multiplica o integral por 2. 

2.5.2. Contornamento inverso 

O BFR (Back Flashover Rate) é a taxa de contornamento inverso e representa o número de descargas, 

por 100km de linha e por ano, que incidem no poste ou nos cabos de guarda, e que originam o 

contornamento das cadeias de isoladores [22]. 

Segundo a CIGRE [5] a BFR é calculada pela expressão (34). 

 BFR = 0,6 × NL × ∫ f(I) dI
∞

𝐼𝑐𝐵𝐹
 =  0,6 × NL × PBFR(I) (34)  

onde NL é o número de descargas que incidem por 100km de linha e por ano (expressão (30)), IcBF é o 

valor mínimo da corrente que incidindo no apoio leva ao contornamento da cadeia de isoladores e 

PBFR(I) é o quociente entre as descargas que levaram ao contornamento inverso da linha e todas as 

descargas ocorridas. 

As descargas que atingem o vão e causam contornamentos na torre, produzem tensões no apoio 

normalmente menores que as produzidas pelas descargas que atingem a torre. Se apenas forem 

consideradas as descargas no apoio da linha, apenas é considerado 60% do valor do BFR. Devido a 

estes factos é necessário multiplicar o valor de BFR pelo fator de ajuste de 0.6 [22]. 

. 
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3. Algoritmo para o cálculo das taxas de desempenho das 

linhas de transmissão 

As descargas atmosféricas são um fenómeno natural aleatório e o estudo do desempenho das linhas 

de transmissão face a descargas atmosféricas deve ser baseado num método estatístico. A simulação 

de Monte Carlo é o método mais usual para este fim. Para determinar se uma descarga atmosférica 

com determinadas características leva ao contornamento da cadeia de isoladores de uma determinada 

linha utilizou-se o programa EMTP. O EMTP é um software especializado para a simulação de sistemas 

eletromagnéticos, eletromecânicos e de controlo em sistemas de energia onde é possível criar o 

esquema da linha que se pretende analisar. Com o auxílio do MATLAB, utilizando as simulações de 

Monte Carlo, é possível simular as descargas atmosféricas de forma aleatória definindo aleatoriamente 

cada um dos parâmetros da corrente de descarga, já referidos na secção 2.2. deste documento. Como 

referido, foi necessário transformar a distribuição log- normal numa distribuição normal aplicando uma 

mudança de variável, como se pode observar nas expressões (35), (36) e (37). 

 
P(X) =  ∫ [

1

√2π βx
 e
−(
z2

2
)
]

X

−∞

 dx 
(35)  

em que 

 

z =  
ln (

x
M
)

β
 

(36)  

Fazendo a mudança de variável x′ = z 

 
P(X′) =  ∫ [

1

√2π 
 e
−(
x′2

2
)
]

X′

−∞

 dx′ 
(37)  

De seguida, utilizando a simulação de Monte Carlo gera-se aleatoriamente um número entre 0 e 1 para 

x′ e utilizando a "função inversa da função do erro" do MATLAB, expressão (38), é possível obter X′. 

 X′ = P−1(X′) =  √2 × erfinv(2x′ − 1) (38)  

Como X′ = z tem-se que o valor da corrente é o indicado na expressão (39). 

 
z =  

ln(
I

MI
)

βI
 ⇔ I = MI ∙ e

βIz 
(39)  

onde MI e βI são os parâmetros indicados na expressão (4) (página 4) ou na Tabela 2 (página 6), 

consoante a opção que seja utilizada no cálculo da corrente de descarga. 

Após o cálculo da corrente, I, aplica-se o mesmo método para o cálculo do tempo de subida (td30) e 

para o cálculo da taxa de crescimento máximo (Sm). 

Assim sendo, as expressões para a corrente, para o tempo de subida e para a taxa de crescimento  
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máximo encontram-se nas expressões (40), (41) e (42), respetivamente. 

 I = MI ∙ e
βIz (40)  

 td30 = Mtd30 ∙ e
βtd30z (41)  

 Sm = MSm ∙ e
βSmz (42)  

onde z é obtido pela expressão (38) utilizando o MATLAB, ou seja, z tem um valor diferente para cada 

parâmetro uma vez que depende de uma variável que é gerada aleatoriamente em cada caso e em 

cada vez que o algoritmo é efetuado. O programa computacional que foi desenvolvido permite o 

utilizador escolher se pretende utilizar os valores de M e β propostos pela CIGRE em 1991, que se 

apresentam nas expressões (4), (5) e (6), ou os valores apresentados mais recentemente pela CIGRE 

em 2013, que se apresentam na Tabela 2, como se pode ver na Figura 14. 

Na Figura 15 é possível observar a fonte de corrente que simula a descarga atmosférica, para a qual é 

possível alterar os diversos parâmetros da descarga gerados aleatoriamente pelas simulações de 

Monte Carlo no MATLAB.  

Como já foi referido, o equivalente da rede é representado por uma fonte de tensão. O ângulo da fonte 

de tensão também é gerado aleatoriamente pelas simulações de Monte Carlo no MATLAB e é enviado 

para o programa EMTP em cada simulação. Na Figura 16 está o modelo da fonte de tensão utilizado 

no programa EMTP para o equivalente da rede. 

 

Figura 14. Menu que permite ao utilizador escolher a opção para a distribuição da corrente da descarga 

 

Figura 15. Esquema da fonte de corrente que simula a descarga atmosférica no programa EMTP 
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Figura 16. Fonte de tensão utilizada no programa EMTP para representar o equivalente da rede 

Aplicando o procedimento descrito em 2.3.2. é possível calcular a corrente limite de falha de blindagem 

para o Modelo Eletrogeométrico Clássico (modelos 1 a 8) e para o Modelo Eletrogeométrico Modificado 

(modelo 9), utilizando os parâmetros A e b de acordo com o modelo selecionado (Tabela 3, página 7). 

O programa permite que o utilizador selecione o Modelo Eletrogeométrico que pretende utilizar, através 

do menu que se encontra na Figura 17. 

 

Figura 17. Menu onde é possível o utilizador selecionar o Modelo Eletrogeométrico que pretende utilizar 

A comparação do valor da corrente limite de falha de blindagem, Ilimite, com o valor de corrente da 

descarga atmosférica, I, permite que o programa decida se a descarga incidirá no condutor de fase ou 

no cabo de guarda. Quando o valor do pico de corrente, gerado aleatoriamente, é maior que o Ilimite a 

descarga atmosférica irá atingir o cabo de guarda e a fase ficará protegida. Por outro lado, quando o 

valor do pico de corrente é menor que o valor de corrente limite, a descarga atmosférica atinge a fase. 

No EMTP, a única diferença entre a descarga atmosférica atingir o condutor de fase ou o apoio é o nó 
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em que a fonte de corrente está ligada. Assim sendo, em cada simulação o algoritmo envia os valores 

dos parâmetros da corrente para o ficheiro do programa EMTP correspondente, consoante a descarga 

atinja a fase ou o cabo de guarda.  

Na Figura 18 é possível ver o esquema do apoio criado no programa EMTP. Consoante a geometria 

do poste de cada caso prático são alterados os valores das bobines e do componente CP. Verifica-se 

a utilização de uma componente CP no troço vertical principal uma vez que este tem uma altura superior 

a 9 m, como já foi referido anteriormente na secção 2.4. Nos restantes troços utilizou-se uma bobine, 

cujo valor utilizado é proporcional ao comprimento dos troços do apoio. 

O comprimento da cadeia de isoladores (indicado na Figura 18 por "Leader") também é diferente para 

cada caso prático estudado.  

 

 

Figura 18. Modelo do apoio no programa EMTP 

O programa EMTP retorna para o MATLAB os valores de corrente e de tensão do poste 3 (onde incide 

a descarga atmosférica). Estes valores serão importantes para determinar se houve contornamento da 

cadeia de isoladores. Quando ocorre um contornamento ocorre a disrupção do intervalo de ar, o que 

faz com que passe a existir corrente entre as hastes de descarga da cadeia de isoladores. Assim sendo, 

quando são medidos valores de corrente diferentes de zero, significa que houve contornamento da 

cadeia de isoladores. 

Após um número de simulações considerado suficiente para obter resultados realistas, é possível 

identificar de todas as descargas atmosféricas, que ocorreram de forma aleatória, quais as que levaram 
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ao contornamento da linha. Deste modo, é possível determinar as taxas de desempenho da linha: BFR 

e SFFOR, que já foram abordadas na secção 2.5. 

A expressão (33) utilizada para o cálculo da taxa de falha de escudo (SFFOR) irá ser dada pela 

expressão (43). 

 SFFOR =  NL × PSFFOR(I) (43)  

onde NL é o número de descargas que incidem por 100km de linha e por ano, dado pela expressão (30) 

e PSFFOR(I), é a probabilidade dada pelo quociente entre as descargas que levaram ao contornamento 

e todas as descargas ocorridas, que podemos ver na expressão (44). 

 
PSFFOR(I) =

nº contornamentos por falha de escudo

número total de descargas
 

(44)  

Relativamente à taxa de contornamento inverso (BFR) irá ser utilizada a expressão (34). Analogamente 

à falha de blindagem, PBFR(I) será dado pela expressão (45). 

 
PBFR(I) =

nº contornamentos por contornamento inverso 

número total de descargas
 

(45)  

Para determinar o número de descargas que incidem em 100 km de linha por ano, NL, é necessário 

calcular largura da zona de captação, W, que se encontra descrito na secção 2.3.4. Relativamente ao 

Modelo Eletrogeométrico clássico é necessário determinar as coordenadas de intersecção da 

circunferência do salto final da fase (rc) com a do salto final para a terra (rg). Analisando a Figura 10 

(página 15) é facilmente percetível que a largura W será dada pelo dobro do valor da abcissa dessa 

interceção, uma vez que todas as linhas estudadas nos casos práticos deste documento são simétricas. 

