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No Brasil, o sistema interligado de energia elétrica possui extensão continental, 

fato que contribui para que as linhas de transmissão constituintes estejam expostas a 

diversos fatores que elevam a vulnerabilidade desses empreendimentos. Dentre eles, as 

descargas elétricas atmosféricas assumem um papel de destaque, o que é verificado pelos 

dados de registros de perturbações em linhas de transmissão, que indicam que esse 

fenômeno é responsável por cerca de 70% dos desligamentos. Este trabalho desenvolve, 

para todo o território nacional, uma classificação qualitativa da vulnerabilidade de linhas 

de transmissão à ocorrência de desligamentos por ação de descargas atmosféricas. A 

metodologia empregada contemplou a utilização de ferramentas de geoprocessamento, 

como a álgebra de mapas. Dessa forma, foi possível correlacionar dados geográficos dos 

parâmetros usados para a classificação, que foram a densidade de descargas atmosféricas 

e a umidade do solo. Os resultados de classificação obtidos foram categorizados em cinco 

classes de vulnerabilidade, sendo também avaliada sua ocorrência em áreas onde estão 

previstas a instalação de linhas de transmissão planejadas. São discutidas ainda algumas 

possibilidades de adoção de medidas de planejamento que almejem elevar a 

confiabilidade do sistema de transmissão, considerando-se aspectos econômicos e 

socioambientais.  
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 In Brazil, the interconnected electric system has a continental extension. This 

contributes to increase the exposition and vulnerability of transmission lines, considering 

several factors. Among them, the atmospheric discharges assumes prominent role, which 

is confirmed by data records of disturbance in transmission lines: this factor is responsible 

for about 70% of them. This paper develops, for the entire territory of Brazil, a qualitative 

classification of the transmission lines vulnerability to the occurrence of disturbance 

caused by atmospheric discharges. The methodology used included the use of 

geoprocessing tools, as map algebra. Thus, it was possible to correlate geographic data of 

the parameters used on classification, which are the density of atmospheric discharges 

and soil moisture. The obtained classification results were categorized in five classes of 

vulnerability. Additionally, it was evaluated the occurrence of classes of vulnerability of 

areas where are provided the installation of planned transmission lines. However, there 

are still some discussions about possible planning measures to be adopted for raising the 

reliability of the transmission system, considering environmental and economic aspects.
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Introdução 

Atualmente, a energia elétrica é considerada elemento propulsor do 

desenvolvimento e se tornou uma necessidade indispensável para a grande maioria das 

sociedades presentes no planeta Terra. Estudos apontam um crescimento futuro, pelo 

menos até 2040, na demanda e na geração desse tipo de energia no mundo (IEA, 2013; 

EXXON, 2014).  

Independentemente da fonte de energia e do processo para se obter eletricidade, os 

impactos socioambientais negativos decorrentes dessa atividade são presentes, seja por 

meio de centrais térmicas, hidráulicas, termonucleares, eólicas, solares ou outras. Esses 

impactos podem ser observados na própria atividade de operação dos empreendimentos 

de geração ou nas etapas de obtenção de combustíveis, na implantação das instalações, e 

nos processos de fabricação dos materiais necessários para operação das usinas. Dessa 

forma, decorrentes da atividade de geração de eletricidade e dos processos que alimentam 

tal atividade são gerados resíduos, emissões, ruídos, impactos visuais, e/ou efluentes, que 

se não mitigados, minimizados, coletados, tratados e destinados adequadamente, podem 

acarretar ou intensificar significativos danos ao meio ambiente. Com efeito, o setor de 

energia elétrica se enquadra entre os segmentos que mais causam danos ambientais 

durante as fases de implantação e operação, se tratando de uma atividade considerada 

potencialmente poluidora (BRAGA E FERREIRA, 2015).  

Os empreendimentos do setor de geração elétrica já instalados no Brasil, geralmente 

de grande porte, trazem em seu histórico também inúmeros casos de alterações nas 

configurações sociais e econômicas de diversas localidades, em função das interferências 

originadas a partir de aspectos relacionados a toda cadeia de atividades que envolvem a 

implantação e operação das usinas.  

Porém, cabe ressaltar que ganha espaço, no cenário mundial, uma parcela de 

empreendimentos de geração de eletricidade que se utiliza de fontes renováveis de 

energia, os quais geralmente possuem potencial reduzido de geração de impactos 

socioambientais negativos quando comparados com aqueles que empregam as fontes de 

energia denominadas não renováveis. O aproveitamento eólico e solar vem se 

consolidando mundialmente, processo que vem sendo facilitado devido à evolução 

tecnológica; à redução de preços; e a crescente preocupação das sociedades com as 

questões climáticas e ambientais, e outros fatores.  
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A atual configuração do sistema brasileiro de atendimento da demanda de energia 

elétrica é caracterizada por grandes empreendimentos de geração elétrica, que em sua 

maioria se localizam afastados dos grandes centros consumidores (essencialmente 

ambientes urbanos e áreas industriais). Assim, o sistema é bastante dependente do 

escoamento da eletricidade produzida nas usinas e, devido à grande extensão territorial 

de nosso país, necessita percorrer longas distâncias por meio de instalações que compõem 

o Sistema Interligado Nacional (SIN), que são principalmente as Linhas de Transmissão 

(LTs) e as Subestações (SEs). No entanto, deve-se destacar que a escolha da localização 

das grandes plantas produtoras de eletricidade, que garantem o fornecimento contínuo de 

energia elétrica e servem de base para o atendimento da demanda de eletricidade do país, 

está fortemente condicionada à disponibilidade geográfica das fontes de energia, dentre 

outros fatores. Assim, a energia é transportada pelo país pelas LTs do SIN, que atendem 

a 98,3% do consumo de eletricidade brasileiro (ONS, 2016a). 

Nesse cenário, é importante mencionar a significativa ocorrência de perdas elétricas 

a que esse sistema está submetido, já que tais perdas se intensificam quanto maior for a 

distância de uma interligação elétrica. Adicionalmente, em um sistema de transmissão 

onde a eletricidade percorre longas distâncias, há maior suscetibilidade à ocorrência de 

eventos indesejáveis que possam comprometer a transmissão dessa energia, necessitando 

o sistema assim se dispor de mecanismos de minimização de riscos, tais como soluções 

tecnológicas e arranjos compostos por redundâncias que garantam a confiabilidade do 

fornecimento de eletricidade.  

De forma a compensar as perdas ao longo dos extensos percursos das LTs e a 

aumentar a confiabilidade do SIN, há necessidade, respectivamente, de se gerar uma 

quantidade de energia elétrica maior do que a demanda e de se construir mais obras de 

transmissão, fatos esses que contribuem para a intensificação dos impactos 

socioambientais negativos e o aumento de despesas financeiras. Assim sendo, o fato do 

Brasil ser um país com dimensão continental e a característica do sistema elétrico nacional 

apresentar grande distância entre centros de geração e de consumo, configuram os fatores 

que contribuem para os aspectos negativos mencionados. 

Convém mencionar que, principalmente por conta da expansão do aproveitamento 

da energia solar por meio de painéis fotovoltaicos, a produção de eletricidade de forma 

adjacente ao consumo tem crescido de forma acelerada atualmente, sendo esta opção 

tecnológica favorável do ponto de vista ambiental. Isto porque possibilita a minimização 

de impactos socioambientais negativos não somente devido à utilização de uma 
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tecnologia menos poluente, mas também à drástica redução das distâncias entre geração 

e consumo. 

Os eventos naturais extremos como ventos muito intensos e tempestades, além de 

outras situações, tais como ocorrência de queimadas, ações de vandalismo etc., são fatores 

que aumentam o risco da interrupção da transmissão de eletricidade. As perturbações 

causadas em LTs podem resultar em desligamentos não programados de interligações 

elétricas e interromper o fornecimento de energia. Tais perturbações têm o potencial de 

provocar prejuízos para indústrias, consumidores livres, empresas transmissoras, 

concessionárias de distribuição e outros, gerando impactos negativos na economia.  

O Brasil, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Inpe), é o país campeão mundial em incidência de descargas 

atmosféricas com cerca de 60 milhões de descargas por ano (INPE, 2015a), sendo esse 

fenômeno responsável pela maior parte das perturbações em LTs e em outros 

componentes do sistema de transmissão brasileiro: cerca de 70% dos desligamentos são 

provocados por raios (INPE, 2015b). Caem em média no país cerca de 50 milhões de 

raios por ano, que causam um prejuízo anual em torno de R$ 500 a 600 milhões ao setor 

elétrico brasileiro (BERARDO, 2012).  

Nesse sentido, a prevenção de perturbações, além de outros problemas associados 

que possam comprometer a operação do sistema, são alvos de grandes investimentos por 

parte do setor elétrico (ANEEL, 2009), já que um apropriado desempenho conjunto das 

LTs componentes da malha de transmissão do SIN é fundamental para que haja um 

transporte eficiente da energia elétrica entre as diversas regiões do país.  

Os projetos de LTs consideram em sua concepção as descargas atmosféricas, 

indicando a implantação de equipamentos de prevenção (ONS, 2015b). No entanto, 

verifica-se que, na prática, há recorrência de desligamentos de LTs ocasionados por esse 

tipo de incidência climática, conforme mencionado. Adicionalmente, verifica-se que os 

estudos que subsidiam o planejamento da expansão da malha de LTs a comporem o SIN 

não consideram a ocorrência de tais fenômenos atmosféricos como um critério a ser 

incorporado na avaliação técnica para definição de alternativas elétricas (EPE, 2005). 

A composição de um sistema de transmissão sujeito a uma menor vulnerabilidade 

e menores perdas elétricas, possui grande potencial de redução de custos de transmissão 

e de externalidades socioambientais negativas. Para que tal fornecimento elétrico ocorra 

de forma otimizada, faz-se necessário que o sistema de transmissão seja planejado 
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considerando não somente os aspectos de transporte de eletricidade, mas também de 

confiabilidade, socioambientais e econômicos.  

Nesse sentido, considerando a elevada incidência de eventos indesejáveis na 

transmissão e a magnitude de seus efeitos negativos (BERARDO, 2012), e devido à 

ausência de trabalhos que direcionem informações acerca da vulnerabilidade de LTs para 

um contexto de planejamento, destaca-se a importância do tema em estudo e do presente 

trabalho. Importa destacar que outros fatores causadores de interrupções na transmissão 

além das descargas atmosféricas são também relevantes, tais como a ocorrência de ventos 

de alta intensidade em determinados locais do país (GRANADO, 2005), porém, devido 

aos dados de desligamentos mencionados, que indicam predominância desses fenômenos 

atmosféricos (INPE, 2015b), optou-se por desenvolver um trabalho a respeito da 

vulnerabilidade associada ao fenômeno atmosférico de descargas. 

O objetivo geral deste estudo é produzir informações para subsidiar e auxiliar a 

tomada de decisões e a adoção de medidas durante o planejamento do SIN, visando à 

prevenção de perturbações em LTs associadas a ocorrência de descargas atmosféricas, de 

forma a minimizar a vulnerabilidade da transmissão frente a tais eventos indesejáveis que 

comprometem a qualidade do fornecimento de eletricidade. Para isso, desenvolve-se uma 

metodologia que considera parâmetros relacionados aos desligamentos, sendo 

apresentada assim uma forma de obtenção de informações relacionadas a vulnerabilidade 

de LTs. 

Tais informações podem ainda, de forma indireta, reduzir os impactos 

socioambientais negativos e os gastos financeiros associados a obras recomendadas pelo 

planejamento que buscam aumentar a confiabilidade da transmissão. Devido a lacunas de 

informações que possam dar indicativos sobre o risco relacionado a um determinado 

empreendimento planejado, tais obras podem estar sendo indicadas utilizando-se 

premissas mais conservadoras do que o necessário. 

Para tanto, foi realizada, para o território nacional, a classificação geográfica da 

vulnerabilidade em relação a desligamentos de LTs por ação de descargas elétricas 

atmosféricas, selecionando-se como parâmetros de avaliação a incidência de raios no país 

e as condições do solo que favorecem ou desfavorecem a ocorrência de perturbações 

quando da manifestação de descargas atmosféricas. Tal classificação foi obtida por meio 

da coleta de dados acerca dos parâmetros de avaliação e da utilização de ferramentas de 

geoprocessamento em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), para 

tratamento, análise e manipulação das informações coletadas, e produção dos resultados.  
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Como parte dos objetivos específicos, o presente trabalho incialmente se propõe a 

apresentar revisão bibliográfica sobre os temas que são mais relevantes para o escopo do 

trabalho. Assim, é feito um panorama geral sobre as características das interligações 

elétricas compostas por LTs, sendo feita uma breve exposição sobre o sistema de 

transmissão de energia elétrica brasileiro e o atual processo de planejamento adotado para 

a expansão da malha de transmissão no país. Adicionalmente, são apresentados os 

mecanismos de formação de descargas atmosféricas e a sua forma de atuação no 

desligamento de LTs, assim como são levantadas informações sobre os sistemas de 

proteção contra esses fenômenos. É feita ainda uma análise da ocorrência de perturbações 

no SIN, destacando-se aquelas ocasionadas por raios e que se manifestaram em LTs, 

utilizando-se como fonte de informações os registros históricos.  