No caso do Modelo Eletrogeométrico modificado aplica-se a expressão (29). 

Para o cálculo das taxas de desempenho é necessário saber o valor da densidade de descargas que 

incidem no solo da região, por ano e por km2, Ng. Como já foi referido na secção 2.1. é possível calcular 

este valor sabendo o índice ceráunico da região, Td, utilizando a expressão (1) (página 3). O programa 

computacional permite que o utilizador decida se quer inserir um valor para o índice ceráunico, Td, ou 

para a densidade de descargas, Ng. Na Figura 19 encontra-se o menu que aparecerá no ecrã para que 

o utilizador possa selecionar uma das opções. 

 

Figura 19. Menu que permite ao utilizador escolher se quer inserir o valor para Ng ou para Td 

Existem várias formas de determinar a resistência de terra, como já foi referido anteriormente. Neste 

programa o utilizador poderá escolher se pretende um valor constante para a resistência do poste 3, 
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que será igual em todas as simulações, ou se pretende que o valor da resistência seja variável em cada 

simulação, utilizando uma distribuição probabilística obtida a partir de valores reais da linha. Na 

Figura 20 é possível ver o menu apresentado no programa para que o utilizador escolha o modo de 

gerar a resistência de terra dos apoios. 

 

Figura 20. Menu que permite ao utilizador escolher o modo de gerar a resistência de terra dos apoios 

Nesta dissertação irão ser abordados quatro casos práticos distintos. O primeiro caso será uma linha 

em Portugal (Caso 1A - caso base), o segundo caso será a mesma linha mas após ser feito uma 

remodelação (caso 1B), o terceiro caso será uma linha nos Estados Unidos da América (Caso 2) e, por 

último, o Caso 3 será uma linha da Alemanha. Em todos os casos utilizar-se-á o esquema apresentado 

na Figura 13 apenas alterando as características de cada linha. 

No programa computacional que foi desenvolvido o utilizador também poderá escolher qual o caso 

prático que pretende utilizar através de um menu apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21. Menu que permite ao utilizador escolher o caso prático 
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4. Aplicações 

4.1. Casos práticos analisados 

Os casos práticos estudados pertencem ao grupo de trabalho internacional da CIGRE [21] onde serão 

analisadas linhas de Portugal, dos Estados Unidos da América e da Alemanha. 

A linha de Portugal apresentada é uma linha dupla de feixe simples, com um comprimento total de 

116 km e um vão médio é de 300 m. O nível de tensão é de 150 kV e a distância entre as hastes de 

descarga é de 1,172 m. Neste caso existem duas situações: antes da remodelação da linha (com um 

cabo de guarda) e após a remodelação da linha (com dois cabos de guarda). Ambas serão analisadas 

e discutidas. Considerou-se que o valor médio anual correspondente ao número de dias em que se 

ouve trovejar (Td) é 10 dias, o que corresponde a um valor de densidade de descargas (Ng) de 0,7 

descargas/km2/ano. Este valor é comum ao caso 1A e caso 1B. 

4.1.1. Caso 1A - Portugal (caso base) 

Este primeiro caso, Portugal antes da remodelação da linha, será utilizado como caso base desta 

dissertação. 

Como já foi referido, uma das formas de selecionar o valor para a resistência de terra é utilizar o método 

probabilístico baseado em valores reais. O gráfico da Figura 22 contém a distribuição de valores das 

resistências de terra existentes na linha estudada, comum nos casos de antes e depois da remodelação 

(caso 1A e caso 1B). 

O valor da resistência média é de 16,16 Ω  e será o valor das resistências de terra dos apoios 1, 2, 4 e 

5 no programa EMTP, como já foi referido neste documento. 

 

Figura 22. Distribuição das resistências de terra dos apoios da linha no caso 1 [21] 

O primeiro caso a ser estudado é o caso de Portugal antes de ter sido feito a remodelação da linha. Na 

Tabela 4 encontram-se as características dos condutores de fase e cabo de guarda utilizados, na 
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Figura 23 está representada a geometria do apoio da linha e na Figura 24 é possível observar os valores 

que foram inseridos no programa EMTP para reproduzir a geometria da linha e as características 

pretendidas. 

Tabela 4. Características dos condutores de fase e cabo de guarda do caso 1A, antes da remodelação [21] 

Portugal 

Cabo 

Diâmetro Secção Rcc S Efeito Vão 

Antes da remodelação (cm) (mm2) (ohm/km) (mm2) Pelicular (Km) 

Cabo de guarda 
SWG 

19/13 
1,17 83,00 1,82 83,00 0,20 

0,30 

Condutor de fase Bear 2,35 265,20 0,11 61,70 0,29 

 

 

Figura 23. Modelo do apoio para o caso 1A, antes da remodelação (adaptado de [19]) 
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Figura 24. Inserção dos dados da geometria da linha no programa EMTP, para o caso 1A antes da 

remodelação 

4.1.2. Caso 1B - Portugal após a remodelação da linha 

Após a remodelação da linha foi adicionado mais um cabo de guarda. Na Figura 25 encontra-se a 

geometria do apoio. 

Na Tabela 5 encontram-se os valores característicos dos condutores de fase e cabos de guarda desta 

nova linha e na Figura 26 o programa EMTP com os respetivos dados inseridos. 

Tabela 5. Características dos condutores de fase e cabos de guarda do caso 1B, após a remodelação [21] 

Portugal 
Cabo 

Diâmetro Secção Rcc S Efeito Vão 

Após da remodelação (cm) (mm2) (ohm/km) (mm2) Pelicular (Km) 

Cabo de Guinea 1,46 127,24 0,36 46,88 
0,20 

0,30 Guarda OPGW 1,63 149,30 0,29 --- 

Condutor de fase Bear 2,35 265,20 0,11 61,70 0,29 
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.  

Figura 25. Modelo do apoio para o caso 1B, após a remodelação (adaptado de [21]) 

 

Figura 26. Inserção dos dados da geometria dos condutores no programa EMTP, para o caso 1B após a 

remodelação 
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4.1.3. Caso 2 - Estados Unidos da América 

A linha dos EUA é uma linha dupla de feixe simples, com dois cabos de guarda, um comprimento total 

de 33,8 km e um vão médio de 274,3 m. O nível de tensão é de 138 kV e a distância entre as hastes 

de descarga é de 1,247 m. 

Tal como no caso anterior, o gráfico da Figura 27 contém a distribuição de valores das resistências de 

terra existentes na linha do caso 2. 

 

Figura 27. Distribuição das resistências de terra dos apoios da linha do caso 2 [21] 

O valor da resistência média deste caso prático é 17,75 Ω e será o valor das resistências de terra dos 

apoios 1, 2, 4 e 5 no programa EMTP. 

Relativamente à densidade de descargas deste caso prático utilizou-se 1,05 descargas/km2/ano. 

Na Figura 28 encontra-se a geometria do apoio utilizado neste caso prático 2. 

A Tabela 6 e a Figura 29 contêm a informação sobre os condutores de fase e cabo de guarda e a sua 

inserção no programa EMTP. 

Tabela 6. Características dos condutores de fase e cabo de guarda do caso 2 [21] 

Estados Unidos 

Cabo 

Diâmetro Secção Rcc Efeito Vão 

da América (cm) (mm2) (ohm/km) Pelicular (Km) 

Cabo de guarda Hawk 2,18 83,00 0,39 0,2 

0,27 

Condutor de fase Hawk 1,40 265,20 0,11 0,32 
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Figura 28. Modelo do apoio para o caso 2 (adaptado de [21]) 

 

Figura 29. Inserção dos dados da geometria dos condutores no programa EMTP, para o caso 2 
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4.1.4. Caso 3 – Alemanha 

A linha da Alemanha é uma linha dupla, com quatro condutores por fase, com dois cabos de guarda, 

um comprimento total de 85,8 km, vão médio de 168,3 m e 380 kV de nível de tensão. Para a cadeia 

de isoladores deveriam ter sido utilizado três isoladores em série, com uma distância entre as hastes 

de descarga de 0,946 m cada um. Por razões de simulação não foi possível, tendo sido utilizado apenas 

um isolador com uma distância entre as hastes de descarga de 2,840 m. 

O gráfico da Figura 30 contém a distribuição de valores das resistências de terra existentes na linha do 

caso 3. 

 

Figura 30. Distribuição das resistências de terra dos apoios do caso 3 [21] 

A resistência média deste caso prático é 4,66 Ω e será o valor das resistências de terra dos apoios 1, 

2, 4 e 5 no programa EMTP. 

Relativamente à densidade de descargas deste caso prático utilizou-se 2,36 descargas/km2/ano. 

Na Figura 31 encontra-se a geometria do apoio utilizado neste caso prático 3, onde se observa que 

cada fase tem 4 condutores. 

A Tabela 7 e a Figura 32 contém as informações sobre os condutores de fase e o cabo de guarda e a 

sua inserção no programa EMTP. 

Tabela 7. Características dos condutores de fase e cabo de guarda do caso 3 [21] 

Alemanha 

Diâmetro Rcc Efeito Vão 

(cm) (ohm/km) Pelicular (Km) 

Cabo de guarda 2,18 0,12 

0,316 0,34 

Condutor de fase 2,18 0,12 
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Figura 31. Modelo do apoio para o caso 3, com 4 condutores por fase (adaptado de [18]) 

 

Figura 32. Inserção dos dados da geometria dos condutores no programa EMTP, para o caso 3 
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Neste caso prático existem quatro condutores por cada fase pelo que foi necessário ter isso em conta 

nas simulações do EMTP. Na Figura 33 encontram-se os dados que foram inseridos no programa 

EMTP para cada uma das fases. 

 

Figura 33. Inserção dos dados no EMTP para os 4 condutores por fase 

4.2 Escolha do número de iterações 

Foi necessário decidir qual seria o número de simulações a fazer de modo a obter resultados fidedignos. 

Para tal será utilizado o caso base.  

O primeiro teste foi feito para 5000 simulações, de seguida testou-se para apenas 1000 simulações, 

para 4 dos modelos existentes. Na Tabela 8 é possível observar as diferenças encontradas. 

Tabela 8. Valores obtidos para 1000 simulações e para 5000 simulações 

 1. Wagner 2. Young et al. 
3. Armstrong/ 

Whitehead 
9. Eriksson 

Nº simulações 5000 1000 5000 1000 5000 1000 5000 1000 

Contornamento por falha de 

escudo [%] 
99% 99% 99% 99% 80% 78% 24% 25% 

Contornamento inverso [%] 1% 1% 0% 0% 19% 17% 39% 37% 

Descargas à Fase [%] 99% 99% 100% 100% 81% 79% 25% 26% 

Descargas à Guarda [%] 1% 1% 0% 0% 19% 21% 75% 74% 

 

Observando a Tabela 8 é possível verificar que não existe qualquer diferença significativa entre utilizar 

1000 ou 5000 simulações. O máximo de diferença que existe é 2% no caso do modelo 3 e do modelo 9. 

Na Figura 34 e na Figura 35 observam-se os histogramas da distribuição de correntes, quando o 

número de simulações é 1000 e quando o número de simulações é 5000. Mais uma vez verifica-se que 

é semelhante o resultado obtido para 1000 e para 5000 simulações e vai de acordo com a distribuição 

inicialmente imposta no algoritmo, distribuição log normal. Para a apresentação de resultados neste 

trabalho o número de simulações utilizado será 1000. 
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Figura 34. Histograma da distribuição da corrente para 1000 simulações 

 

Figura 35. Histograma da distribuição de correntes para 5000 simulações 
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4.3. Escolha da metodologia e modelos 

Também para a escolha das metodologias e modelos foi utilizado o caso base (caso 1A). 

As descargas atmosféricas apresentam maioritariamente polaridade negativa. Assim sendo, a 

descarga atmosférica irá ser representada por uma fonte de corrente de polaridade negativa e com as 

características descritas na Tabela 2 (página 6). 

4.3.1. Influência do modelo de incidência 

Na Tabela 9 encontram-se os resultados obtidos para as taxas de desempenho correspondentes aos 

vários modelos de incidência, utilizando o valor da corrente média para o cálculo da largura de 

captação, utilizando a opção da CIGRE Working Group 2013 para a curva da corrente e utilizando o 

método probabilístico para a determinação da resistência de terra. Recorde-se que Ilimite é o valor 

máximo da corrente para o qual ocorre falha de blindagem. 

Tabela 9. Análise da influência do modelo de incidência  

 

1. 

Wagne

r 

2. Young 

et al. 

3.Armstrong/ 

Whitehead 

4. Brown/ 

Whitehead 

5. 

Suzuki 

6. 

Love 

7. 

IEEE_85 

8. 

IEEE_97 

9. 

Eriks. 

Ilimite 130,70 170,78 55,61 67,56 102,88 47,21 216,51 126,50 21,57 

SFFOR 

[/100km 

ano] 

9,21 10,13 13,08 12,71 7,91 9,93 11,60 14,99 3,12 

BFR 

[/100km 

ano] 

0,01 0,00 0,81 0,35 0,04 1,07 0,00 0,01 2,84 

Total 

[/100km 

ano] 

9,22 10,13 13,89 13.06 7,95 11,00 11,60 15,00 5,96 

 

Analisando a Tabela 9 verifica-se que o modelo de incidência utilizado tem uma grande influência nos 

resultados obtidos. De acordo com os dados reais de exploração desta linha, o total deveria rondar o 

valor de 5,18. Verifica-se que o modelo que conduz a resultados que mais se aproximam deste valor é 

o Modelo Eletrogeométrico Modificado de Eriksson, o modelo 9. Para a apresentação de resultados no 

corpo da tese optou-se por considera este modelo 9. 

4.3.2. Influência da largura de captação 

Para analisar a influência da largura de captação utilizou-se o Modelo Eletrogeométrico de Eriksson 

(modelo 9). Considerou-se mais uma vez a opção de 2013 da CIGRE para a curva da corrente e a 

resistência de terra calculada pelo método probabilístico. Para o cálculo da largura de captação é 

necessário utilizar um valor de corrente. As diferentes correntes utilizadas são a corrente máxima (que 



38 

 

corresponde ao W máximo), a corrente média (que corresponde ao W médio) e a corrente limite de 

falha de blindagem (que corresponde ao W Ilimite). Os resultados encontram-se na Tabela 10. 

Pelo Modelo Eletrogeométrico, quando aumentamos o valor da corrente, o valor da largura de captação 

também aumenta, o que está de acordo com os resultados obtidos. 

Dado que o valor da largura de captação aumenta, o valor das taxas também aumenta, o que também 

está de acordo com os resultados obtidos. 

Verifica-se que a utilização de Imédio e de Ilimite conduz a valores da ordem de grandeza do valor real. Irá 

ser utilizado Imédio dado ser de acordo com a recomendação do IEEE [13]. 

Tabela 10. Resultados da influência da largura de captação, para o modelo de Eriksson (modelo 9) 

9. Eriksson 
W (Imédio) = 189,20 m 

Imédio = 34,50 kA 

W (Imáximo) = 565,40 m 

Imáximo = 151,40 kA 

W (Ilimite) = 133,70 m  

Ilimite = 21,60 kA 

SFFOR [/100km ano] 3,12 9,33 2,21 

BFR [/100km ano] 2,84 8,47 2,00 

Total [/100km ano] 5,96 17,80 4,21 

 

4.3.3. Influência da curva de corrente da CIGRE 

Relativamente à curva da corrente poderá ser utilizada a curva do grupo de trabalho da CIGRE de 1991 

ou a do grupo de trabalho da CIGRE de 2013. Irá ser utilizado o modelo de Eriksson, a resistência de 

terra será calculada utilizando o método probabilístico e será utilizada a corrente média para o cálculo 

da largura de captação. 

Tabela 11. Resultados para a influência da curva de corrente da CIGRÉ 

 V1. CIGRE Working Group 1991 V2. CIGRE Working Group 2013 

Imax [kA] 215,9 151,4 

Imédio [kA] 37,7 34,5 

SFFOR [/100km ano] 3,65 3,12 

BFR [/100km ano] 3,2 2,83 

Total [/100km ano] 6,85 5,95 

Na Tabela 11 é possível observar os valores das taxas para as duas distribuições de corrente. Verifica-

se que para a opção de 2013 obtém-se valores de taxas ligeiramente mais baixas. Ao analisar os 

resultados obtidos verifica-se que as correntes médias e as correntes máximas são mais altas quando 

é utilizada a opção de 1991 o que faz com que a largura de captação também seja mais elevada e os 

valores das taxas sejam superiores. 

Uma vez que a diferença não é significativa, será considerada a recomendação da CIGRE mais recente 

(2013) para a apresentação de resultados nesta dissertação. 
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4.3.4. Influência da resistência de terra 

Existem duas formas de determinar a resistência de terra: utilizando o método probabilístico com base 

em valores reais ou o utilizador determinar um valor para colocar na resistência de terra do apoio. Neste 

caso o valor escolhido foi o valor médio das resistências de terra que é 16,16 Ω. Na Tabela 12 é possível 

ver os resultados obtidos para cada modelo de incidência e para cada modo de gerar a resistência de 

terra. Utilizou-se mais uma vez a opção de 2013 para a curva da corrente e a largura de captação foi 

calculada com o valor do Imédio. 

As diferenças verificadas no SFFOR e no BFR são pequenas e devem-se às variações de corrente 

uma vez que foram gerados vetores com valores de corrente aleatórios para cada um dos casos. 

Para a apresentação de resultados desta dissertação irá ser utilizado o modo probabilístico com base 

em valores reais para gerar a resistência de terra, uma vez que é o que se aproxima mais da realidade. 

Tabela 12. Resultados da influência da resistência de terra dos apoios 

Modelo Ilimite [kA]  
SFFOR 

[/100km ano] 

BFR 

[/100km ano] 

Total 

[/100km ano] 

1 130,7 
Rt prob. 9,21 0,01 9.22 

Rt médio 9,23 0,01 9,24 

2 170,80 
Rt prob. 12,13 0,00 12,13 

Rt médio 12.06 0,00 12,06 

3 55,60 
Rt prob. 13,08 0,81 13,89 

Rt médio 12,83 1,26 14,09 

4 67,60 
Rt prob. 12,71 0,35 12,81 

Rt médio 12,74 0,45 13,19 

5 102,9 
Rt prob. 7,91 0,04 7,95 

Rt médio 7,86 0,02 7,88 

6 47,2 
Rt prob. 9,93 1,07 11,00 

Rt médio 10,03 1,37 11,40 

7 216,5 
Rt prob. 11,60 0,00 11,60 

Rt médio 11,61 0,00 11,61 

8 126,5 
Rt prob. 14,99 0,01 15,00 

Rt médio 14,87 0,03 14,90 

9 21,6 
Rt prob. 3,12 2,84 5,96 

Rt médio 3,28 3,31 6,59 
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4.4. Resultados 

De seguida irão ser apresentados os valores obtidos em cada caso prático estudado. Conforme 

mencionado no capítulo anterior considerou-se a influência de cada modelo e da metodologia no 

resultado obtido. Os modelos e metodologias que irão ser utilizadas são: 

 Modelo Eletrogeométrico Modificado de Eriksson (modelo 9); 

 Resistência calculada utilizando o modo probabilístico com base em valores reais; 

 Largura de captação calculada utilizando o valor da corrente média; 

 Curva de corrente da CIGRE 2013; 

Os resultados das outras opções relativas à metodologia e modelos encontram-se em Anexo. 