Em seguida, os objetivos específicos contemplam: a seleção de parâmetros 

associados aos desligamentos de LTs por raios para que seja realizada a classificação da 

vulnerabilidade das áreas do Brasil; a confrontação entre o resultado de classificação com 

as LTs planejadas para compor o SIN; e, finalmente, discutir alternativas técnicas que 

possam ser incorporadas no planejamento da transmissão para minimizar o risco 

associado a esse tipo de evento. 

No Capítulo 1, são expostas as informações relacionadas a revisão bibliográfica 

realizada. O Capítulo 2 apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para 

atendimento dos objetivos pretendidos, sendo apresentados inicialmente as bases 

conceituais e as ferramentas utilizadas, associadas aos SIGs e ao geoprocessamento. 

Nessa parte do estudo encontram-se as motivações para definição da área de estudo, a 

seleção e o desenvolvimento dos parâmetros, bem como a forma como foram realizadas 

as classificações e sobreposições de dados que geraram os resultados obtidos.  

O Capítulo 3 apresenta as informações que foram geradas no presente estudo, bem 

como as discussões pertinentes. Já o Capítulo 4 traz as conclusões levantadas a partir da 

avaliação dos resultados obtidos e recomendações que esta Dissertação almeja subsidiar, 

como contribuição para o incremento do conhecimento científico. Na discussão sobre os 

resultados obtidos, são avaliadas as limitações dos dados utilizados e as premissas 

adotadas, de forma que tais sinalizações podem servir como motivações para trabalhos 

futuros. Nas conclusões, são propostas formas de abordagem em nível de planejamento 

para a adoção de medidas de confiabilidade mais eficazes, considerando-se a 

minimização de custos econômicos e impactos socioambientais. Ainda, são sugeridos 

alguns temas para complementação dos resultados obtidos e é feita uma breve reflexão 
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sobre os benefícios, para o sistema de transmissão, da incorporação em larga escala da 

geração elétrica distribuída. 
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Capítulo 1: Revisão bibliográfica  

Este capítulo apresenta inicialmente os conceitos básicos do sistema de transmissão 

de energia elétrica brasileiro, sendo feita uma exposição sobre o planejamento da 

expansão da malha de LTs no SIN, onde são apresentados os estudos que subsidiam a 

indicação de obras futuras, bem como os órgãos atuantes nesse processo. São abordados 

também as principais características, equipamentos e a composição das LTs que estão 

instaladas em nosso país. 

Em seguida, são apresentadas informações sobre as perturbações que ocorrem no 

SIN, ocasionadas por diversos fatores, havendo um maior detalhamento acerca daquelas 

que afetam as LTs. 

Na parte seguinte deste capítulo (item 1.3), além de serem descritos os principais 

sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, é feita uma breve descrição dos 

fenômenos de formação e desenvolvimento desse tipo de descarga elétrica. 

Por fim, são apresentadas informações sobre o desempenho dessas instalações 

frente às descargas atmosféricas, apontando-se os mecanismos de interrupção na 

transmissão de energia elétrica devido à interferência ocasionada por eventos 

atmosféricos.  

 

1.1. As linhas de transmissão de energia elétrica no Brasil 

Na atual configuração do sistema elétrico brasileiro, a maior parte energia gerada 

ocorre por meio usinas hidrelétricas (ANEEL, 2015c), sendo que grande parte se localiza 

em regiões afastadas dos grandes centros consumidores (ANEEL, 2008), que são os 

ambientes urbanos e as áreas industriais. Sendo assim, a eletricidade produzida necessita 

percorrer longas distâncias por meio de um complexo sistema de transmissão, o qual 

depende da operação de empreendimentos que se localizam nas diversas regiões do país.  

 

1.1.1. Características de um sistema de transmissão de energia elétrica e o 
Sistema Interligado Nacional 

Segundo a Norma Brasileira (NBR) 5.460 (ABNT, 1992), um sistema de 

transmissão de energia elétrica faz parte de um sistema elétrico de potência, sendo este 

último definido de seguinte forma: “Em sentido amplo, é o conjunto de todas as 

instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia 



8 
 

elétrica”. O sistema de transmissão de energia elétrica é composto por empreendimentos 

responsáveis pelo transporte da energia elétrica (LTs e SEs, além de equipamentos de 

proteção e controle) e possui interface com empreendimentos de distribuição e de geração 

de eletricidade (Figura 1).  

 
Figura 1: Composição do sistema elétrico de potência no Brasil 

Fonte: Aneel (2008) 

A Figura 1 representa esquematicamente o sistema elétrico de potência no Brasil, 

onde a geração de energia se utiliza do sistema de transmissão para direcionar a 

eletricidade produzida para a rede de distribuição. Além disso, os consumidores livres 

também podem se utilizar do sistema de transmissão para adquirir energia em tensões 

acima daquelas destinadas aos consumidores cativos, ou então utilizar o sistema de 

distribuição para obter eletricidade de menor voltagem. A Figura 1 ainda apresenta as 

atribuições relacionadas ao pagamento de tarifas pelos usos dos sistemas de transmissão 

e de distribuição por parte dos consumidores livres e cativos e dos agentes de geração, 

distribuição e transmissão.  

De acordo com Aneel (2015a), a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) 

possui função principal recuperar a receita definida pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) e atualmente é utilizada para faturamento de encargos de uso dos 

sistemas de distribuição por consumidores livres, unidades geradoras conectadas aos 

sistemas de distribuição, ou distribuidoras que acessam os sistemas de distribuição de 

outra distribuidora, além da abertura das tarifas de fornecimento dos consumidores 

cativos para fins de realinhamento tarifário. 

Segundo Aneel (2015b), o pagamento do uso do sistema de transmissão é feito por 

meio da aplicação da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), que é baseada 
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na configuração da rede, representada por suas LTs, SEs, geração e carga, e a Receita 

Anual Permitida1 total a ser arrecadada no ciclo, sendo reajustada anualmente.  

As LTs no Brasil são classificadas de acordo com o nível de tensão de sua operação, 

mensurado na unidade quilovolt2 (kV). Em termos de classificação, a classe de tensão de 

fornecimento igual ou superior a 230 kV (também denominada A1) é representativa do 

sistema de transmissão interligado presente no país, também denominado rede básica 

(ABRADEE, 2014). Segundo a mesma fonte, as empresas transmissoras de energia 

elétrica também operam instalações de tensão inferior a 230 kV, que são as chamadas 

Demais Instalações da Transmissão (DIT). As classes de tensão de fornecimento de 88 a 

138 kV, e de 69 kV (também denominadas A2 e A3, respectivamente), quando não são 

de propriedade das transmissoras, representam as redes denominadas de sub-transmissão, 

que, ao contrário das redes de transmissão propriamente ditas, são administradas pelas 

empresas de distribuição (ABRADEE, 2014). 

No início do percurso da transmissão, os transformadores localizados em uma SE3 

elevam a tensão da eletricidade fornecida por empreendimentos geradores de energia 

elétrica, evitando-se a perda excessiva de eletricidade durante seu escoamento4. A energia 

elétrica que trafega nas redes de transmissão possui tensões que variam de 88 a 750 kV 

(ANEEL, 2008). 

Quando a eletricidade se aproxima dos centros de consumo, as SEs ali presentes 

diminuem a tensão elétrica e a partir daí, outros cabos condutores de eletricidade 

prosseguem por via aérea ou subterrânea, formando as redes de distribuição. Os 

transformadores menores presentes nessas redes ainda realizam novamente a diminuição 

de tensão para que a eletricidade chegue às residências, empresas e indústrias de forma 

segura para o consumo. A Figura 2: Representação esquemática do percurso da energia 

elétrica a partir de uma usina de geração até uma residênciaFigura 2 a seguir apresenta 

                                                 
1 A Receita Anual Permitida é a remuneração que as transmissoras recebem para disponibilizar suas 
instalações ao operador do sistema elétrico nacional e prestar o serviço público de transmissão aos usuários 
(Aneel, 2015b). 
2 O volt (V) é uma unidade definida pela diferença de potencial elétrico que existe entre dois pontos de um 
fio condutor transportando uma corrente constante de um ampere, quando a potência dissipada entre esses 
pontos é igual a um watt (INMETRO, 2012). 
3 Uma subestação é definida pela NBR 5.460 como: “Parte de um sistema de potência, concentrada em um 
dado local, compreendendo primordialmente as extremidades de linhas de transmissão e/ou de distribuição, 
com os respectivos dispositivos de manobra, controle e proteção, incluindo as obras civis e estruturas de 
montagem, podendo incluir também transformadores, equipamentos conversores e/ou outros 
equipamentos” (ABNT, 1992)  
4 Há perdas de energia no condutor que ocorrem por efeito térmico na transmissão de eletricidade e quanto 
menor for a corrente na linha de transmissão, menor é a perda. Assim, mantendo-se a mesma potência a ser 
transmitida, uma forma de reduzir a corrente é aumentando a tensão (ACADEMIA DE CIÊNCIA, 2015). 
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esquematicamente o percurso da energia elétrica a partir da geração até seu uso final em 

uma residência. 

 
Figura 2: Representação esquemática do percurso da energia elétrica a partir de uma usina de 

geração até uma residência 

Fonte: Academia de Ciência (2015) 

Conforme mencionado e segundo Abradee (2014), há também a possibilidade de 

aquisição da energia em tensões maiores do que aquelas entregues aos consumidores 

cativos, que normalmente ocorre por demanda de grandes consumidores de energia, tais 

como indústrias, siderúrgicas ou mineradoras.  

Atualmente, as LTs transportam a eletricidade em Corrente Alternada (CA) ou 

Corrente Contínua (CC). A diferença entre ambas é o sentido da corrente: enquanto que 

na CC os elétrons se movimentam em um único sentido, na CA eles mudam de direção 

constantemente. Atualmente no Brasil, o sistema de transmissão se utiliza 

majoritariamente de tecnologias em CA. Contudo, cabe destacar que existem diversos 

empreendimentos, previstos para operarem em CC, em processo de construção no mundo, 

e que, no Brasil, as LTs com esse tipo de tecnologia estão presentes desde 1984, quando 

começou a operar um sistema de transmissão formado por duas linhas de 600 kV, com 

extensão de aproximadamente 810 km, interligando as SEs de Foz do Iguaçu (PR) e 

Ibiúna (SP) (ITAIPU, 2015).  

Sato (2013) fez um comparativo entre essas duas tecnologias de transmissão e 

destacou que a corrente contínua se mostra “mais ambientalmente amigável” em diversos 

aspectos, e que, sob o ponto de vista econômico, apesar das estações conversoras 

necessárias a essa tecnologia (conversão de corrente contínua para alternada, e vice-versa) 

possuírem um maior custo que as SEs convencionais de corrente alternada, as LTs em 
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corrente alternada possuem restrições de comprimento, devendo ser avaliado o custo 

global de um sistema de transmissão. O autor ainda constatou que, a partir de estudo de 

LTs do sistema de Itaipu, as linhas em corrente contínua possuem um desempenho maior 

do que o desempenho das LTs em corrente alternada.  

De acordo com Eletrobras (2015b), o SIN é considerado o maior sistema de 

transmissão de energia elétrica do mundo e o controle de suas operações de geração e 

transmissão é atribuição do Operador Nacional do Sistema (ONS), que é uma organização 

civil de direito privada, sem fins lucrativos, criada em 1998 (ONS, 2016b). 

O SIN conta com a participação de empresas de todo o país, sendo formado 

basicamente por empresas de geração, transmissão e distribuição. Trabalhando de forma 

interligada, permite o intercâmbio de energia elétrica entre as diversas regiões brasileiras. 

Cabe mencionar que há diversos sistemas de menor porte não conectados ao SIN, 

denominados sistemas isolados, que se concentram principalmente nas regiões norte e 

nordeste do Brasil (ELETROBRAS, 2015b). Os sistemas isolados geram a energia que 

vai ser consumida apenas em uma determinada localidade, ou até mesmo por uma só 

indústria. Campos (2010) destacou que 3,4% da capacidade de produção de eletricidade 

do país encontra-se não conectada ao SIN, em pequenos sistemas isolados, localizados 

principalmente na região amazônica. Geralmente, o fornecimento de eletricidade para 

esses sistemas depende de usinas termelétricas, que normalmente apresentam elevado 

custo de geração, devido ao alto custo dos combustíveis utilizados, em comparação a 

outras fontes tais como a solar, hídrica e eólica, por exemplo. Além disso, esses 

empreendimentos geralmente apresentam significativos impactos ambientais, como a 

emissão de gases de efeito estufa e outros poluentes de influência local negativa.  

A Lei nº 9.074/1995 estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões 

e permissões de serviços públicos, e seu § 1º do art. 17, com redação alterada pela Lei nº 

11.943/2009, determina que as instalações de transmissão de energia elétrica 

componentes da rede básica do SIN serão objetos de concessão, mediante licitação, na 

modalidade de concorrência ou de leilão (BRASIL, 1995). De acordo com CTEEP 

(2015), o setor elétrico tem seu marco regulatório consolidado pela Lei nº 9.427/1996, lei 

que institui a Aneel, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia 

elétrica e dá outras providências (BRASIL, 1996).  