4.4.1. Caso prático 1A - Portugal (caso base) 

Na Tabela 13 encontra-se os resultados obtidos para o caso base que já foi abordado com mais detalhe 

no capítulo anterior. 

Tabela 13. Resultados do caso base 

Ilimite [kA] 21,57 

SFFOR [/100km ano] 3,12 

BFR [/100km ano] 2,84 

Total [/100km ano] 5,96 

 

4.4.2. Caso prático 1B - Portugal 

De seguida serão apresentados os resultados obtidos para o caso prático 1B que corresponde a 

Portugal após a remodelação. Neste caso foi adicionado um cabo de guarda ao apoio, como já foi visto 

anteriormente no capítulo 4.1. Na Tabela 14 encontram-se os valores obtidos para as taxas após a 

remodelação onde foi adicionado um cado de guarda.  

Comparando o caso prático 1A e o caso 1B (Tabela 13 e Tabela 14) verifica-se que após a remodelação 

a taxa SFFOR baixou, o que seria expectável. Relativamente ao BFR o resultado também melhorou. 

Tabela 14. Resultados do caso de Portugal após a remodelação 

Ilimite [kA] 11,88 

SFFOR [/100km ano] 0,36 

BFR [/100km ano] 2,58 

Total [/100km ano] 2,94 
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4.4.3. Caso prático 2 - Estados Unidos da América 

O caso prático 2 também apresenta dois cabos de guarda, como vimos anteriormente. Na Tabela 15 

encontram-se os resultados do caso 2 dos EUA. 

Neste caso verifica-se que a corrente limite de falha de blindagem apresenta um valor muito baixo, o 

que fez com que o valor de corrente da descarga atmosférica nunca fosse inferior ao valor Ilimite e por 

isso nenhuma descarga atmosférica atinge a fase. Por esse motivo o valor de SFFOR é nulo. Tal não 

é de estranhar dada a posição dos dois cabos de guarda existentes (Figura 28). 

Por outro lado, o valor de BFR é notoriamente elevado. Verificou-se que todas as descargas 

atmosféricas que atingiram o cabo de guarda levaram ao contornamento da cadeia de isoladores. É de 

estranhar este resultado pois com a instalação de cabos de guarda pretende-se evitar contornamentos, 

devendo a corrente crítica de contornamento inverso ser superior à corrente limite de falha de 

blindagem. 

Tabela 15. Resultados do caso dos EUA 

Ilimite [kA] 3,14 

SFFOR [/100km ano] 0,00 

BFR [/100km ano] 10,09 

Total [/100km ano] 10,09 

 

4.4.4. Caso prático 3 - Alemanha 

O caso prático 3 apresenta um cabo de guarda como vimos anteriormente. Na Tabela 16 encontram-

se os resultados do caso 3. 

Tabela 16. Resultados do caso da Alemanha 

Ilimite [kA] 16,72 

SFFOR [/100km ano] 4,72 

BFR [/100km ano] 0,16 

Total [/100km ano] 4,88 

Os resultados obtidos no caso prático 3 mostram a grande influência que o valor da resistência de terra 

tem no valor de BFR. Note-se na Figura 30 os baixos valores de resistência de terra. Relativamente ao 

valor de SFFOR é comparável com o valor obtido para o caso base uma vez que os apoios têm alturas 

semelhantes e apenas têm um cabo de guarda. 
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5. Conclusão 

Uma vez que existem várias metodologias e modelos para o cálculo das taxas de desempenho das 

linhas de transmissão de energia elétrica foi feito um estudo dos vários autores e dos vários métodos 

que existem de forma a perceber as diferenças entre eles e quais os efeitos que essas diferenças 

causam nos resultados. 

Para concretizar os objetivos desta dissertação foi desenvolvido um programa computacional utilizando 

o MATLAB e o EMTP onde o utilizador pode selecionar qual o modelo e qual a metodologia que 

pretende utilizar. Após o estudo da influência de cada modelo e metodologia, foi escolhido o modelo 

que apresenta valores mais próximos do real para a obtenção dos resultados. 

Verificou-se que o Modelo Eletrogeométrico tem uma grande influência no desempenho das linhas. O 

modelo que se aproximou mais do resultado real foi o Modelo Eletrogeométrico de Eriksson e foi o 

utilizado nos resultados apresentados. Outro fator que influencia o valor do desempenho da linha é o 

valor da corrente que é utilizado para o cálculo da largura de captação da linha. O valor utilizado foi o 

valor de corrente médio uma vez que apresenta um valor mais próximo do valor real e é recomendado 

pelo IEEE [13]. Verifica-se que a opção utilizada para a curva da corrente de descarga da CIGRE não 

tem muita influência no resultado das taxas mas é de notar que para a opção mais recente (2013) os 

valores obtidos para a corrente, e consequentemente o valor das taxas, são ligeiramente inferiores. 

Relativamente ao valor para a resistência de terra, a utilização do valor médio ou do valor probabilístico 

com base em valores reais não tem influência no resultado final. Apesar disso utilizou-se o valor obtido 

de forma probabilística com base em valores reais uma vez que se aproxima mais da realidade. 

Para os casos práticos estudados nesta dissertação utilizou-se o Modelo Eletrogeométrico Modificado 

de Eriksson, o método probabilístico com base em valores reais para gerar as resistências de terra dos 

apoios, o valor médio da corrente das descargas atmosféricas para o cálculo da largura de captação e 

a curva de corrente da CIGRE de 2013.  

Verifica-se que no caso de Portugal (caso 1A e caso 1B) as taxas de desempenho baixaram quando 

foi adicionado um cabo de guarda à linha: o SFFOR antes da remodelação era de 3,12 

contornamentos/100km ano e baixou para 0,36 contornamentos/100km ano após a remodelação da 

linha. O BFR tinha o valor de 2,84 contornamentos/100km ano e baixou para 2,58 

contornamentos/100km ano após a remodelação da linha. Relativamente ao caso prático 2 (EUA) o 

SFFOR tem o valor 0 contornamentos/100km ano e o BFR tem o valor de 10,09 

contornamentos/100km ano. Por fim, o caso prático 3 (Alemanha) tem um valor SFFOR de 4,72 

contornamentos/100km ano e BFR de 0,16 contornamentos/100km ano.  
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Anexos 

Anexo A. Resultados do caso base: Portugal antes da remodelação (Caso 1A) 

Na Tabela A.0.1. e na Tabela A.0.2. encontram-se os resultados obtidos para o caso base (Portugal 

antes da remodelação) para todos os modelos e para a resistência de terra calculada de modo 

probabilístico com base em valores reais.  

Tabela A.0.1. Resultados do caso prático 1A, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 

1991 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

983 991 781 866 960 728 997 978 254 

Nº Contorn. Inverso 11 2 169 104 32 195 1 14 371 

Nº desc à Fase 989 998 787 873 966 735 999 985 257 

Nº desc à Guarda 11 2 213 127 34 265 1 15 743 

I max falha escudo 
[kA] 

130.7 170.8 55.6 67.6 102.9 47.2 216.5 126.5 21.6 

Wmax falha escudo 
[m] 

195.4 238.6 265.2 265.3 195.4 195.4 415.6 430.9 133.7 

NL [desc/100km/ano] 13.9 17.0 18.9 18.9 13.9 13.9 29.6 30.7 9.5 

I med  [kA] 40.1 38.7 40.0 39.8 40.0 39.4 39.4 38.5 37.7 

wmed [m] 136.3 173.8 220.9 201.5 122.0 182.3 173.4 218.9 202.1 

NL [desc/100km/ano] 9.7 12.4 15.7 14.3 8.7 13.0 12.3 15.6 14.4 

Imax  [kA] 242.0 261.3 242.0 221.9 242.0 278.3 278.3 261.3 215.9 

wmax  [m] 231.7 261.0 628.4 504.6 282.4 364.1 460.1 658.8 735.3 

NL [desc/100km/ano] 16.5 18.6 44.7 35.9 20.1 25.9 32.7 46.9 52.3 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

98% 99% 78% 87% 96% 73% 100% 98% 25% 

Contorn. Inverso [%] 1% 0% 17% 10% 3% 20% 0% 1% 37% 

Desc à Fase [%] 99% 100% 79% 87% 97% 74% 100% 99% 26% 

Desc à Guarda [%] 1% 0% 21% 13% 3% 27% 0% 2% 74% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 99% 99% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

100% 100% 79% 82% 94% 74% 100% 93% 50% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

13.663 16.822 14.732 16.341 13.343 10.118 29.474 29.978 2.416 

BFR (W falha escudo) 0.153 0.034 3.188 1.962 0.445 2.710 0.030 0.429 3.529 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

0.092 0.020 1.913 1.177 0.267 1.626 0.018 0.257 2.117 

SSFOR (W Imed) 9.532 12.251 12.269 12.411 8.328 9.442 12.300 15.229 3.652 

BFR (W Imed) 0.107 0.025 2.655 1.490 0.278 2.529 0.012 0.218 5.334 

BFR (60%) (W Imed) 0.064 0.015 1.593 0.894 0.167 1.517 0.007 0.131 3.200 

SSFOR (W Imax) 16.200 18.399 34.911 31.081 19.281 18.856 32.630 45.831 13.285 

BFR (W Imax) 0.181 0.037 7.554 3.733 0.643 5.051 0.033 0.656 19.405 

BFR (60%) (W Imax) 0.109 0.022 4.533 2.240 0.386 3.030 0.020 0.394 11.643 
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Tabela A.0.2. Resultados do caso prático 1A, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 

2013 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

998 1000 906 950 991 804 1000 999 232 

Nº Contorn. Inverso 2 0 94 44 9 144 0 1 351 

Nº desc à Fase 998 1000 906 950 991 804 1000 999 232 

Nº desc à Guarda 2 0 94 50 9 196 0 1 768 

I max falha escudo 
[kA] 

130.7 170.8 55.6 67.6 102.9 47.2 216.5 126.5 21.6 

Wmax falha escudo 
[m] 

195.4 238.6 265.2 265.3 195.4 195.4 415.6 430.9 133.7 

NL [desc/100km/ano] 13.9 17.0 18.9 18.9 13.9 13.9 29.6 30.7 9.5 

I med  [kA] 36.5 35.5 36.5 34.9 36.5 34.7 34.4 36.1 34.5 

wmed [m] 129.8 170.5 202.9 188.1 112.2 173.6 163.0 211.0 189.2 

NL [desc/100km/ano] 9.2 12.1 14.4 13.4 8.0 12.3 11.6 15.0 13.5 

Imax  [kA] 217.2 152.0 217.2 183.0 217.2 158.6 141.3 167.1 151.4 

wmax  [m] 207.4 232.9 438.8 452.7 236.3 301.0 333.2 506.4 565.4 

NL [desc/100km/ano] 14.8 16.6 31.2 32.2 16.8 21.4 23.7 36.0 40.2 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

100% 100% 91% 95% 99% 80% 100% 100% 23% 

Contorn. Inverso [%] 0% 0% 9% 4% 1% 14% 0% 0% 35% 

Desc à Fase [%] 100% 100% 91% 95% 99% 80% 100% 100% 23% 

Desc à Guarda [%] 0% 0% 9% 5% 1% 20% 0% 0% 77% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

100% 0% 100% 88% 100% 73% 0% 100% 46% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

13.871 16.975 17.090 17.925 13.774 11.174 29.563 30.622 2.207 

BFR (W falha escudo) 0.028 0.000 1.773 0.830 0.125 2.001 0.000 0.031 3.338 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

0.017 0.000 1.064 0.498 0.075 1.201 0.000 0.018 2.003 

SSFOR (W Imed) 9.212 12.131 13.076 12.711 7.907 9.929 11.595 14.994 3.123 

BFR (W Imed) 0.018 0.000 1.357 0.589 0.072 1.778 0.000 0.015 4.725 

BFR (60%) (W Imed) 0.011 0.000 0.814 0.353 0.043 1.067 0.000 0.009 2.835 

SSFOR (W Imax) 14.724 16.564 28.277 30.591 16.659 17.211 23.702 35.987 9.331 

BFR (W Imax) 0.030 0.000 2.934 1.417 0.151 3.083 0.000 0.036 14.117 

BFR (60%) (W Imax) 0.018 0.000 1.760 0.850 0.091 1.850 0.000 0.022 8.470 
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Na Tabela A.0.3. e na Tabela A.0.4. encontram-se os resultados obtidos para o caso base (Portugal 

antes da remodelação) para todos os modelos e para o valor de resistência de terra médio (16,16 Ω). 

Tabela A.0.3. Resultados do caso prático 1A, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 

1991 e com Rt=16,16Ω 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

984 996 790 880 959 706 989 982 224 

Nº Contorn. Inverso 9 3 203 116 32 277 0 12 488 

Nº desc à Fase 991 997 795 884 968 715 1000 988 233 

Nº desc à Guarda 9 3 205 116 32 285 0 12 767 

I max falha escudo 
[kA] 

130.7 170.8 55.6 67.6 102.9 47.2 216.5 126.5 21.6 

Wmax falha escudo 
[m] 

195.4 238.6 265.2 265.3 195.4 195.4 415.6 430.9 133.7 

NL [desc/100km/ano] 13.9 17.0 18.9 18.9 13.9 13.9 29.6 30.7 9.5 

I med  [kA] 39.2 39.4 40.1 40.3 38.8 39.4 40.0 38.4 38.8 

wmed [m] 135.4 174.5 221.4 202.9 119.9 182.3 176.3 218.7 206.5 

NL [desc/100km/ano] 9.6 12.4 15.7 14.4 8.5 13.0 12.5 15.6 14.7 

Imax  [kA] 207.0 276.2 200.6 266.6 255.0 252.6 169.3 197.1 198.8 

wmax  [m] 222.0 264.1 558.9 560.8 288.5 352.4 365.6 557.9 691.6 

NL [desc/100km/ano] 15.8 18.8 39.8 39.9 20.5 25.1 26.0 39.7 49.2 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

98% 100% 79% 88% 96% 71% 99% 98% 22% 

Contorn. Inverso [%] 1% 0% 20% 12% 3% 28% 0% 1% 49% 

Desc à Fase [%] 99% 100% 80% 88% 97% 72% 100% 99% 23% 

Desc à Guarda [%] 1% 0% 21% 12% 3% 29% 0% 1% 77% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

99% 100% 99% 100% 99% 99% 99% 99% 96% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

100% 100% 99% 100% 100% 97% 0% 100% 64% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

13.676 16.907 14.902 16.605 13.329 9.813 29.238 30.101 2.131 

BFR (W falha escudo) 0.125 0.051 3.829 2.189 0.445 3.850 0.000 0.368 4.642 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

0.075 0.031 2.298 1.313 0.267 2.310 0.000 0.221 2.785 

SSFOR (W Imed) 9.476 12.366 12.439 12.699 8.180 9.156 12.405 15.279 3.290 

BFR (W Imed) 0.087 0.037 3.196 1.674 0.273 3.592 0.000 0.187 7.166 

BFR (60%) (W Imed) 0.052 0.022 1.918 1.004 0.164 2.155 0.000 0.112 4.300 

SSFOR (W Imax) 15.542 18.710 31.409 35.101 19.681 17.699 25.721 38.969 11.020 

BFR (W Imax) 0.142 0.056 8.071 4.627 0.657 6.944 0.000 0.476 24.008 

BFR (60%) (W Imax) 0.085 0.034 4.843 2.776 0.394 4.167 0.000 0.286 14.405 
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Tabela A.0.4. Resultados do caso prático 1A, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 

2013 e com Rt=16,16Ω 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

999 1000 858 945 996 811 1000 997 242 

Nº Contorn. Inverso 1 0 140 55 4 185 0 3 407 

Nº desc à Fase 999 1000 858 945 996 811 1000 997 242 

Nº desc à Guarda 1 0 142 55 4 189 0 3 758 

I max falha escudo 
[kA] 

130.7 170.8 55.6 67.6 102.9 47.2 216.5 126.5 21.6 

Wmax falha escudo 
[m] 

195.4 238.6 265.2 265.3 195.4 195.4 415.6 430.9 133.7 

NL [desc/100km/ano] 13.9 17.0 18.9 18.9 13.9 13.9 29.6 30.7 9.5 

I med  [kA] 34.7 34.5 36.6 35.4 34.1 34.8 34.4 35.7 34.8 

wmed [m] 129.8 169.6 210.2 189.5 111.0 173.9 163.2 209.7 190.3 

NL [desc/100km/ano] 9.2 12.1 15.0 13.5 7.9 12.4 11.6 14.9 13.5 

Imax  [kA] 154.6 132.1 217.2 204.7 129.5 121.0 137.7 177.4 190.3 

wmax  [m] 204.8 226.1 587.2 482.1 216.5 274.2 328.8 524.4 669.8 

NL [desc/100km/ano] 14.6 16.1 41.8 34.3 15.4 19.5 23.4 37.3 47.6 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

100% 100% 86% 95% 100% 81% 100% 100% 24% 

Contorn. Inverso [%] 0% 0% 14% 6% 0% 19% 0% 0% 41% 

Desc à Fase [%] 100% 100% 86% 95% 100% 81% 100% 100% 24% 

Desc à Guarda [%] 0% 0% 14% 6% 0% 19% 0% 0% 76% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

100% 0% 99% 100% 100% 98% 0% 100% 54% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

13.885 16.975 16.184 17.831 13.843 11.272 29.563 30.561 2.302 

BFR (W falha escudo) 0.014 0.000 2.641 1.038 0.056 2.571 0.000 0.092 3.871 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

0.008 0.000 1.584 0.623 0.033 1.543 0.000 0.055 2.323 

SSFOR (W Imed) 9.225 12.061 12.829 12.738 7.863 10.031 11.607 14.874 3.276 

BFR (W Imed) 0.009 0.000 2.093 0.741 0.032 2.288 0.000 0.045 5.509 

BFR (60%) (W Imed) 0.006 0.000 1.256 0.445 0.019 1.373 0.000 0.027 3.305 

SSFOR (W Imax) 14.556 16.080 35.835 32.406 15.335 15.816 23.390 37.192 11.530 

BFR (W Imax) 0.015 0.000 5.847 1.886 0.062 3.608 0.000 0.112 19.391 

BFR (60%) (W Imax) 0.009 0.000 3.508 1.132 0.037 2.165 0.000 0.067 11.634 

 

 

 

 



51 

 

Anexo B. Resultados do caso 1B: Portugal após a remodelação 

Na Tabela B.0.1. e na Tabela B.0.2. encontram-se os resultados obtidos para o caso 1B (Portugal após 

a remodelação) para todos os modelos e para a resistência de terra calculada de modo probabilístico 

com base em valores reais. 