De acordo com o MME (2015), o Decreto nº 2.655/1998, que regulamenta o 

Mercado Atacadista de Energia Elétrica e define as regras de organização do ONS, 

aplicáveis ao SIN (de que trata a Lei n° 9.648/1998), determina em seu art. 6º que a 
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atividade de transmissão de energia elétrica será exercida mediante concessão, precedida 

de licitação, ressalvados os casos indicados na legislação específica, e que os reforços das 

instalações existentes serão autorizados pela Aneel. Além disso, de acordo com a mesma 

fonte, a Resolução Normativa Aneel nº 443/2011, estabelece a distinção entre reforços e 

melhorias em instalações de transmissão sob a responsabilidade das concessionárias de 

transmissão.  

As LTs do SIN são utilizadas para transportar a eletricidade fornecida por unidades 

geradoras para os centros consumidores, já que a energia elétrica possui restrições para 

seu armazenamento em larga escala, que são relacionadas a custo e tecnologia. A energia 

é transportada pelo país pelas empresas de transmissão, que segundo ONS (2016c), eram 

responsáveis por operar mais de 125 mil quilômetros de LTs em 2014. De acordo com 

ONS (2016a), apenas 1,7% da energia elétrica requerida pelo país encontra-se fora do 

SIN. 

A Figura 3 a seguir representa esquematicamente as interligações elétricas 

existentes, diferenciadas pelo tipo de tensão, que compõem o SIN, além daquelas 

previstas para serem adicionadas ao sistema a partir de 2015. A Figura 3 ainda representa 

os principais centros de carga existentes no país, os complexos regionais e o número de 

circuitos existentes em cada uma das interligações. 

Observa-se, por meio dessa figura, um grande número de interligações previstas 

para as regiões do Brasil Centro-oeste, Norte e Nordeste, com a previsão de alcance a 

regiões não atendidas pelo SIN atualmente, como é o caso do estado de Roraima. Nas 

regiões Sul e Sudeste, verifica-se um grande número de reforços das interligações 

elétricas já existentes devido ao crescimento da demanda por energia elétrica e outros 

fatores de operação do sistema. Importa destacar a presença de interligações do tipo de 

corrente contínua, previstas para entrar em operação com tensões de 600 e 800 kV, 

possuindo grandes extensões.  

Pode ser observado pela Figura 4 em seguida, a majoritária presença de usinas 

hidrelétricas na distribuição percentual da potência relacionada aos empreendimentos de 

geração em operação no Brasil (ANEEL, 2015c), representando 61,79%. Em segundo 

plano, observa-se a presença significativa de usinas termelétricas, representando 28,41% 

da potência. Cabe destacar que a matriz analisada é representativa do cenário de geração 

na data de 11 de julho de 2015 e que essa composição naturalmente possui variações ao 

longo do tempo.  
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Figura 3: Mapa com os traçados esquemáticos das interligações existentes em 2015 e previstas para 

serem adicionadas ao Sistema Interligado Nacional 

Fonte: ONS (2015j) 

Devido a característica de grande variação sazonal e regional, além de um 

significativo componente de imprevisibilidade, o regime de chuvas no país nos permite 

destacar que a importância das LTs vai além do simples escoamento da energia produzida. 

As usinas hidrelétricas estão distribuídas em bacias hidrográficas geograficamente 

afastadas entre si e sujeitas a regimes pluviométricos distintos. Nesse sentido, as LTs 

exercem a importante função de interligar o parque gerador de energia elétrica do Brasil, 

possibilitando que a eletricidade produzida em regiões que estejam temporariamente com 

maior volume de chuvas seja utilizada em outras regiões do país, compensando eventuais 

déficits na produção de energia em certas regiões. 
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Figura 4: Potência por tipologia de empreendimentos de geração de energia elétrica em operação 

no Brasil, atualizado na data de 11/07/2015 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de Aneel (2015c) 

A Figura 5 a seguir representa esquematicamente o intercâmbio da eletricidade 

entre os sistemas regionais do Brasil, por meio do SIN. Tais informações estão 

quantificadas em MW médios e são relativas à semana entre 27/06/2015 e 03/07/2015.  

 
Figura 5: Intercâmbio de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional entre os sistemas 

regionais do Brasil (em MW médios): de 27/06/2015 a 03/07/2015  

Fonte: ONS (2015a) 
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A operação coordenada do sistema como um todo permite não só mitigar os efeitos 

das oscilações do regime de chuvas no atendimento dos centros consumidores, mas 

também otimizar a capacidade de geração nacional.  

 

1.1.2. Etapas e atribuições no planejamento da expansão da malha de linhas 
de transmissão do Sistema Interligado Nacional 

A expansão do sistema de transmissão brasileiro teve um período de estagnação 

entre o início da década de 80 e meados da década de 90. Assim, a falta de investimentos, 

associada a condições hidrológicas desfavoráveis, gerou uma crise de abastecimento em 

2001, dando origem a um racionamento de energia elétrica de grandes proporções 

(VIEIRA, 2009). Em meados da década de 90, segundo Vieira (2009), a rede básica de 

transmissão compreendia cerca de 67.000 km, distribuídos em 14 concessões de serviço 

público de transmissão, e, após o estabelecimento de um novo marco legal do setor 

elétrico, a atividade de transmissão passou a ser exercida mediante concessão, precedida 

de licitação.  

A implantação de novas LTs no país atualmente tem como principais objetivos a 

garantia de melhores condições operacionais futuras ao menor custo, preservando a 

segurança e o desempenho da rede de transmissão de energia elétrica. Além disso, a 

expansão do sistema de transmissão deve promover a otimização da operação 

eletroenergética e garantir a competição nos segmentos de geração e comercialização, 

assegurando o livre acesso à rede (VIEIRA, 2009). A indicação do crescimento da malha 

de LTs do sistema de transmissão brasileiro deve ser norteada pelo planejamento 

energético do país, necessitando estar em consonância com a ampliação da oferta de 

energia elétrica, que por sua vez, está relacionada ao aumento de demanda de eletricidade.  

Os leilões são a principal forma de contratação de energia no Brasil atualmente e 

são realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), por 

delegação da Aneel. Por meio desse mecanismo, as concessionárias, permissionárias e 

autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do SIN garantem o 

atendimento à totalidade de seu mercado e o critério de menor tarifa é utilizado para 

definir os vencedores do certame, visando à eficiência na contratação de energia (CCEE, 

2015). As instalações de transmissão para expansão da rede básica visam garantir as 

condições de atendimento aos mercados regionais e aos intercâmbios entre as regiões. 
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A implantação dos empreendimentos de geração e de transmissão é precedida pelo 

planejamento da expansão da oferta de energia elétrica, e conta com diversas etapas. O 

conjunto de obras indicado pelo planejamento depende do processo licitatório ou ato 

autorizativo para a expedição da outorga, para sua viabilização.  

Com relação ao planejamento da expansão, a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), cuja autorização de criação foi definida pela Lei 10.847, de 15 de março de 2004, 

tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e de pesquisas destinadas a 

subsidiar o planejamento do setor energético, tais como: energia elétrica, petróleo e gás 

natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência 

energética, dentre outras (EPE, 2015a). A EPE elabora diversos estudos para subsidiar o 

Ministério de Minas e Energia (MME) na definição do planejamento, entre os quais se 

destacam o Plano Nacional de Energia (PNE) e o Plano Decenal de Expansão de Energia 

(PDE).  

Os estudos do PNE contemplam um horizonte de cerca de 30 anos e devem fornecer 

os elementos para a formulação de uma estratégia de expansão de oferta de energia de 

forma econômica e sustentável, com vistas ao atendimento da evolução da demanda 

futura, segundo uma perspectiva de longo prazo. Já os estudos do PDE devem fornecer 

os elementos para um plano de médio prazo (horizonte de dez anos), indicativo para os 

empreendimentos de geração, buscando apresentar uma visão integrada da expansão da 

oferta e da demanda ao longo desse prazo (TCU, 2013b). 

Segundo TCU (2013b), o planejamento para a transmissão é determinativo. O 

planejamento da expansão e reforço do sistema de transmissão brasileiro é subsidiado 

pelas informações contidas nos resultados do Programa de Expansão da Transmissão 

(PET), desenvolvido pela EPE a partir do PDE, e dos Planos de Ampliação5 e Reforços6 

(PAR), elaborados pelo ONS. Esses documentos indicam as LTs e SEs necessárias para 

a adequada prestação dos serviços de transmissão pela rede básica do SIN.  

A EPE, a partir do PDE e PNE e tomando como referência os estudos de 

planejamento dos sistemas regionais, os estudos de integração de novas usinas e as 

consultas de acesso dos agentes de geração e consumidores livres, identifica o elenco de 

instalações de transmissão a compor a rede básica do SIN. Como produto destas análises, 

                                                 
5 Ampliação é a implantação de novo elemento funcional, LT, SE ou novo pátio de subestação, detentora 
de uma nova concessão de transmissão (ONS, 2014). 
6 Reforço é a instalação, a substituição ou a reforma de equipamentos em instalações de transmissão 
existentes, ou a adequação destas instalações visando o aumento da capacidade de transmissão do SIN, da 
confiabilidade desse sistema ou ainda a conexão de novos usuários (ONS, 2014). 
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elabora o PET, que contém as instalações de transmissão em um horizonte de seis anos 

futuros7. Além disso, a EPE elabora o Plano de Expansão de Longo Prazo (PELP), 

documento que reúne instalações de transmissão para expansão da Rede Básica com 

indicação para entrada em operação a partir do sétimo ano do ciclo decenal (EPE, 2015b). 

Segundo EPE (2015c), a partir do 2º semestre de 2015, a emissão do PET e do PELP 

serão concentradas em um mesmo documento, com o objetivo principal de propiciar uma 

visão integralizada do planejamento setorial aos agentes do setor elétrico. 

O PET é elaborado pela EPE paralelamente ao desenvolvimento dos estudos do 

planejamento decenal da transmissão, em conjunto com as concessionárias de 

transmissão e distribuição. Esse programa, constituído pelo agrupamento de LTs e SEs 

cuja instalação é prioritária, orienta o estabelecimento das concessões a serem licitadas 

no curto prazo.  

O PAR é desenvolvido anualmente pelo ONS, com base em uma visão de curto e 

médio prazos, tendo como fundamento a análise do SIN. Possui horizonte de três anos e 

conta com a participação dos agentes de transmissão, geração, distribuição e 

consumidores livres. De acordo com ONS (2014), tal documento leva em conta uma série 

de informações, tais como: estudos elaborados pela EPE, atrasos na implantação de 

instalações de geração e transmissão, solicitações de acesso propostas de novos reforços, 

variações nas previsões de carga, assim como as informações advindas da programação 

da operação elétrica, energética e da operação em tempo real do ONS. 

Consolidado pelo MME, o PAR e o PET resultam na definição das obras de 

infraestrutura necessárias para a expansão do sistema elétrico do País, em um documento 

denominado “Consolidação de Obras de Transmissão”, que contém as obras necessárias 

para o atendimento da geração e da carga do SIN. De acordo com TCU (2013b), a partir 

da definição do conjunto de empreendimentos de transmissão contemplados no 

documento “Consolidação de Obras de Transmissão”, a Aneel recebe do MME o plano 

de outorgas, por meio do qual são indicados os empreendimentos e as datas necessárias 

para a sua entrada em operação, indicando assim a realização dos leilões de transmissão. 

Ainda de acordo com a mesma fonte, esse plano serve de balizador para que a Aneel 

estabeleça os prazos de implantação das obras de transmissão que serão outorgadas por 

meio de leilão ou por meio de resolução autorizativa. 

                                                 
7 Em 2013, o horizonte do PET foi alterado de 5 para 6 anos, contados a partir da sua data de publicação 
(EPE, 2015c). 
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De acordo com EPE (2005), a EPE, considerando a data de entrada em operação 

das instalações de transmissão da rede básica e a necessidade da outorga de sua concessão 

através de um processo de licitação ou autorização, elabora relatórios correspondentes 

aos empreendimentos planejados, em tempo hábil para fornecer os subsídios para o 

processo licitatório de outorga da Aneel. Ainda de acordo com a mesma fonte, esses 

relatórios são elaborados com apoio dos concessionários. 

Atualmente, as novas instalações a serem integradas à rede básica deverão estar 

recomendadas por estudos de planejamento, projetadas em observância aos 

procedimentos de rede definidos pelo ONS e respaldadas pelos respectivos estudos 

técnicos e econômicos, visando subsidiar o correspondente processo de licitação de 

concessão ou de autorização de reforços no sistema de transmissão (EPE, 2005). Nesse 

sentido e ainda de acordo com EPE (2005), no caso das instalações de transmissão que 

sejam objeto de licitações para outorga de concessão, deve ser encaminhado para o MME 

um conjunto de documentos relacionados às instalações, que deverão dar suporte à Aneel 

na preparação dos processos licitatórios cabíveis.  

A EPE realiza estudos de planejamento para a definição da melhor alternativa de 

expansão da rede de transmissão do SIN, considerando diferentes alternativas de 

expansão para cada área de atendimento do sistema de transmissão brasileiro, sob os 

pontos de vista técnico, econômico e socioambiental, verificando a compatibilidade das 

alternativas com o conjunto de ampliações previstas nos estudos de avaliação do plano 

decenal de transmissão apresentado no PDE8 (EPE, 2005).  