Tabela B.0.1. Resultados do caso prático 1B, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 1991 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

783 569 407 485 842 287 888 650 98 

Nº Contorn. Inverso 141 218 287 256 102 318 85 190 317 

Nº desc à Fase 792 579 415 493 848 293 895 656 105 

Nº desc à Guarda 208 421 585 507 152 707 105 344 895 

I max falha escudo 
[kA] 

56.7 38.0 29.0 33.7 60.9 25.2 70.8 43.7 11.9 

Wmax falha escudo 
[m] 

152.5 172.3 184.7 184.7 152.5 152.5 235.1 235.4 89.3 

NL [desc/100km/ano] 10.8 12.3 13.1 13.1 10.8 10.8 16.7 16.7 6.4 

I med  [kA] 39.5 38.4 38.6 39.7 38.4 41.8 38.6 39.3 40.6 

wmed [m] 135.7 172.7 216.6 201.2 119.2 186.5 173.1 221.5 214.2 

NL [desc/100km/ano] 9.6 12.3 15.4 14.3 8.5 13.3 12.3 15.8 15.2 

Imax  [kA] 242.0 261.3 207.6 221.9 234.1 378.0 215.9 223.2 185.5 

wmax  [m] 231.7 259.2 570.9 504.6 278.5 403.3 415.0 600.2 649.1 

NL [desc/100km/ano] 16.5 18.4 40.6 35.9 19.8 28.7 29.5 42.7 46.2 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

78% 57% 41% 49% 84% 29% 89% 65% 10% 

Contorn. Inverso [%] 14% 22% 29% 26% 10% 32% 9% 19% 32% 

Desc à Fase [%] 79% 58% 42% 49% 85% 29% 90% 66% 11% 

Desc à Guarda [%] 21% 42% 59% 51% 15% 71% 11% 34% 90% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

99% 98% 98% 98% 99% 98% 99% 99% 93% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

68% 52% 49% 50% 67% 45% 81% 55% 35% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

8.495 6.974 5.346 6.372 9.135 3.114 14.850 10.884 0.622 

BFR (W falha escudo) 1.530 2.672 3.770 3.363 1.107 3.450 1.421 3.181 2.013 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

0.918 1.603 2.262 2.018 0.664 2.070 0.853 1.909 1.208 

SSFOR (W Imed) 7.555 6.990 6.270 6.941 7.138 3.808 10.934 10.242 1.493 

BFR (W Imed) 1.361 2.678 4.421 3.664 0.865 4.220 1.047 2.994 4.830 

BFR (60%) (W Imed) 0.816 1.607 2.653 2.198 0.519 2.532 0.628 1.796 2.898 

SSFOR (W Imax) 12.904 10.491 16.529 17.407 16.680 8.234 26.215 27.750 4.525 

BFR (W Imax) 2.324 4.019 11.655 9.188 2.021 9.123 2.509 8.112 14.636 

BFR (60%) (W Imax) 1.394 2.412 6.993 5.513 1.212 5.474 1.506 4.867 8.781 
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Tabela B.0.2. Resultados do caso prático 1B, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 2013 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

873 665 452 563 919 312 965 746 26 

Nº Contorn. Inverso 90 184 259 234 62 288 31 155 310 

Nº desc à Fase 873 665 452 563 919 312 965 746 26 

Nº desc à Guarda 127 335 548 437 81 688 35 254 974 

I max falha escudo 
[kA] 

56.7 38.0 29.0 33.7 60.9 25.2 70.8 43.7 11.9 

Wmax falha escudo 
[m] 

152.5 172.3 184.7 184.7 152.5 152.5 235.1 235.4 89.3 

NL [desc/100km/ano] 10.8 12.3 13.1 13.1 10.8 10.8 16.7 16.7 6.4 

I med  [kA] 34.7 34.6 35.2 35.8 35.0 35.9 34.0 35.3 35.6 

wmed [m] 129.9 168.9 205.8 190.5 112.9 175.9 162.1 208.6 194.9 

NL [desc/100km/ano] 9.2 12.0 14.6 13.6 8.0 12.5 11.5 14.8 13.9 

Imax  [kA] 144.9 153.7 118.8 152.5 114.3 139.7 167.6 138.6 177.4 

wmax  [m] 201.2 231.9 407.9 409.2 204.8 288.1 363.7 454.4 628.1 

NL [desc/100km/ano] 14.3 16.5 29.0 29.1 14.6 20.5 25.9 32.3 44.7 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

87% 67% 45% 56% 92% 31% 97% 75% 3% 

Contorn. Inverso [%] 9% 18% 26% 23% 6% 29% 3% 16% 31% 

Desc à Fase [%] 87% 67% 45% 56% 92% 31% 97% 75% 3% 

Desc à Guarda [%] 13% 34% 55% 44% 8% 69% 4% 25% 97% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

71% 55% 47% 54% 77% 42% 89% 61% 32% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

9.471 8.150 5.937 7.396 9.970 3.385 16.138 12.492 0.165 

BFR (W falha escudo) 0.976 2.255 3.402 3.074 0.673 3.125 0.518 2.595 1.969 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

0.586 1.353 2.041 1.845 0.404 1.875 0.311 1.557 1.181 

SSFOR (W Imed) 8.064 7.987 6.617 7.629 7.380 3.905 11.128 11.067 0.360 

BFR (W Imed) 0.831 2.210 3.791 3.171 0.498 3.604 0.357 2.299 4.297 

BFR (60%) (W Imed) 0.499 1.326 2.275 1.902 0.299 2.163 0.214 1.380 2.578 

SSFOR (W Imax) 12.493 10.972 13.113 16.388 13.389 6.394 24.967 24.112 1.162 

BFR (W Imax) 1.288 3.036 7.514 6.811 0.903 5.902 0.802 5.010 13.850 

BFR (60%) (W Imax) 0.773 1.821 4.508 4.087 0.542 3.541 0.481 3.006 8.310 
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Na Tabela B.0.3. e na Tabela B.0.4. encontram-se os resultados obtidos para o caso 1B (Portugal após 

a remodelação) para todos os modelos e para o valor de resistência de terra médio (16,16 Ω). 

Tabela B.0.3. Resultados do caso prático 1B, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 

1991 e com Rt=16,16Ω 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

804 569 416 511 833 314 718 684 92 

Nº Contorn. Inverso 168 274 292 261 148 290 111 227 316 

Nº desc à Fase 811 573 420 520 839 318 887 689 106 

Nº desc à Guarda 168 427 580 480 161 682 113 311 894 

I max falha escudo 
[kA] 

56.7 38.0 29.0 33.7 60.9 25.2 70.8 43.7 11.9 

Wmax falha escudo 
[m] 

152.5 172.3 184.7 184.7 152.5 152.5 235.1 235.4 89.3 

NL [desc/100km/ano] 10.8 12.3 13.1 13.1 10.8 10.8 16.7 16.7 6.4 

I med  [kA] 40.1 39.5 38.2 38.5 38.9 38.8 38.8 37.8 39.0 

wmed [m] 136.4 173.8 215.5 198.0 120.0 181.3 173.5 216.9 208.1 

NL [desc/100km/ano] 9.7 12.4 15.3 14.1 8.5 12.9 12.3 15.4 14.8 

Imax  [kA] 460.8 207.0 189.5 256.1 245.0 251.6 198.8 243.1 196.1 

wmax  [m] 275.0 246.9 539.6 547.8 283.8 352.0 397.4 631.2 676.2 

NL [desc/100km/ano] 19.6 17.6 38.4 39.0 20.2 25.0 28.3 44.9 48.1 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

80% 57% 42% 51% 83% 31% 72% 68% 9% 

Contorn. Inverso [%] 17% 27% 29% 26% 15% 29% 11% 23% 32% 

Desc à Fase [%] 81% 57% 42% 52% 84% 32% 89% 69% 11% 

Desc à Guarda [%] 17% 43% 58% 48% 16% 68% 11% 31% 89% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

99% 99% 99% 98% 99% 99% 81% 99% 87% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

100% 64% 50% 54% 92% 43% 98% 73% 35% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

8.723 6.974 5.464 6.713 9.037 3.407 12.007 11.453 0.584 

BFR (W falha escudo) 1.823 3.358 3.836 3.429 1.606 3.146 1.856 3.801 2.007 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

1.094 2.015 2.301 2.057 0.963 1.888 1.114 2.281 1.204 

SSFOR (W Imed) 7.800 7.034 6.376 7.196 7.112 4.049 8.861 10.555 1.362 

BFR (W Imed) 1.630 3.387 4.475 3.676 1.264 3.739 1.370 3.503 4.677 

BFR (60%) (W Imed) 0.978 2.032 2.685 2.205 0.758 2.244 0.822 2.102 2.806 

SSFOR (W Imax) 15.725 9.991 15.967 19.913 16.817 7.862 20.298 30.711 4.425 

BFR (W Imax) 3.286 4.811 11.208 10.171 2.988 7.261 3.138 10.192 15.199 

BFR (60%) (W Imax) 1.971 2.887 6.725 6.103 1.793 4.356 1.883 6.115 9.120 
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Tabela B.0.4. Resultados do caso prático 1B, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 

2013 e com Rt=16,16Ω 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

766 682 450 576 912 327 946 747 22 

Nº Contorn. Inverso 102 181 244 241 85 232 53 193 255 

Nº desc à Fase 881 682 450 576 912 327 946 747 22 

Nº desc à Guarda 119 318 550 424 88 673 54 253 978 

I max falha escudo 
[kA] 

56.7 38.0 29.0 33.7 60.9 25.2 70.8 43.7 11.9 

Wmax falha escudo 
[m] 

152.5 172.3 184.7 184.7 152.5 152.5 235.1 235.4 89.3 

NL [desc/100km/ano] 10.8 12.3 13.1 13.1 10.8 10.8 16.7 16.7 6.4 

I med  [kA] 35.9 34.1 35.2 34.8 35.3 34.5 35.8 34.7 34.6 

wmed [m] 131.4 168.3 205.8 187.9 113.4 173.2 166.5 206.6 190.8 

NL [desc/100km/ano] 9.3 12.0 14.6 13.4 8.1 12.3 11.8 14.7 13.6 

Imax  [kA] 222.7 174.7 139.2 157.9 139.0 142.7 157.3 129.9 164.3 

wmax  [m] 226.5 238.2 448.0 417.0 223.2 290.2 352.1 437.6 593.6 

NL [desc/100km/ano] 16.1 16.9 31.9 29.7 15.9 20.6 25.0 31.1 42.2 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

77% 68% 45% 58% 91% 33% 95% 75% 2% 

Contorn. Inverso [%] 10% 18% 24% 24% 9% 23% 5% 19% 26% 

Desc à Fase [%] 88% 68% 45% 58% 91% 33% 95% 75% 2% 

Desc à Guarda [%] 12% 32% 55% 42% 9% 67% 5% 25% 98% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

86% 57% 44% 57% 97% 34% 98% 76% 26% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

8.310 8.359 5.911 7.567 9.894 3.548 15.820 12.508 0.140 

BFR (W falha escudo) 1.107 2.218 3.205 3.166 0.922 2.517 0.886 3.232 1.620 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

0.664 1.331 1.923 1.900 0.553 1.510 0.532 1.939 0.972 

SSFOR (W Imed) 7.157 8.166 6.586 7.697 7.356 4.029 11.203 10.977 0.299 

BFR (W Imed) 0.953 2.167 3.571 3.220 0.686 2.858 0.628 2.836 3.460 

BFR (60%) (W Imed) 0.572 1.300 2.143 1.932 0.411 1.715 0.377 1.702 2.076 

SSFOR (W Imax) 12.343 11.558 14.340 17.087 14.482 6.751 23.690 23.251 0.929 

BFR (W Imax) 1.644 3.067 7.775 7.149 1.350 4.790 1.327 6.007 10.768 

BFR (60%) (W Imax) 0.986 1.840 4.665 4.290 0.810 2.874 0.796 3.604 6.461 
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Anexo C. Resultados do caso 2: Estados Unidos da América 

Na Tabela C.0.1. e na Tabela C.0.2. encontram-se os resultados obtidos para o caso 2, Estados Unidos 

da América para todos os modelos e para a resistência de terra calculado de modo probabilístico. 

Tabela C.0.1. Resultados do caso prático 2, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 1991 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

33 1 44 45 144 16 67 19 0 

Nº Contorn. Inverso 967 999 956 955 856 984 933 981 989 

Nº desc à Fase 33 1 44 45 144 16 67 19 11 

Nº desc à Guarda 967 999 956 955 856 984 933 981 989 

I max falha escudo 
[kA] 

5.5 0.9 6.1 6.4 14.0 4.3 8.6 4.2 3.1 

Wmax falha escudo 
[m] 

60.5 61.7 66.2 66.2 60.5 60.5 73.4 59.7 32.2 

NL [desc/100km/ano] 6.3 6.5 7.0 7.0 6.3 6.3 7.7 6.3 3.4 

I med  [kA] 40.3 41.1 39.1 39.4 38.3 38.5 39.4 40.5 40.3 

wmed [m] 114.2 137.5 187.5 172.5 102.2 145.4 157.8 171.9 163.6 

NL [desc/100km/ano] 12.0 14.4 19.7 18.1 10.7 15.3 16.6 18.0 17.2 

Imax  [kA] 242.0 231.5 182.0 236.8 261.3 207.6 236.8 239.8 242.0 

wmax  [m] 182.4 189.4 472.9 504.6 226.4 254.9 401.3 402.7 591.5 

NL [desc/100km/ano] 19.1 19.9 49.7 53.0 23.8 26.8 42.1 42.3 62.1 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

3% 0% 4% 5% 14% 2% 7% 2% 0% 

Contorn. Inverso [%] 97% 100% 96% 96% 86% 98% 93% 98% 99% 

Desc à Fase [%] 3% 0% 4% 5% 14% 2% 7% 2% 1% 

Desc à Guarda [%] 97% 100% 96% 96% 86% 98% 93% 98% 99% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

0.210 0.006 0.306 0.313 0.914 0.102 0.516 0.119 0.000 

BFR (W falha escudo) 6.140 6.476 6.647 6.640 5.435 6.247 7.191 6.152 3.348 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

3.684 3.886 3.988 3.984 3.261 3.748 4.315 3.691 2.009 

SSFOR (W Imed) 0.396 0.014 0.866 0.815 1.545 0.244 1.110 0.343 0.000 

BFR (W Imed) 11.599 14.427 18.823 17.297 9.185 15.025 15.462 17.704 16.987 

BFR (60%) (W Imed) 6.959 8.656 11.294 10.378 5.511 9.015 9.277 10.623 10.192 

SSFOR (W Imax) 0.632 0.020 2.185 2.384 3.424 0.428 2.823 0.803 0.000 

BFR (W Imax) 18.517 19.864 47.472 50.595 20.352 26.340 39.311 41.481 61.429 

BFR (60%) (W Imax) 11.110 11.919 28.483 30.357 12.211 15.804 23.586 24.889 36.857 
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Tabela C.0.2. Resultados do caso prático 2, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 2013 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

0 0 1 2 65 0 5 0 0 

Nº Contorn. Inverso 1000 1000 999 998 935 1000 995 1000 1000 

Nº desc à Fase 0 0 1 2 65 0 5 0 0 

Nº desc à Guarda 1000 1000 999 998 935 1000 995 1000 1000 

I max falha escudo 
[kA] 

5.5 0.9 6.1 6.4 14.0 4.3 8.6 4.2 3.1 

Wmax falha escudo 
[m] 

60.5 61.7 66.2 66.2 60.5 60.5 73.4 59.7 65.7 

NL [desc/100km/ano] 6.3 6.5 7.0 7.0 6.3 6.3 7.7 6.3 6.9 

I med  [kA] 35.0 34.4 36.2 35.7 34.7 34.5 35.0 33.9 34.3 

wmed [m] 109.9 133.1 179.8 163.9 97.7 140.0 149.0 158.9 160.2 

NL [desc/100km/ano] 11.5 14.0 18.9 17.2 10.3 14.7 15.6 16.7 16.8 

Imax  [kA] 142.3 151.4 146.7 140.9 157.9 135.1 149.4 190.3 161.6 

wmax  [m] 159.4 175.0 411.3 345.0 185.4 221.5 312.1 357.7 300.8 

NL [desc/100km/ano] 16.7 18.4 43.2 36.2 19.5 23.3 32.8 37.6 31.6 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

0% 0% 0% 0% 7% 0% 1% 0% 0% 

Contorn. Inverso [%] 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 

Desc à Fase [%] 0% 0% 0% 0% 7% 0% 1% 0% 0% 

Desc à Guarda [%] 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

0.000 0.000 0.007 0.014 0.413 0.000 0.039 0.000 0.000 

BFR (W falha escudo) 6.349 6.483 6.946 6.939 5.936 6.349 7.669 6.271 6.894 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

3.809 3.890 4.167 4.163 3.562 3.809 4.601 3.763 4.137 

SSFOR (W Imed) 0.000 0.000 0.019 0.034 0.667 0.000 0.078 0.000 0.000 

BFR (W Imed) 11.535 13.972 18.863 17.178 9.595 14.697 15.568 16.685 16.824 

BFR (60%) (W Imed) 6.921 8.383 11.318 10.307 5.757 8.818 9.341 10.011 10.094 

SSFOR (W Imax) 0.000 0.000 0.043 0.072 1.265 0.000 0.164 0.000 0.000 

BFR (W Imax) 16.736 18.378 43.147 36.151 18.202 23.254 32.604 37.563 31.583 

BFR (60%) (W Imax) 10.041 11.027 25.888 21.690 10.921 13.953 19.562 22.538 18.950 
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Na Tabela C.0.3. e na Tabela C.0.4. encontram-se os resultados obtidos para o caso 2, EUA, para 

todos os modelos e para o valor de resistência de terra médio (17,74 ohm). 

Tabela C.0.3. Resultados do caso prático 2, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 1991 

e com Rt=17,74 Ω 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

30 0 45 46 132 29 80 15 7 

Nº Contorn. Inverso 970 1000 955 954 868 971 920 985 993 

Nº desc à Fase 30 0 45 46 132 29 80 15 7 

Nº desc à Guarda 970 1000 955 954 868 971 920 985 993 

I max falha escudo 
[kA] 

5.5 0.9 6.1 6.4 14.0 4.3 8.6 4.2 3.1 

Wmax falha escudo 
[m] 

60.5 61.7 66.2 66.2 195.7 60.5 73.4 59.7 32.2 

NL [desc/100km/ano] 6.3 6.5 7.0 7.0 20.5 6.3 7.7 6.3 3.4 

I med  [kA] 39.0 40.2 38.6 39.2 39.2 38.6 38.3 37.7 37.8 

wmed [m] 113.2 137.0 186.2 172.1 103.2 145.5 155.7 166.6 156.5 

NL [desc/100km/ano] 11.9 14.4 19.6 18.1 10.8 15.3 16.4 17.5 16.4 

Imax  [kA] 201.2 199.8 277.7 229.0 180.7 218.7 262.4 166.4 243.1 

wmax  [m] 174.1 184.3 627.5 460.7 226.4 259.3 424.9 334.3 593.5 

NL [desc/100km/ano] 18.3 19.3 65.9 48.4 23.8 27.2 44.6 35.1 62.3 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

3% 0% 5% 5% 13% 3% 8% 2% 1% 

Contorn. Inverso [%] 97% 100% 96% 95% 87% 97% 92% 99% 99% 

Desc à Fase [%] 3% 0% 5% 5% 13% 3% 8% 2% 1% 

Desc à Guarda [%] 97% 100% 96% 95% 87% 97% 92% 99% 99% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

0.190 0.000 0.313 0.320 2.712 0.184 0.617 0.094 0.024 

BFR (W falha escudo) 6.159 6.483 6.640 6.633 17.835 6.165 7.091 6.177 3.362 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