O processo de documentação da Aneel para a outorga de uma nova instalação a ser 

integrada à rede básica passa por quatro fases, que caracterizam quatro relatórios, 

denominados R1, R2, R3 e R4, que por sua vez deverão apresentar, respectivamente: a 

demonstração da viabilidade técnico-econômica e socioambiental da nova instalação; o 

detalhamento técnico da alternativa de referência; a caracterização e análise 

socioambiental do corredor selecionado para uma LT ou de uma área de referência para 

uma SE, juntamente com a definição de uma diretriz de localização para esses 

empreendimentos; e a definição dos requisitos do sistema circunvizinho, de forma a se 

assegurar uma operação harmoniosa entre a nova obra e as instalações existentes (EPE, 

2005).  

                                                 
8 De acordo com EPE (2005), o planejamento sofre revisões cíclicas, podendo haver modificações ou 
substituição de empreendimentos que constem no PDE em função de alterações no programa de geração, 
mercado ou outras premissas.  
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De acordo com Aneel (2013), o Relatório R1 é emitido pela EPE e faz uma análise 

de viabilidade técnico-econômica do empreendimento selecionado, demonstrando a sua 

competitividade frente a outras alternativas estudadas no relatório e estabelecendo as 

características básicas preliminares das instalações do empreendimento, além de 

apresentar uma dimensão de seu custo (baseado em referências de custos modulares 

utilizadas no planejamento). Destaca-se ainda que os relatórios R1 apresentam a 

viabilidade socioambiental do empreendimento, indicando corredores para as LTs 

planejadas e áreas para as novas SEs, que são espaços geográficos referenciais 

selecionados preliminarmente para aprofundamento dos estudos socioambientais na etapa 

de avaliação socioambiental posterior (Relatório R3). As alternativas selecionadas com 

base nas análises de viabilidade técnico-econômica também são comparadas 

considerando os aspectos socioambientais das alternativas, de maneira integrada aos 

aspectos técnicos, ficando demonstrado que esses aspectos não restringem nem oneram 

significativamente a futura implantação dos empreendimentos de transmissão. 

Após a definição das obras a serem licitadas, por meio dos estudos dos relatórios 

R1, que deverão constar no documento “Consolidação de Obras de Transmissão”, é 

solicitada pelo MME a elaboração dos relatórios R2, R3 e R4 a agentes do setor elétrico, 

de forma a subsidiar a Aneel no processo de elaboração do edital de leilão de transmissão. 

Os Relatórios R2, R3 e R4 são elaborados após o R1 e, em geral, concomitantemente 

entre si.  

Segundo Aneel (2013), os relatórios R2, R3 e R4 apresentam estudos de 

detalhamento da alternativa de referência, conforme explicitado a seguir:  

O Relatório R2 - Estudos de Detalhamento da Alternativa de 
Referência é elaborado a fim de apresentar as características básicas 
das instalações de transmissão, além de fornecer uma configuração de 
referência viável técnica e economicamente, apresentando resultados 
de estudos como sobretensões transitórias de manobra de energização, 
de religamento tripolar e rejeição de carga, com e sem curto-circuito e 
de extinção de arco secundário para religamento monopolar, etc. 

O Relatório R3 - Relatório de Caracterização e Análise 
Socioambiental apresenta a caracterização e análise socioambiental 
do corredor de passagem previsto para a instalação da futura Linha de 
Transmissão ou local de implantação de nova Subestação. O corredor 
de passagem bem como a diretriz preferencial proposta no R3 são 
analisadas ambientalmente quanto aos meios físico, biótico e 
socioeconômico.  

O Relatório R4 apresenta as características técnicas das 
instalações existentes e requisitos necessários para que o novo 
empreendimento venha a operar de forma harmoniosa com o sistema 
circunvizinho. (ANEEL, 2013) 
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Importa destacar que, caso as análises no âmbito dos relatórios R2, R3 ou R4 

indiquem modificações nas instalações de transmissão da alternativa de referência, 

estabelecida no R1, este relatório deverá sofrer os ajustes necessários para consolidar a 

alternativa finalmente selecionada em todos os relatórios do planejamento.  

 

1.1.3. As principais características e a composição das linhas de transmissão 
de energia elétrica no Brasil 

De acordo com Eletrobras (2015a), uma LT é composta por um conjunto de cabos 

condutores, equipamentos isoladores e acessórios, podendo ser aéreas, quando os 

condutores são mantidos suspensos por meio de isoladores e suportes adequados 

conectados a torres ou postes, ou subterrâneas, quando os condutores, isolados, são 

colocados abaixo do nível do solo. As LTs podem ainda ser subaquáticas, quando 

implantadas sob o leito de rios ou do mar, por meio de características construtivas 

diferenciadas. 

Dentre as LTs existentes, aquelas construídas de forma subterrânea ou subaquática 

representam uma parcela muito pequena em relação às LTs aéreas, já que sua demanda 

ocorre apenas em situações específicas e seu custo é consideravelmente maior. As LTs 

subterrâneas ou subaquáticas podem possibilitar, porém, soluções técnicas indispensáveis 

em alguns casos, além de benefícios para a confiabilidade do sistema de transmissão, já 

que quando os cabos ficam isolados no subsolo, normalmente há menor risco de 

ocorrência de efeitos adversos que possam causar a interrupção da transmissão. Por não 

representarem parcela significativa dos empreendimentos do sistema de transmissão 

brasileiro e não possuírem vulnerabilidade considerável em relação as descargas 

atmosféricas, as LTs subterrâneas e subaquáticas não serão consideradas no presente 

estudo. 

A NBR 5.422 (ABNT, 1985) fixa condições básicas para o projeto de LTs aéreas 

com tensão de 38 a 800 kV, de modo a garantir níveis mínimos de segurança e limitar 

perturbações em instalações próximas. Dessa forma, ABNT (1985) estabelece, em seu 

conteúdo e nas suas referências, as normas que as concessionárias de serviços públicos 

de energia elétrica e as firmas de projetos e os fabricantes de equipamentos, associados a 

esses empreendimentos, necessariamente têm que atender. 

As LTs aéreas são basicamente constituídas por torres metálicas que mantêm os 

cabos condutores, também metálicos, suspensos (Figura 6). Como os sistemas de potência 
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são trifásicos, geralmente nos sistemas de transmissão de corrente alternada existem três 

conjuntos de cabos, os quais formam um circuito, que são acompanhados por um cabo 

mais alto, no topo, que é o cabo para-raios (ABRADEE, 2014).  

 
Figura 6: Croqui esquemático dos componentes de uma linha de transmissão  

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 6 apresenta os principais componentes de uma LT de Circuito Simples 

(CS) e tipologia de estrutura classificada como autoportante. Ressalta-se que há LTs 

aéreas constituídas por mais de um circuito, havendo muitas LTs em território nacional 

que possuem torres que são utilizadas por dois circuitos, sendo chamadas de LTs de 

Circuito Duplo (CD). 

Os cabos condutores constituem os elementos ativos das LTs, que se localizam de 

forma suspensa, sem isolação. Sua escolha adequada é de fundamental importância para 

o bom desempenho da linha e representa importantes implicações de natureza econômica. 

As características buscadas para condutores de LTs aéreas são: alta condutibilidade 

elétrica; baixo custo; boa resistência mecânica; baixo peso especifico; e alta resistência à 

oxidação e à corrosão por agentes químicos poluentes (FUCHS, 1977). Existem 

diferentes tipos de cabos condutores e normalmente os mais usados são, por razões 

econômicas, os condutores de alumínio com aço em seu interior. 

As estruturas representam o elemento suporte de uma LT e têm por finalidade a 

sustentação dos cabos condutores de energia, bem como a dos demais componentes. Os 

cabos condutores e os cabos para-raios devem manter-se afastados do solo e entre si, de 

acordo com normas de segurança definidas. Segundo Fuchs (1977), as dimensões e 
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formas das estruturas dependem de diversos fatores, destacando-se: disposição dos 

condutores e distância entre os mesmos; dimensões e formas do isolamento; distância 

mínima entre os condutores e o solo; altura de segurança; função mecânica; forma de 

resistência; materiais estruturais; número de circuitos; entre outros. Assim, diversos tipos 

de estruturas são utilizados, destacando-se para as linhas da rede básica aquelas de 

característica construtiva treliçada auto-portante e treliçada estaiada (Figura 7). 

 
Figura 7: Tipos de estruturas mais usuais em linhas de transmissão. A: Estrutura treliçada auto-

portante para circuito duplo. B: Estrutura treliçada auto-portante para circuito simples. C: 
Estrutura treliçada estaiada para circuito simples 

Fonte: Adaptado de Fuchs (1977) 

Conforme pode ser observado pela Figura 7, diversos tipos de estruturas podem ser 

utilizados, sendo que uma única interligação entre SEs geralmente possui uma 

composição de torres com tipos diferentes de estruturas.  

Os isoladores permitem que os cabos condutores sejam mantidos isolados 

eletricamente das estruturas e ao mesmo tempo sejam suportados por elas. Devem resistir 

tanto às solicitações mecânicas como àquelas de natureza elétrica, como por exemplo, 

sobretensões de origem atmosférica, cujas intensidades podem ser muito elevadas e 

variadas. Para sua fabricação, em geral emprega-se vidro temperado ou porcelana 

vitrificada. Podem ser classificados em três tipos: isoladores de pino; isoladores tipo pilar 

e isoladores de suspensão (FUCHS, 1977). 

Segundo Fuchs (1977), além desses elementos, as LTs são constituídas de 

acessórios e ferragens, tais como cadeias de suspensão9 e cadeias de ancoragem10, cabos 

                                                 
9 Na parte superior dos condutores deve haver uma peça de ligação à estrutura (em geral um gancho ou uma 
manilha) e na parte inferior outra peça que o fixa ao cabo condutor (pinça ou grampo de suspensão), que 
são as cadeias de suspensão (FUCHS, 1977). 
10 Cadeias de ancoragem podem ser constituídas de uma ou mais colunas de isoladores que deverão 
suportar, além dos esforços atribuídos as cadeias de suspensão, os esforços devidos ao tracionamento dos 
cabos (FUCHS, 1977). 
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para-raios e sistemas de aterramento. Os dois últimos elementos citados, assim como os 

para-raios de linha, serão detalhados no item 1.3.2, já que seu papel nas LTs está 

relacionado diretamente com o desempenho das LTs frente às descargas atmosféricas, 

constituindo os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.  

 

1.2. Perturbações no Sistema Interligado Nacional 

As perturbações no SIN estão diretamente relacionadas aos aspectos de segurança 

elétrica operacional do sistema e podem resultar na interrupção temporária da energia que 

está sendo transportada. O ONS, almejando o aperfeiçoamento da operação e levando em 

consideração os impactos negativos que as perturbações podem ocasionar no SIN, tem 

coordenado ações em conjunto com os agentes de operação, que visam diagnosticar as 

principais fragilidades do sistema e indicar as providências a serem tomadas para 

revitalização das instalações existentes, adequando-as aos padrões de segurança 

estabelecidos para o sistema. Segundo ONS (2015e), tais padrões encontram-se 

explicitados no documento intitulado “Procedimentos de Rede”. Dessa forma, espera-se 

para o SIN um sistema com menor número de casos de perturbações e uma maior 

eficiência na operação. 

Conforme indicado por TCU (2013a), uma perturbação no SIN é caracterizada pelo 

desligamento forçado de um ou mais componentes do sistema, gerando como 

consequência pelo menos uma das seguintes situações adversas: corte de carga; 

desligamento de outro componente do SIN; dano em equipamento; ou violação de limites 

operativos. Ainda de acordo com a mesma fonte, uma ocorrência no sistema é, por sua 

vez, qualquer evento ou ação que leve o SIN a operar fora de suas condições normais. 

Dessa forma, uma ocorrência pode não representar uma perturbação para o sistema, 

porém uma perturbação é necessariamente uma ocorrência. 

O Submódulo 22.3 do documento “Procedimentos de Rede” (ONS, 2015f) trata das 

análises de perturbações ocorridas no SIN e estabelece que uma perturbação deve ser 

analisada pelo ONS juntamente com os agentes de operação envolvidos, com a Aneel e 

com o MME, sendo necessário a emissão de correspondente “Relatório de Análise de 

Perturbação” (RAP) nas seguintes situações:  

 Se houver solicitação por parte da Aneel;  

 Caso o ONS ou os agentes de operação solicitem análise, desde que haja 

envolvimento da rede de operação, caracterizado pela ocorrência de 
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desligamento forçado e observadas, ainda, quaisquer das seguintes condições: 

(a) ocorrência de falha em componentes da rede de operação, ou anormalidade 

nessa rede que demande providências dos agentes de operação e/ou do ONS; 

(b) interrupção de carga de demanda numa determinada região geográfica do 

Brasil com o indicador sistema-minuto11 ≥ 1, e/ou dano em equipamentos dos 

agentes de operação; ou (c) necessidade de aprofundamento das análises quando 

da elaboração do “Relatório de Ocorrência” (RO). 

O RO é relativo a uma ocorrência verificada no SIN e deve ser elaborado caso seja 

identificado um dos seguintes eventos, segundo o Submódulo 22.2 dos “Procedimentos 

de Rede” (ONS, 2015g), que trata das análises de ocorrências:  

(a) desligamento forçado acidental na rede de operação, 
provocado por ação humana das equipes de operação ou de 
manutenção de instalações; (b) falha humana na execução das 
atividades em tempo real dos centros de operação do ONS e dos 
agentes de operação ou na operação de instalações da rede de 
operação; (c) inconsistência ou insuficiência de informação nos 
programas diários ou nos documentos normativos que resultem em 
dificuldade ou impossibilidade de cumprimento de recomendações, 
diretrizes, procedimentos ou limites operativos e que demandem 
providências corretivas; e (d) falha nos recursos de suporte à operação 
que implique risco potencial para a operação do SIN. (ONS, 2015g)  

Em concordância com o indicado pelo Submódulo 22.3, o Submódulo 22.2 define 

que caso na elaboração do RO seja constatada a necessidade de aprofundamento das 

análises, o RO deverá ser cancelado, de modo que se inicie a elaboração de um RAP ou 

de um “Relatório de Análise da Operação”. O Submódulo 22.3 ainda define que a 

elaboração do RAP é coordenada pelo ONS e conta com a participação dos agentes de 

operação envolvidos, a Aneel e o MME, devendo atender aos prazos definidos nesse 

documento.  

Para ONS (2015f), o grau de severidade das perturbações varia de acordo com os 

valores do indicador sistema-minuto, sendo classificado de acordo com a Tabela 1 a 

seguir. 

 

                                                 
11 Segundo ONS (2015f), o sistema-minuto é um indicador de severidade da perturbação para o 
desempenho de um sistema, calculado conforme a equação:   CDMITMICDISM  , onde: SM = 

sistema-minuto da perturbação, em minutos; CDI = Carga de demanda interrompida no instante de início 
da perturbação, em MW; TMI = tempo médio de interrupção, em minutos; e CDMI = Carga de demanda 
máxima instantânea verificada no período, em MW.  
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Tabela 1: Graus de severidade de perturbações  

Grau Denominação Indicador sistema-minuto (SM) 
0 Normal SM < 1 
1 Não grave 1 < SM < 10 
2 Grave 10 < SM < 100 
3 Muito grave 100 < SM < 1000 
4 Gravíssimo SM > 1000 

Fonte: ONS (2015f) 

Além dessa classificação, segundo Aneel (2015d) os indicadores DEC (Duração 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente 

de Interrupção por Unidade Consumidora) também são utilizados na avaliação das 

perturbações. O primeiro indica o número de horas que, em média, as unidades 

consumidoras de determinado conjunto ficaram sem energia elétrica durante um 

determinado período: mensal, trimestral ou anual, e o segundo indica quantas vezes, em 

média, as unidades consumidoras de determinado conjunto sofreram interrupção 

(ANEEL, 2015d). 

O site do ONS disponibiliza informações sobre as principais ocorrências no SIN 

em boletins diários (ONS, 2015h) e semanais (ONS, 2015a) relativos à operação. Tais 

dados possuem início de registro histórico em agosto de 2005. TCU (2013a), valendo-se 

de dados colhidos de ONS (2015a), analisou 893 perturbações com corte de carga na rede 

básica do SIN, construindo os gráficos representados na Figura 8 a seguir.  

Os quatro gráficos contidos na Figura 8 se referem à distribuição das perturbações 

analisadas de acordo com as seguintes características relacionadas aos eventos: 

magnitude do total de carga indisponibilizada; tempo total de recomposição da carga; 

localização geográfica; e foco da manifestação (em LTs, SEs ou na geração de energia 

elétrica). 

Com relação à magnitude dos eventos, pode-se observar, pelo item (a) da Figura 8, 

que a maior parte das perturbações (cerca de 70%) tem como consequência um total de 

carga indisponibilizada de até 200 MW. Em seguida, a faixa de magnitude de 200 a 500 

MW responde por 20% das perturbações. Nota-se que, para a amostra analisada por TCU 

(2013a), são tão menos frequentes perturbações quanto maior a carga total 

indisponibilizada pelo evento, conforme pode ser observado também pela Figura 9 a 

seguir. 
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Figura 8: Distribuição das 893 perturbações conforme: (a) magnitude; (b) tempo total de 
recomposição da carga após o evento; (c) localização geográfica; e (d) local da manifestação dos 

eventos 

Fonte: Adaptado de TCU (2013a) 

Cabe ressaltar que, segundo apresentado pela Figura 9 a seguir, grande parte das 

perturbações não ocasionam corte de carga. Ainda de acordo com a Figura 9, apenas 13% 

das perturbações em 2009, aproximadamente, resultaram em corte de carga, enquanto 

que, para os anos subsequentes indicados, os valores foram de 11, 12, 11 e 12%, 

respectivamente. 

Para a variável “tempo para recomposição total” das perturbações (item (b) da 

Figura 8), a maior parte (64%) dos eventos analisados por TCU (2013a) têm valores de 

até 60 minutos, sendo 37% o tempo até 30 minutos e 27% de 30 a 60 minutos. Destaca-

se ainda que apenas 2% das perturbações responderam com tempo para recomposição 

total acima de 600 minutos, e 4% para a faixa entre 300 e 600 minutos. Assim, da mesma 

forma que a verificada para a variável magnitude, são tão menos frequentes as 

perturbações quanto maior é o tempo para recomposição total.  
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Figura 9: Total de perturbações no Sistema Interligado Nacional de 2009 a 2013 e sua distribuição 
por magnitude de corte de carga 

Fonte: ONS (2015i) 

Avaliando-se a localização geográfica das perturbações analisadas por TCU 

(2013a), observa-se pelo item (c) da Figura 8 que a região Sudeste apresenta o maior 

percentual, com 24%. As regiões Norte e Nordeste do Brasil apresentam também grande 

incidência desses eventos, e cada uma delas responde por 23% do total. A região Sul 

apresenta menor percentual de incidência de perturbações: 12%. Deve-se atentar para o 

fato que a região Sudeste apresenta maior quantidade de LTs que a região Norte. Assim, 

para que seja feita uma comparação efetiva entre a distribuição de perturbações nas 

diversas regiões do país, é necessário que se avalie a distribuição de desligamentos por 

quilômetros de LTs existentes em operação.  

O item (d) da Figura 8 indica que a maior parte das perturbações analisadas por 

TCU (2013a) têm origem nas SEs e que a geração de energia elétrica responde por apenas 

2% desse tipo de evento. Tão significante quanto o percentual das SEs (54%), as LTs 

respondem por 44% dos focos de manifestação das perturbações no SIN.  
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1.2.1. Perturbações no Sistema Interligado Nacional associadas a 
desligamentos de linhas de transmissão  

As LTs são empreendimentos lineares que atravessam áreas extensas, 

diferentemente das SEs, que possuem localização pontual. Os desligamentos que ocorrem 

na malha de linhas de transmissão representam significativa parcela das perturbações que 

ocorrem no SIN. 

Conforme mencionado, as perturbações são ocorrências no SIN caracterizadas pelo 

desligamento forçado de um ou mais de seus componentes (TCU, 2013a). Para Goya 

(2010), o desligamento é o ato de abertura de um ou mais dispositivos que interligam 

circuitos de potência, de forma que há interrupção da continuidade elétrica por meio de 

um componente. 

Os desligamentos podem ser forçados ou programados. Segundo o item 133 do 

Submódulo 20.1 do documento “Procedimentos de Rede” (ONS, 2015c), que apresenta 

um glossário de termos técnicos, o desligamento forçado é definido por:  

Desligamento de um componente de serviço, em condições não 
programadas, geralmente resultante da ocorrência de uma condição 
de emergência que imponha o desligamento manual ou automático do 
equipamento para evitar risco de morte e/ou de dano a equipamento ou 
outras consequências indesejadas para o sistema elétrico. (ONS, 
2015c) 

O item 129 da mesma fonte também define as características de um desligamento 

forçado, apresentando-o da seguinte forma:  

Ato de retirar de serviço um equipamento ou LT, em condições 
não programadas, resultante de falha ou de desligamento de 
emergência. O desligamento forçado impõe que o equipamento ou a LT 
seja desligado automática ou manualmente para evitar riscos à 
integridade física de pessoas ou do meio ambiente, danos ao 
equipamento, à LT e/ou outras conseqüências ao sistema elétrico. 
(ONS, 2015c) 

O item 134 indica que o desligamento programado corresponde ao desligamento de 

geradores, LTs ou demais equipamentos do sistema elétrico, programado em 

conformidade com o estabelecido no documento “Procedimentos de Rede” do ONS 

(ONS, 2015c). 

Os itens 131 e 132 definem, respectivamente, os seguintes termos técnicos: 

desligamento automático e desligamento de emergência (ONS, 2015c). Desligamento 

automático corresponde à retirada de operação de equipamento ou instalação por atuação 

de sistema de proteção ou de controle. Desligamento de emergência ocorre por meio de 
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desligamento manual, efetuado pela empresa proprietária para evitar risco de morte e/ou 

de dano a equipamento, quando não há tempo hábil para comunicação e providências pelo 

Centro Nacional de Operação do Sistema.  

Para Souza Filho (2013), os desligamentos forçados podem ser classificados quanto 

à natureza e à origem. Em relação à natureza, podem ser denominados fugitivos ou 

permanentes. Segundo Frontin (2010), desligamentos de natureza fugitiva são aqueles 

com ato de retirada do componente do sistema, em condição não programada, que pode 

ocorrer de forma automática ou não, cujo retorno do componente ao serviço pode ser feito 

automaticamente (ou tão logo operações de manobra sejam executadas), sem correção, 

reparo ou reposição de componentes. Um desligamento de natureza permanente por sua 

vez somente é restabelecido após as intervenções de manutenção, necessárias para a 

correção do problema. 

Em relação à origem, Souza Filho (2013) apontou que um desligamento de origem 

interna tem causa relacionada com as partes energizadas dos componentes, enquanto que 

quando a causa não está diretamente relacionada ao componente, o desligamento é 

caracterizado como de origem secundária. Ainda de acordo com a mesma fonte, se o 

desligamento é proveniente de problemas operacionais, ele é classificado como de origem 

operacional e os demais casos como desligamentos de origem externa. 

As perturbações que são resultado do desligamento forçado em LTs, abrangem 

desligamentos manuais e automáticos, assim como aqueles considerados de emergência. 

Frontin (2010), avaliando dados do ONS, demonstrou que os desligamentos forçados são 

recorrentes no SIN, e que possuíam uma média anual de 4.748 eventos. As frequências 

anuais desses desligamentos para o período entre os anos de 1996 e 2006 podem ser 

visualizadas na Figura 10, a seguir.  

Observa-se na Figura 10 a seguir que, para o período entre os anos de 1998 e 2006, 

o número de desligamentos forçados oscilou entre um valor ligeiramente acima da média 

anual (destacada no gráfico). Cabe ressaltar que o número de LTs componentes no SIN 

para o mesmo período foi crescendo ao longo dos anos, segundo consulta aos leilões de 

transmissão da Aneel (ANEEL, 2015e), de forma que o número total de desligamentos 

por km de LTs instaladas apresentou redução. 
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Figura 10: Histórico de desligamentos em linhas de transmissão no Sistema Interligado Nacional 
para o período de 1996 a 2006  

Fonte: Adaptado de Frontin (2010) 

Os desligamentos forçados de LTs têm diversas causas. Nos boletins diários (ONS, 

2015h) e semanais (ONS, 2015a) da operação, informados no site do ONS, são indicados 

os eventos relacionados à ocorrência de desligamentos de LTs, sendo detalhado o 

empreendimento afetado, a data e o horário do evento, e a magnitude da interrupção de 

cargas. Adicionalmente, os boletins apresentam o horário da recomposição de cargas. Em 

relação às causas das perturbações, na maioria dos casos há indicação de que estas estão 

sendo investigadas pelos agentes de operação envolvidos, mesmo para eventos que 

ocorreram há mais de um ano.   

A Tabela 2 a seguir foi elaborada a partir dos dados disponíveis nesses boletins 

semanais, e demonstra a recorrência de perturbações no SIN associadas ao desligamento 

automático de LTs. Cabe mencionar que, muitas das vezes, as perturbações em LTs 

ocorrem de forma associada a desligamentos em SEs, geralmente ocasionados por 

problemas com transformadores. Ressalta-se que a Tabela 2 apresenta apenas as 

perturbações associadas à LTs e com tensão maior ou igual a 230 kV.  