3.695 3.890 3.984 3.980 10.701 3.699 4.254 3.706 2.017 

SSFOR (W Imed) 0.357 0.000 0.880 0.831 1.431 0.443 1.308 0.262 0.115 

BFR (W Imed) 11.527 14.382 18.675 17.239 9.409 14.838 15.044 17.233 16.314 

BFR (60%) (W Imed) 6.916 8.629 11.205 10.343 5.645 8.903 9.026 10.340 9.788 

SSFOR (W Imax) 0.548 0.000 2.965 2.225 3.138 0.790 3.569 0.527 0.436 

BFR (W Imax) 17.730 19.347 62.920 46.150 20.637 26.437 41.043 34.577 61.882 

BFR (60%) (W Imax) 10.638 11.608 37.752 27.690 12.382 15.862 24.626 20.746 37.129 
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Tabela C.0.4. Resultados do caso prático 2, com o cálculo da corrente utilizando a opção da CIGRE de 2013 

e com Rt=17,74 Ω 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

0 0 2 1 49 0 8 0 0 

Nº Contorn. Inverso 1000 1000 998 999 951 1000 992 1000 1000 

Nº desc à Fase 0 0 2 1 49 0 8 0 0 

Nº desc à Guarda 1000 1000 998 999 951 1000 992 1000 1000 

I max falha escudo 
[kA] 

5.5 0.9 6.1 6.4 14.0 4.3 8.6 4.2 3.1 

Wmax falha escudo 
[m] 

60.5 61.7 66.2 66.2 60.5 60.5 73.4 59.7 32.2 

NL [desc/100km/ano] 6.3 6.5 7.0 7.0 6.3 6.3 7.7 6.3 3.4 

I med  [kA] 34.5 34.6 34.5 33.8 34.7 33.9 34.2 35.7 34.1 

wmed [m] 109.4 133.2 175.2 159.5 97.7 139.2 147.3 162.6 145.4 

NL [desc/100km/ano] 11.5 14.0 18.4 16.8 10.3 14.6 15.5 17.1 15.3 

Imax  [kA] 148.0 122.8 129.9 105.0 140.2 152.6 162.2 139.0 152.6 

wmax  [m] 161.0 168.4 380.7 291.5 176.8 230.5 326.2 305.8 423.0 

NL [desc/100km/ano] 16.9 17.7 40.0 30.6 18.6 24.2 34.2 32.1 44.4 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

0% 0% 0% 0% 5% 0% 1% 0% 0% 

Contorn. Inverso [%] 100% 100% 100% 100% 95% 100% 99% 100% 100% 

Desc à Fase [%] 0% 0% 0% 0% 5% 0% 1% 0% 0% 

Desc à Guarda [%] 100% 100% 100% 100% 95% 100% 99% 100% 100% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

0.000 0.000 0.014 0.007 0.311 0.000 0.062 0.000 0.000 

BFR (W falha escudo) 6.349 6.483 6.939 6.946 6.038 6.349 7.646 6.271 3.386 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

3.809 3.890 4.163 4.168 3.623 3.809 4.587 3.763 2.031 

SSFOR (W Imed) 0.000 0.000 0.037 0.017 0.503 0.000 0.124 0.000 0.000 

BFR (W Imed) 11.484 13.985 18.357 16.736 9.756 14.614 15.344 17.068 15.270 

BFR (60%) (W Imed) 6.890 8.391 11.014 10.042 5.854 8.769 9.206 10.241 9.162 

SSFOR (W Imax) 0.000 0.000 0.080 0.031 0.909 0.000 0.274 0.000 0.000 

BFR (W Imax) 16.905 17.680 39.892 30.581 17.651 24.204 33.973 32.107 44.415 

BFR (60%) (W Imax) 10.143 10.608 23.935 18.349 10.591 14.522 20.384 19.264 26.649 
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Anexo D. Resultados do caso 3: Alemanha 

Na Tabela D.0.1. e na Tabela D.0.2. encontram-se os resultados obtidos para o caso 3, Alemanha, para 

todos os modelos, utilizando a curva da corrente da CIGRE de 2013. 

Tabela D.0.1. Resultados do caso prático 3, com o valor da resistência gerado probabilisticamente com base 

em valores reais 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

632 104 237 327 766 110 836 71 107 

Nº Contorn. Inverso 8 10 20 17 14 13 9 18 6 

Nº desc à Fase 641 110 244 333 771 116 847 76 113 

Nº desc à Guarda 359 890 756 667 229 884 153 924 887 

I max falha escudo 
[kA] 

35.9 16.8 22.3 25.5 45.7 17.8 53.2 15.4 16.7 

Wmax falha escudo 
[m] 

125.5 139.6 153.6 153.6 125.5 125.5 198.6 126.8 109.9 

NL [desc/100km/ano] 29.6 32.9 36.3 36.3 29.6 29.6 46.9 29.9 25.9 

I med  [kA] 34.6 34.9 34.5 35.0 35.9 35.1 35.2 35.4 34.2 

wmed [m] 124.4 158.9 189.4 177.0 114.9 153.8 165.5 172.2 186.8 

NL [desc/100km/ano] 29.4 37.5 44.7 41.8 27.1 36.3 39.1 40.6 44.1 

Imax  [kA] 122.8 204.7 136.4 132.7 140.9 153.7 118.8 152.5 146.5 

wmax  [m] 165.7 221.3 404.2 345.2 188.1 238.9 290.8 314.9 547.7 

NL [desc/100km/ano] 39.1 52.2 95.4 81.5 44.4 56.4 68.6 74.3 129.3 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

63% 10% 24% 33% 77% 11% 84% 7% 11% 

Contorn. Inverso [%] 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 

Desc à Fase [%] 64% 11% 24% 33% 77% 12% 85% 8% 11% 

Desc à Guarda [%] 36% 89% 76% 67% 23% 88% 15% 92% 89% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

99% 95% 97% 98% 99% 95% 99% 93% 95% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

2% 1% 3% 3% 6% 1% 6% 2% 1% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

18.720 3.426 8.591 11.857 22.689 3.258 39.192 2.124 2.775 

BFR (W falha escudo) 0.237 0.329 0.725 0.616 0.415 0.385 0.422 0.539 0.156 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

0.142 0.198 0.435 0.370 0.249 0.231 0.253 0.323 0.093 

SSFOR (W Imed) 18.561 3.899 10.592 13.656 20.775 3.993 32.647 2.885 4.716 

BFR (W Imed) 0.235 0.375 0.894 0.710 0.380 0.472 0.351 0.731 0.264 

BFR (60%) (W Imed) 0.141 0.225 0.536 0.426 0.228 0.283 0.211 0.439 0.159 

SSFOR (W Imax) 24.721 5.431 22.609 26.637 33.998 6.203 57.377 5.277 13.832 

BFR (W Imax) 0.313 0.522 1.908 1.385 0.621 0.733 0.618 1.338 0.776 

BFR (60%) (W Imax) 0.188 0.313 1.145 0.831 0.373 0.440 0.371 0.803 0.465 
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Tabela D.0.2. Resultados do caso prático 3, com o valor da resistência gerado probabilisticamente com base 

em valores reais e com Rt=4,66 Ω 

Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nº Contorn. Falha 
Escudo 

619 104 275 340 787 133 836 82 103 

Nº Contorn. Inverso 8 8 7 15 12 3 9 7 8 

Nº desc à Fase 624 114 281 348 798 142 847 88 113 

Nº desc à Guarda 376 886 719 652 202 858 153 912 887 

I max falha escudo 
[kA] 

35.9 16.8 22.3 25.5 45.7 17.8 53.2 15.4 16.7 

Wmax falha escudo 
[m] 

125.5 139.6 153.6 153.6 125.5 125.5 198.6 126.8 109.9 

NL [desc/100km/ano] 29.6 32.9 36.3 36.3 29.6 29.6 46.9 29.9 25.9 

I med  [kA] 34.1 34.7 33.7 34.6 34.3 34.4 35.2 33.7 34.7 

wmed [m] 124.0 158.8 187.3 176.0 113.0 153.0 165.5 169.0 188.8 

NL [desc/100km/ano] 29.3 37.5 44.2 41.5 26.7 36.1 39.1 39.9 44.6 

Imax  [kA] 152.6 129.9 105.0 140.2 162.2 135.5 118.8 105.0 129.9 

wmax  [m] 174.0 202.6 345.4 355.8 197.7 230.1 290.8 266.9 501.0 

NL [desc/100km/ano] 41.1 47.8 81.5 84.0 46.7 54.3 68.6 63.0 118.2 

Contorn. Falha 
Escudo [%] 

62% 10% 28% 34% 79% 13% 84% 8% 10% 

Contorn. Inverso [%] 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 

Desc à Fase [%] 62% 11% 28% 35% 80% 14% 85% 9% 11% 

Desc à Guarda [%] 38% 89% 72% 65% 20% 86% 15% 91% 89% 

Nº cont FE/nº desc 
Fase 

99% 91% 98% 98% 99% 94% 99% 93% 91% 

Nº cont Inv/nº desc 
Guarda 

2% 1% 1% 2% 6% 0% 6% 1% 1% 

SSFOR (W falha 
escudo) 

18.335 3.426 9.969 12.328 23.311 3.939 39.192 2.454 2.671 

BFR (W falha escudo) 0.237 0.264 0.254 0.544 0.355 0.089 0.422 0.209 0.207 

BFR (60%) (W falha 
escudo) 

0.142 0.158 0.152 0.326 0.213 0.053 0.253 0.126 0.124 

SSFOR (W Imed) 18.119 3.896 12.155 14.120 20.989 4.802 32.647 3.271 4.590 

BFR (W Imed) 0.234 0.300 0.309 0.623 0.320 0.108 0.351 0.279 0.357 

BFR (60%) (W Imed) 0.140 0.180 0.186 0.374 0.192 0.065 0.211 0.168 0.214 

SSFOR (W Imax) 25.421 4.972 22.415 28.550 36.725 7.223 57.377 5.166 12.178 

BFR (W Imax) 0.329 0.382 0.571 1.260 0.560 0.163 0.618 0.441 0.946 

BFR (60%) (W Imax) 0.197 0.229 0.342 0.756 0.336 0.098 0.371 0.265 0.568 

 