Observa-se que os desligamentos em LTs representados na Tabela 2 ocorrem em 

todas as regiões do país e resultam na interrupção de cargas, possivelmente prejudicando 

os agentes da distribuição. Em muitos dos casos representados, os eventos que causam os 

desligamentos afetam mais de uma LT. Cabe mencionar que há elevada predominância 

de desligamentos em LTs de tensão de 230 kV, seguido de 500 kV e 345 kV.  
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Tabela 2: Informações acerca de desligamentos automáticos em linhas de transmissão ocorridos no 
período de 01/01/2014 a 01/06/2015  

Ano Data Horário LT 
Tensão 

(kV) 
Circuito UF 

Interrupção de 
cargas (MW) 

2015 

01/jun 

14:25 Jurupari - Laranjal 230 C1 PA/AP 

120 
14:28 

Jurupari - Laranjal 230 C2 PA/AP 
Jurupari - Oriximiná  500 C2 PA 
Laranjal - Macapá  230 C1 e C2 AP 

21/mai 14:48 

Tucuruí - Altamira - 
Xingu 

230 N.D. PA 

187,5 Altamira - 
Transamazônica - 

Rurópolis 
230 N.D. PA 

30/abr 10:56 

Presidente Dutra - 
Peritoró 

230 C1 MA 
69 

Coelho Neto - Peritoró 230 C1  MA 
Miranda II - Peritoró 230 N.D. MA 

26/abr 
05:18 Barro Alto - Itapaci 230 N.D. GO 58 

08:38 
Aguas Lindas - Barro 

Alto 
230 C1 GO 254,73 

18/abr 23:31 Tucuruí - Altamira 230 C1 PA 148 

14/abr 04:28 
Imperatriz - Porto 

Franco 
230 N.D. MA 94 

09/abr 20:15 
Jurupari - Oriximiná 500 C1 e C2 PA 

454 Balbina - Cristiano 
Rocha 

230 C1  AM 

31/mar 07:28 Xingu - Jurupari 500 C1 e C2 PA 149 

03/abr 04:32 
Porto Velho - Abunã 230 C2 RO 

136 
Abunã - Rio Branco 230 C1 e C2 RO/AC 

25/mar 11:47 
Itapaci - Barro Alto 230 C1 GO 

96 Barro Alto - Águas 
Lindas 

230 C1 GO 

07/mar 07:19 
Teresina II - Sobral III 500 C1 e C2 PI/CE 

852 Sobral III - Pecém II 500 C1 e C2 CE 
Pecém II - Fortaleza II 500 C1 e C2 CE 

25/jan 14:21 
Ouro Preto 2 - Barro 

Branco 
345 C1 MG 122 

22/jan 06:55 
Samambaia - Brasília 

Sul 
345 C1 e C2 DF 

165 
Corumbá - Brasília Sul 345 C1 GO/DF 

2014 

30/dez 16:17 
Adrianópolis - Venda 

das Pedras 
345 C1 RJ 285 

20/dez 

18:06 
Santa Maria 3 - Alegrete 

2 
230 C1 RS 

126 18:11 
Santa Maria 3 - UHE 

Dona Francisca 
230 C1 RS 

18:05 
Santa Maria 3 - UHE 

Dona Francisca 
230 C2 RS 

08/dez 
14:57 

Santa Maria 3 - Alegrete 
2 

230 C1 RS 47 

09:33 Tucuruí - Altamira 230 C1 PA 108 

10/dez 13:00 
Lechuga - Manaus 230 ND AM 

36 
UHE Balbina - Manaus 230 C1 AM 

26/nov 15:30 Jurupari - Oriximiná 500 C1 e C2 PA 335 
19/nov 16:42 Silves - Lechuga 500 C1 e C2 AM 217 
21/nov 00:47 Tucuruí - Altamira 230 C1 PA 170 
12/nov 13:42 Tucuruí - Altamira 230 C1 PA 147 
15/out 20:25 Abunã - Rio Branco 230 C2 RO/AC 97 
02/out 03:44 Marabá - Marabá Celpa 230 C1 PA 99 
13/set 16:33 Tucuruí - Altamira 230 C1 PA 132 

15/set 13:11 

Anhanguera - 
Bandeirantes 

230 C1 e C2 GO 

380 
Anhanguera - Carajás C1 

e C2 
230 C1 e C2 GO 

Goiânia Leste / Xavantes 230 C1 GO 
Planalto - Anhanguera 230 C1 GO 

Firminópolis - Palmeira 230 C1 GO 

08/set 10:26 
Ji-Paraná - Pimenta 

Bueno 
230 C1 e C2 RO 309 
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Ano Data Horário LT 
Tensão 

(kV) 
Circuito UF 

Interrupção de 
cargas (MW) 

01/jul 21:18 

Campo do Assobio - 
Distrito São José dos 

Pinhais 
230 C1 PA 

70 
Campo do Assobio - 

Umbará 
230 C1 PA 

14/jun 05:38 

Ji-Paraná - Pimenta 
Bueno 

230 C1 e C2 RO 
176 

Elo de corrente contínua 
do Madeira 

600 N.D.* RO/SP 

15/jun 17:30 

Ji-Paraná - Pimenta 
Bueno 

230 C1 e C2 RO 
196 

Elo de corrente contínua 
do Madeira 

600 - RO/SP 

18/jun 13:37 Guamá - Utinga 230 C1 e C2 PA 450 
17/mai 07:49 Itapebi - Eunápolis 230 C2 BA 75 

26/abr 13:53 

Ji-Paraná - Pimenta 
Bueno 

230 C1 e C2 RO 

191 
Jirau - Coletora Porto 

Velho 
500 C1 RO 

Santo Antônio - Coletora 
Porto Velho 

500 C3 RO 

29/abr 15:14 
Tucuruí - Altamira 230 C1 PA 

148 
Altamira - Rurópolis 230 C1 PA 

13/abr 16:07 
Vilhena - Jauru 230 C1 e C2 RO/MT 

32 
Pimenta Bueno - Vilhena 230 C1 e C2 RO 

13/abr 18:20 Vilhena - Jauru 230 C1 RO/MT 32 
08/abr 17:21 Vilhena - Jauru 230 C1 e C2 RO/MT 117 

04/fev 14:03 

LTs da interligação 
Norte – Sudeste** 

500 N.D. N.D. 
5.019 

LTs da interligação 
Sudeste – Nordeste** 

500 N.D. N.D. 

22/jan 16:07 

Adrianópolis - Venda 
das Pedras 

345 C1 RJ 
280 

Adrianópolis - Macaé 
Merchant 

345 C1 RJ 

12/jan 01:49 Itapaci - Barro Alto 230 C1 GO 84 

04/jan 
03:16 

Rio Largo II - Arapiraca 
III 

230 C1 AL 
130 

Arapiraca III - Penedo 230 C1 AL 

12:39 
Itapeti - Mogi 345 C1 SP 

450 
Itapeti - Santo Ângelo 345 C2 SP 

09/jan 20:11 
Rio Largo II - Arapiraca 

III 
230 C1 AL 

138 
Arapiraca III - Penedo 230 C1 AL 

03/jan 21:33 
Adrianópolis - Venda 

das Pedras 
345 C1 RJ 256,28 

*Não Disponível 
**Não foram disponibilizados os nomes das LTs 

Fonte: Elaborado pelo autor, de acordo com dados de ONS (2015a) 

Em nenhum dos eventos analisados foram disponibilizadas informações sobre a 

causa do desligamento. A interrupção de cargas total para os desligamentos apresentados 

na Tabela 2 foi de cerca de 13.240 MW, com destaque para o desligamento das LTs das 

interligações em 500 kV Norte – Sudeste e Sudeste – Nordeste, cuja interrupção foi de 

aproximadamente 5.019 MW segundo o boletim semanal da operação de 01/02/2014 a 

07/02/2014, apresentado da seguinte forma por (ONS, 2015a): 

No dia 04/02/2014, às 14h03, ocorreu o desligamento 
automático das interligações em 500 kV Norte / Sudeste e Sudeste / 
Nordeste, envolvendo as SEs 500 kV Colinas, Miracema, Gurupi, Serra 
da Mesa, Serra da Mesa 2, Rio das Éguas e Bom Jesus da Lapa II. Em 
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consequência houve a atuação do Esquema Regional de Alívio de 
Carga – ERAC, das regiões Sul/Sudeste e Centro-Oeste (inclusive os 
estados de Rondônia e Acre), causando a interrupção de 
aproximadamente 5.019 MW de cargas na rede dos agentes de 
distribuição das citadas regiões. A recomposição das cargas foi 
iniciada às 14h07 e concluída às 15h55. A causa está sendo investigada 
pelo ONS e agentes de operação envolvidos. (ONS, 2015a) 

Frontin (2010), valendo-se também de dados do ONS, avaliou as causas das 

perturbações nas LTs, construindo o gráfico demonstrado na Figura 11 a seguir, que 

apresenta a distribuição percentual das causas das perturbações das LTs em relação ao 

total das perturbações, para o ano de 2008 e para o primeiro semestre de 2009. 

 

Figura 11: Percentual das perturbações em linhas de transmissão no Sistema Interligado Nacional 
separadas por causa para o ano de 2008 e primeiro semestre de 2009  

Fonte: Adaptado de Frontin (2010) 

Destaca-se aqui a elevada importância relativa das descargas atmosféricas nas 

perturbações de LTs para ambos os períodos indicados: a Figura 11 indica que 18,5% dos 

desligamentos em 2008 e 15,7% no primeiro semestre de 2009 foram ocasionados por 

esse fator. Frontin (2010) aponta que, devido a esse fato, a investigação de medidas que 

possam reduzir a frequência e duração deste tipo de desligamento forçado possui grande 

relevância e cita alguns fatores que poderiam favorecer essa condição almejada: maior 

blindagem e isolamento das LTs ou religamentos com alta probabilidade de sucesso.  

A Figura 11 indica ainda que 1,6% e 0,1% dos desligamentos foram ocasionados 

por poluição ambiental, no primeiro semestre de 2009 e no ano de 2008, respectivamente. 

Os desligamentos por falha humana ou devidos à atuação dos dispositivos de proteção 
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somados correspondem a mais de 10% das ocorrências em ambos os períodos 

considerados. A outra parte dos desligamentos está associada à vegetação que se localiza 

próxima ou sob às LTs. A causa dos desligamentos para esse caso são os incêndios na 

vegetação sob a linha e o contato dessa vegetação com os condutores, o que pode 

ocasionar curtos-circuitos.  

Os desligamentos de LTs por queimadas ocorrem em situações de incêndios sem 

controle, sejam eles provocados por motivos naturais, vandalismo ou mesmo por 

queimadas agrícolas ou florestais. O incêndio se propaga na área contígua a LT ou em 

sua faixa de servidão por um meio combustível, que mais frequentemente é a vegetação. 

Segundo Cunha (2010), o foco de calor resulta em um aumento da temperatura na 

proximidade da LT, de forma que há uma alteração da constituição química do ar, 

diminuindo assim a rigidez dielétrica entre os condutores e entre os condutores e o solo, 

provocando tipos de falhas que muitas vezes impossibilitam o religamento automático da 

linha. O mesmo autor ressaltou que as ocorrências por queimada normalmente são 

sucedidas pelo religamento automático da LT não satisfatório, acarretando a necessidade 

de religamento manual. Frontin (2010) apontou que, nos três primeiros meses de 2008 e 

de 2009, as perturbações decorrentes de queimadas concentraram-se, sobretudo, na região 

Nordeste do país. Para esse autor, a partir de julho, o efeito das queimadas em LTs se 

intensifica e seu máximo ocorre em outubro, fato este atribuído principalmente ao período 

de colheita em diversas regiões do Brasil.  

A proximidade de árvores de grande porte das LTs também é um fator de risco, 

podendo resultar em desligamentos que exigem que uma equipe de manutenção vá até o 

ponto de ocorrência para a realização de inspeção e restabelecimento da LT. Isso 

geralmente ocorre quando há a queda de árvores sobres os condutores da linha e esses 

eventos podem estar associados a condições climáticas extremas, como ventos de alta 

intensidade. 

Visando a redução dos riscos de desligamentos de LTs por esses tipos de 

ocorrências, as empresas transmissoras de energia normalmente atuam preventivamente, 

realizando a limpeza periódica das faixas de servidão e vias de acesso, de modo a diminuir 

a probabilidade de evolução das queimadas sob as LTs e de queda de árvores sobre os 

seus componentes. Por outro lado, o desmatamento na região das LTs elimina a proteção 

natural da vegetação à passagem de ventos, de forma que pode haver um aumento do 

risco relacionado a queda de torres devido à ação de ventos de alta intensidade. 

Eventualmente, as empresas transmissoras podem também realizar campanhas de 
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conscientização da população localizada próxima as áreas das LTs, advertindo quanto aos 

prejuízos e perigos decorrentes das queimadas e alertando sobre os usos permitidos nas 

faixas de servidão. Segundo a NBR 5.422 (ABNT, 1985), entre o topo das árvores e cabos 

condutores de uma LT deve ser mantida uma distância mínima de segurança, para que 

não ocorra o contato entre a vegetação e algum componente da LT, minimizando assim a 

probabilidade de desligamento por conta dos fatores mencionados.   

Com a evolução das preocupações sobre questões relacionadas ao meio ambiente, 

os órgãos ambientais têm passado a exigir o alteamento das torres de LTs em áreas com 

presença de vegetação nativa, para minimização de impactos ambientais (nesse caso não 

é feita a supressão por corte raso na faixa de servidão da LT). Normalmente, essa 

exigência ocorre mais frequentemente (não somente) para áreas protegidas e 

remanescentes de vegetação nativa.  

Conforme apresentado na Figura 11, o fator poluição ambiental é responsável por 

uma parcela dos desligamentos de LTs. Souza Filho (2013) destacou que o depósito de 

partículas nos isoladores em determinadas condições pode resultar na perda de 

isolamento, gerando indisponibilidade operativa de caráter temporário. Da Silva (2008) 

ressaltou que, na transmissão e distribuição de energia elétrica, a poluição é um grande 

problema, mencionando que spray de sais, poluentes industriais e mesmo areia resultam 

na interrupção de LTs. Esse autor citou como exemplo a ação das intempéries e do 

elevado campo elétrico nos isoladores de LTs da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (Chesf), mencionando que 60.000 isoladores danificados são anualmente 

substituídos por novos. Da Silva (2008) destacou ainda que outras empresas relataram 

ocorrência de corrosão nos condutores de LTs (verificado para todos os níveis de tensão) 

que estão localizadas nas regiões de alta umidade ou próximas ao oceano, e que foram 

registradas ocorrências de queda desses componentes causadas pelo rompimento do pino 

metálico dos isoladores de vidro.  

Com relação aos fatores proteção e falha humana, apresentados na Figura 11, para 

Souza Filho (2013) tais desligamentos podem ter origem em erros de manobra ou falhas 

mecânicas (rompimento dos condutores, rompimento da cadeia de isoladores e queda de 

torres). 
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1.3. Descargas atmosféricas e sistemas de proteção associados 

De acordo com Oliveira et al. (2014), as denominações raio, relâmpago e trovão 

não significam a mesma coisa: o raio é a descarga elétrica atmosférica em si; o relâmpago 

é o efeito luminoso originado a partir do alto aquecimento do ar (na faixa de 3.000ºC) por 

onde o fluxo de corrente elétrica percorre; e trovão é a resposta sonora devido à rápida 

expansão do ar em volta desse fluxo. 

As descargas atmosféricas podem ser descritas como fenômenos onde ocorrem 

descargas elétricas de corrente intensa e com curta duração. Segundo Oliveira et al. 

(2014), essas descargas podem chegar a uma amplitude de corrente elétrica da ordem 

75.000 amperes12. A título de comparação, os mesmos autores relatam que uma corrente 

um pouco superior a um ampere já é capaz de matar um ser humano, dependendo do 

caminho percorrido. Segundo Rindat (2015), a corrente elétrica de uma descarga 

atmosférica sofre grandes variações e um raio não é constituído de apenas uma descarga 

contínua, mas sim formado por múltiplas descargas que se sucedem em intervalos de 

tempo muito curtos, período no qual variações lentas e rápidas de corrente podem ocorrer.  

As descargas atmosféricas são de grande extensão (percorrem na atmosfera 

trajetórias com comprimentos de desde alguns quilômetros até algumas dezenas de 

quilômetros) e ocorrem devido ao acúmulo de cargas elétricas em regiões localizadas da 

atmosfera, em geral dentro de tempestades. São descritas pela propriedade física de que 

cargas elétricas de sinal contrário têm a capacidade de induzir a passagem de corrente 

entre esses dois polos de carga. Essa transferência de carga, no caso dos raios, se inicia 

quando o campo elétrico produzido pelas cargas excede a capacidade isolante (rigidez 

dielétrica) do ar em um dado local na atmosfera, que pode ser dentro da nuvem ou 

próximo ao solo (RINDAT, 2015).  

A corrente elétrica de uma descarga elétrica percorre um canal (denominado canal 

do relâmpago) com diâmetro de alguns poucos centímetros, onde a temperatura atinge, 

segundo Rindat (2015), valores máximos de algumas dezenas de milhares de graus e 

pressão de dezenas de atmosferas. Para Oliveira et al. (2014) a duração dos raios é de 

poucos microssegundos e Rindat (2015) citou que os raios duram em média um quarto de 

                                                 
12 O ampere (A) é uma unidade fundamental do Sistema Internacional de Unidades: é a intensidade de uma 
corrente elétrica constante que, se mantida em dois condutores paralelos, retilíneos, de comprimento 
infinito, de seção circular desprezível, e situados à distância de 1 metro entre si, no vácuo, produz entre 
estes condutores uma força igual a 2 x 10-7 newton por metro de comprimento (INMETRO, 2012). 
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segundo e que valores que variam desde um décimo de segundo a dois segundos têm sido 

registrados.  

As descargas elétricas atmosféricas podem ocorrer com diversas orientações: da 

nuvem para o solo e vice-versa; entre pontos no interior de uma nuvem; da nuvem para 

um ponto qualquer na atmosfera; ou entre nuvens. Segundo Rindat (2015), de todos os 

tipos de descargas elétricas atmosféricas, aquelas que ocorrem no interior da nuvem são 

as mais frequentes (representam globalmente cerca de 70% do número total13) e isso 

ocorre em parte devido ao fato da rigidez dielétrica do ar diminuir com a altura (em função 

da diminuição da densidade do ar) e em parte devido ao fato que as regiões de cargas 

opostas estão mais próximas nesse tipo de descarga.  

As descargas orientadas da nuvem para o solo ou vice-versa podem ser divididas 

em função da orientação da carga elétrica negativa transferida entre a nuvem e o solo. Os 

raios denominados negativos são aqueles que transferem carga negativa para o solo e 

segundo Rindat (2015) representam globalmente cerca de 90% dos raios. Nos raios 

positivos, os elétrons percorrem o caminho inverso (do solo para a nuvem). Oliveira et 

al. (2014) aponta que dentre as descargas entre nuvem e solo, as negativas representam 

99%. 

 

1.3.1. Formação de descargas negativas entre nuvem e solo e outros tipos de 
descargas elétricas atmosféricas 

São das cargas acumuladas em regiões localizadas na atmosfera (em geral dentro 

de nuvens de tempestades) que se originam os raios e, consequentemente, os relâmpagos 

e trovões. De acordo com Inpe (2015c), não se sabe exatamente como essas nuvens se 

tornam carregadas, já que a estrutura elétrica desse tipo de nuvem é bastante complexa, 

resultante tanto de processos macrofísicos (atuam em escalas de quilômetros) e 

microfísicos (atuam em escalas de milímetros) que ocorrem simultaneamente dentro da 

nuvem. Dessa forma, para compreensão da produção de cargas nas nuvens de tempestades 

seria necessário, além de identificar os diversos processos citados, determinar a 

importância relativa de cada um.  

Segundo Inpe (2015c), atualmente a teoria mais aceita para explicar a formação das 

cargas que eletrificam uma nuvem de tempestade assume que por meio de colisões de 

                                                 
13 Este percentual varia com a latitude geográfica e está em torno de 80 a 90% em regiões próximas ao 
equador geográfico e em torno de 50 a 60% em regiões de médias latitudes (RINDAT, 2015). 
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diferentes partículas de gelo no interior da nuvem são produzidas as partículas carregadas. 

Ainda de acordo com a mesma fonte, os dois processos de formação das cargas que têm 

sido mais considerados pelos pesquisadores são o processo indutivo e o processo 

termoelétrico. 

Como resultado dos processos de formação, cargas elétricas intensas são produzidas 

no interior de nuvens e de acordo com Inpe (2015c) os valores dessas cargas podem variar 

de algumas poucas dezenas até poucas centenas de Coulomb14.  

De acordo com Oliveira et al. (2014), no interior da nuvem as cargas ficam 

normalmente separadas de acordo com a altitude: geralmente as cargas negativas se 

concentram mais próximas da base, enquanto as positivas tendem a ficar no topo da 

nuvem. A base de uma nuvem fortemente carregada com cargas negativas pode induzir 

no solo sob sua abrangência uma concentração de cargas positivas de igual intensidade, 

de forma que é gerada uma grande diferença de potencial, formando um campo elétrico 

entre a base da nuvem e a superfície do solo. Segundo a fonte supracitada, esse potencial 

elétrico atinge centenas de megavolts. 

De acordo com Rindat (2015), as cargas negativas que estão sobre a influência desse 

campo elétrico se movem em etapas na direção da base da nuvem, por meio de fracas 

descargas durante período denominado “quebra de rigidez preliminar”, o qual dura cerca 

de dez milissegundos. Ainda de acordo com a mesma fonte, ao final do período de 

“quebra de rigidez preliminar”, uma fraca descarga luminosa (geralmente não visível e 

denominada “líder escalonado”) se propaga para fora da nuvem em direção ao solo com 

uma velocidade em torno de 400.000 km/h ao longo do canal do relâmpago, transportando 

carga de dez ou mais Coulombs e se aproximando do solo em 20 milissegundos (em 

média), dependendo da tortuosidade de seu caminho. Ao longo desse movimento, 

algumas cargas seguem novos caminhos por causa da influência das cargas presentes na 

atmosfera ao redor do canal por onde as cargas negativas descem, formando ramificações. 

A corrente elétrica média do líder escalonado é de cerca de um quiloampere e é 

transportada em um núcleo central do canal do relâmpago (INPE, 2015d). O “líder 

escalonado” segue caminho em etapas e, de acordo com a mesma fonte, estas etapas têm 

comprimento de dezenas de metros, duração típica de 1 microssegundo (μs), e intervalos 

de pausa entre si de 50 ms, sendo a maior parte da luminosidade produzida durante essas 

etapas e não havendo praticamente luminosidade durante os intervalos de pausa.  

                                                 
14 O Coulomb (C) é uma unidade fundamental do Sistema Internacional de Unidades: é a quantidade de 
eletricidade transportada em um segundo por uma corrente de um ampere (INMETRO, 2012). 
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Quando o líder escalonado vai se aproximando do solo, a carga elétrica contida no 

canal faz com que a densidade de cargas positivas na superfície do solo seja cada vez 

maior, de forma que é gerado um campo elétrico intenso entre a extremidade do líder 

escalonado e o solo que, segundo Rindat (2015), correspondente a um potencial elétrico 

de cerca de 100 milhões de volts. O campo gerado ocasiona quebra da rigidez do ar 

próxima ao solo, resultando em descargas positivas ascendentes (denominadas “líderes 

conectantes”) que saem do solo, e propagam-se de forma similar ao líder escalonado. No 

momento em que um dos “líderes conectantes” encontra o líder escalonado (cargas 

negativas descendentes), geralmente a 10-100 metros do solo, o canal do relâmpago é 

formado (INPE, 2015d). Rindat (2015) ainda menciona que em cerca de 30% dos casos, 

surgem mais de um líder conectante, a partir de diferentes pontos no solo.  

Em seguida, de acordo com Inpe (2015d), as cargas armazenadas no canal do líder 

escalonado se movem em direção ao solo (ao longo do centro do canal em uma região 

com poucos centímetros de diâmetro) na forma de uma intensa descarga15 e, em geral, a 

corrente atinge seu pico em alguns microssegundos e decai à metade deste valor em cerca 

de 50 μs. Segundo Rindat (2015), a descarga perdura em média de 200 a 400 ms e a carga 

negativa média transferida ao solo é ao redor de 10 C.  

A descarga é acompanhada de uma onda que se propaga para cima ao longo do 

canal como intenso clarão visível e com velocidade de cerca de 100.000 km/s 

(correspondente a aproximadamente um terço da velocidade da luz), iluminando o canal 

e suas ramificações, e o movimento da luz para cima ao longo do canal acontece de forma 

rápida demais para ser percebido pelo olho humano, de forma que o canal como um todo 

parece se iluminar ao mesmo tempo (INPE, 2015d).  

A velocidade da onda, que corresponde ao clarão, diminui com a altura, sendo sua 

velocidade máxima próxima do solo e segundo Rindat (2015), diminui em até 50% 

próximo à base da nuvem. Ainda de acordo com a mesma fonte, essa descarga 

(denominada “descarga de retorno”) dura cerca de 100 μs e produz a maioria da luz16 

percebida pelos seres humanos – são essas descargas que constituem os relâmpagos. 

                                                 
15 Segundo Inpe (2015c), a descarga possui pico de corrente médio de cerca de 30 kA, com variações desde 
poucos até centenas de quiloamperes, tendo sido registrados valores máximos de 400 kA. Para Rindat 
(2015), valores maiores que 200 kA representam menos de 0,1% dos casos. 
16 A luz da “descarga de retorno” é originada de átomos, moléculas e íons, que, após serem excitados e 
ionizados pela onda, produzem emissões contínuas e discretas. Essa luz move-se para cima devido ao fato 
de que os elétrons mais próximos ao solo são os primeiros a se mover para baixo em direção ao solo (INPE, 
2015c).  
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De acordo com Inpe (2015d), o relâmpago pode terminar após a corrente da 

descarga de retorno percorrer seu canal (relâmpago simples) ou então, depois de uma 

pausa mais cargas podem ser depositadas no topo do canal por meio de descargas dentro 

da nuvem, formando relâmpagos múltiplos. Ainda segundo a mesma fonte, em 

relâmpagos múltiplos, o intervalo de tempo entre as descargas é tipicamente de 40 

milissegundos (ms) e, quando esse valor é próximo de 100 ms, o olho humano consegue 

identificá-las individualmente. Para (RINDAT, 2015), os relâmpagos simples 

correspondem a cerca de 20% dos raios negativos.  

O caminho de ar já ionizado produzido pelo líder escalonado permite que outro líder 

se propague em direção ao solo pelo canal de forma contínua (denominado “líder 

contínuo”). Segundo Inpe (2015d), o líder contínuo não é visível, normalmente não possui 

ramificações e se aproxima do solo em poucos milissegundos, propagando-se com 

velocidades de cerca de 3.000 km/s, depositando cargas de poucos Coulombs ao longo 

do canal em consequência de uma corrente de cerca de 1 kA17. A mesma fonte indica que 

uma nova descarga de retorno é formada quando o líder contínuo se aproxima do solo 

(denominada “descarga de retorno subsequente”), que geralmente possui as seguintes 

diferenças em relação a primeira “descarga de retorno”: é menos brilhante; possui menos 

ramificações; seu pico de corrente é menor; suas correntes levam menos tempo para 

alcançar seu pico (cerca de 1 μs) e para decair à metade deste valor (cerca de 20 μs); e os 

campos induzidos são menores em amplitude e têm menor duração.  

De acordo com Rindat (2015), em muitos casos, o líder contínuo pode desviar do 

canal estabelecido pelo líder escalonado e seguir um novo caminho ao longo do seu trajeto 

devido ao decaimento desse canal inicial ou devido a fortes ventos, de forma que o líder 

contínuo passa a apresentar um comportamento similar ao líder escalonado (sendo 

denominado então de “líder contínuo-escalonado”). A mesma fonte indica ainda que isso 

ocorre principalmente quando o tempo entre uma descarga de retorno e outra subsequente 

é maior do que 100 ms, sendo que para esses casos a velocidade desse novo líder tende a 

ser menor e a nova descarga de retorno irá ocorrer a partir de um outro líder conectante 

que será originado a partir de um ponto diferente no solo. A mesma fonte aponta que raios 

deste tipo representam cerca de 30 a 50% dos raios negativos e que são conhecidos como 

“raios bifurcados”.  

                                                 
17 Os pulsos de radiação que gerados pelo líder contínuo na descarga elétrica possuem máxima intensidade 
na faixa de centenas de megahertz (RINDAT, 2015). 
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Na maioria dos casos, o líder contínuo não interrompe subitamente seu trajeto na 

atmosfera, e o processo citado que forma as descargas de retorno subsequentes pode se 

repetir muitas vezes. Inpe (2015d) cita que todas as descargas de retorno que seguem o 

mesmo canal (mesmo que parcialmente) pertencem ao mesmo relâmpago nuvem-solo e 

que em média ocorrem 5 descargas de retorno em um relâmpago desse tipo, sendo 42 o 

número máximo de descargas já registrado.  

Oliveira et al. (2014) destaca também que durante a evolução do canal, a carga 

descendente pode não estar com carga sustentável para que o processo evolua, de modo 

que o mesmo desaparece com a dissipação no canal e nesse caso não são percebidos sinais 

luminosos nem sonoros. A Figura 12 a seguir representa esquematicamente as etapas de 

formação de uma descarga atmosférica nuvem-solo. 

As descargas nuvem-solo ascendentes (raios positivos) de um modo geral são 

formadas por meio das mesmas etapas descritas para os raios negativos. Porém, algumas 

diferenças ocorrem: de acordo com Rindat (2015), eles normalmente se iniciam a partir 

de um líder escalonado com uma luminosidade menos intensa que a de um raio negativo 

e contínua (mas que conta com variações periódicas de intensidade), que se propaga a 

partir de uma região carregada positivamente no interior da nuvem, não apresentando as 

etapas descritas para o líder escalonado do raio negativo. Diferentemente dos raios 

negativos, na maior parte das vezes apresentam somente uma descarga de retorno, cuja 

intensidade média é levemente maior. 

Segundo Inpe (2015d), os relâmpagos entre pontos no interior de nuvens não 

apresentam descargas de retorno e se iniciam por meio de um líder contínuo que se 

propaga com uma velocidade em torno de 40.000 km/h, normalmente de uma região de 

cargas negativas para uma região de positivamente carregada. De acordo com Oliveira et 

al. (2014), essas “descargas intra-nuvens” ocorrem por meio de canais já ionizados que 

interligam os centros de cargas de sinais diferentes (em função da proximidade dos 

mesmos) e normalmente possuem trajeto ascendente e diversas ramificações, e podem 

realizar o caminho descendente (chamadas “intra-nuvens invertidas”). Existem pulsos de 

corrente no líder contínuo que resultam do seu encontro com centros de menor carga e 

esses pulsos são muito similares àqueles que ocorrem durante o período de quebra de 

rigidez descrito na formação de raios negativos, que indicam a presença de movimentos 

verticais e horizontais dentro da nuvem (INPE, 2015d).   
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Figura 12: Etapas de formação de uma descarga atmosférica do tipo nuvem-solo 

Fonte: Adaptado de Costa (1995) 

As descargas entre nuvens, segundo Oliveira et al. (2014) são descargas que 

ocorrem por meio da formação de um canal interligando centros de cargas negativas e 

positivas de nuvens diferentes e aponta que existem casos onde os canais de conexão são 

estabelecidos pela estrutura metálica de aviões, o que proporciona elevados riscos. 

Oliveira et al. (2014) aponta ainda a existência de descargas que interligam o topo 

de nuvens à estratosfera e que essas aparentemente possuem importante papel no balanço 

elétrico global, sendo que seus primeiros registros foram feitos por aviões e que a 
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utilização de sensores ópticos instalados em satélites artificiais tem possibilitado estudos 

mais aprofundados acerca desse tipo de descarga. 

Inpe (2015d) menciona que existem outros tipos de relâmpagos, que ocorrem no 

solo e que possuem etapas similares em relação ao raios nuvem-solo negativos no tocante 

a formação, porém com pequenas diferenças, principalmente em relação ao processo 

inicial. Cita ainda que quase nada se sabe sobre o desenvolvimento de relâmpagos raros, 

como “relâmpagos de bola” ou relâmpagos relacionados a vulcões, tempestades de neve 

ou poeira.  

 

1.3.2. Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas  

Um sistema de proteção contra descargas atmosféricas é um agrupamento de 

elementos presentes nas LTs que possui como função proteger diferentes tipos de 

estruturas contra os efeitos de descargas elétricas atmosféricas, com objetivo de evitar ou 

minimizar os seus impactos. É formado pelos subsistemas de captação, descida e 

aterramento. Grosso modo, o subsistema de captação tem como função coletar as 

descargas que incidem sobre o topo de estruturas e distribuí-las para o subsistema de 

descida, que por sua vez possui como função receber essas correntes e encaminhá-las para 

o subsistema de aterramento. Esse último possui como função receber as correntes 

elétricas e dissipá-las no solo. 

Os sistemas de proteção contra as descargas atmosféricas em LTs podem ser 

aplicados em linhas novas, com a utilização de equipamentos como cabos para-raios, 

para-raios de linha e sistemas de aterramento, ou na melhoria do desempenho de linhas 

já implantadas, as quais possuem ou não cabos para-raios. 

 

1.3.2.1. Cabos para-raios 

A fim de reduzir os impactos resultantes da incidência direta de descargas 

atmosféricas sobre as LTs, as estruturas destes empreendimentos geralmente são 

protegidas por cabos para-raios que são posicionados acima dos cabos condutores 

energizados. Visando reduzir o número de desligamentos transitórios não programados 

nos sistemas de transmissão elétrica, as empresas de energia elétrica, assim como 

consumidores industriais, promovem melhorias em suas LTs ou em parte destas. Para o 

melhor desempenho de LTs frente às descargas atmosféricas e aos desligamentos não 
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programados associados, causados tanto por descargas elétricas diretas quanto indiretas 

(sobretensões induzidas), na maioria dos casos, têm-se utilizado os cabos para-raios, que 

apresentam uma boa relação entre benefício e custo. 

Os cabos para-raios são cabos de aço galvanizado18 que têm por finalidade 

interceptar as descargas atmosféricas e descarregá-las para o solo, evitando que causem 

danos e interrupções na transmissão. Também denominado cabo guarda, o cabo para-

raios é um condutor conectado à terra e instalado no topo da torre com o objetivo de atrair 

para si descargas atmosféricas que, na sua ausência, incidiriam diretamente nos 

condutores, ocasionando sobretensões superiores àquelas que a LT suporta. Quando 

interceptam uma descarga, os cabos para-raios direcionam a corrente para o solo através 

da impedância elétrica19 de surto da torre e da impedância de aterramento, reduzindo 

substancialmente a chance da ocorrência de um desligamento por descarga disruptiva 

(SOUZA FILHO, 2013).  

Segundo Pimenta (2006), usualmente, as LTs do setor elétrico brasileiro são 

dotadas de dois cabos para-raios de aço do tipo Extra High Strength (EHS), mas o 

desenvolvimento da tecnologia de fibras óticas vem motivando a substituição de um dos 

cabos EHS por cabos Optical Ground Wire (OPGW). De acordo com Borduchi et al. 

(2013), os cabos OPGW (também denominados cabos guarda com fibra óptica) são cabos 

para-raios utilizados especialmente em LTs aéreas, que são produzidos de modo a atender 

não somente o objetivo de proteger as LTs contra descargas elétricas atmosféricas, mas 

também abrigar em seu interior fibras ópticas capazes de transmitir altas taxas de dados, 

e permitir uma conexão de alta velocidade e qualidade de transmissões de dados. Pimenta 

(2006) destacou que, para minimização das perdas por correntes induzidas, no caso de 

LTs com dois cabos para-raios EHS, geralmente estes são aterrados apenas em alguns 

trechos do circuito, enquanto que no caso dos cabos OPGW, faz-se necessário aterrá-los 

em todas as torres.  

ONS (2013) ressalta que os dados de descargas atmosféricas são imprescindíveis 

para a avaliação da blindagem dos cabos para-raios sobre os condutores e as estruturas da 

LT. Segundo o Submódulo 2.4 dos “Procedimentos de Rede” (ONS, 2015b), que trata 

dos requisitos mínimos para LTs aéreas, os cabos para-raios devem ser capazes de 

                                                 
18 Segundo Wazen (2011), os cabos de aço galvanizado também podem ser utilizados em LTs para o 
estaiamento de estruturas ou aterramento da mesma no solo. 
19 O conceito de impedância elétrica refere-se à relação entre o gradiente de voltagem gerado num 
determinado circuito elétrico e sua corrente resultante (HOVNANIAN, 2013). 
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suportar a circulação da corrente associada à ocorrência de um curto-circuito monofásico 

franco em qualquer estrutura da LT por duração correspondente ao tempo de atuação da 

proteção de retaguarda20. Ainda de acordo com a mesma fonte, os cabos para-raios podem 

estar conectados ou não à malha de aterramento das SEs terminais e ao sistema de 

aterramento de cada estrutura, e uma LT deve ter pelo menos um cabo para-raios do tipo 

OPGW.  

De acordo com ONS (2015b), as estruturas de uma LT deverão ser dimensionadas 

com a quantidade de cabos para-raios mínima definida pelo Submódulo 2.4 dos 

“Procedimentos de Rede” (Tabela 3), de forma a minimizar a probabilidade de falha de 

blindagem. Esse tipo de falha é caracterizado pela incidência de uma descarga atmosférica 

sobre um dos condutores, mesmo no caso da LT estar protegida com o cabo guarda. Uma 

LT deve ser projetada de tal maneira que esse tipo de situação ocorra apenas para 

correntes de baixa intensidade, inferiores à “corrente crítica”, definida como a mínima 

corrente necessária para ocasionar uma sobretensão elevada o suficiente para ocasionar 

descargas disruptivas nos isoladores. 

Tabela 3: Número mínimo de cabos para-raios por estrutura e requisitos de desempenho de linhas 
de transmissão frente a descargas atmosféricas, de acordo com Submódulo 2.4 dos “Procedimentos 

de Rede” 

  Fonte: Adaptado de ONS (2015b) 

Conforme pode ser observado na Tabela 3, o número total de desligamentos por 

descargas atmosféricas em uma LT, deve ser inferior ou igual àqueles definidos no 

Submódulo 2.4. Esse documento define ainda outros requisitos mínimos a serem 

atendidos no dimensionamento dos cabos para-raios, tais como:  

9.1.1 Os cabos pára-raios de qualquer tipo e formação devem ter 
desempenho mecânico frente a descargas atmosféricas igual ou 
superior ao do cabo de aço galvanizado EAR de diâmetro 3/8”. 

9.1.2 Todos os elementos sujeitos a descargas atmosféricas 
diretas da superestrutura de suporte dos cabos condutores e cabos 

                                                 
20 A proteção de retaguarda se refere ao sistema de proteção destinado a atuar quando ocorre falha eventual 
de um outro sistema de proteção, e pode ser denominado retaguarda local quando está instalado no mesmo 
local do sistema de proteção a que se destina cobrir, ou retaguarda remota quando está instalado em local 
diferente (ONS, 2015c). 

Classe de 
tensão (kV) 

Número mínimo de 
cabos para-raios por 

estrutura 

Desligamentos de um circuito  
por 100 km por ano 

Devido a falha de blindagem Total 

≥ 345 2 0,01 ≤1 
230 2 0,01 ≤2 
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pára-raios, incluindo as armações flexíveis de estruturas tipo Cross-
Rope, Trapézio ou Chainette, não devem sofrer redução da 
suportabilidade mecânica original após a ocorrência de descarga 
atmosférica. (ONS, 2015b) 

 

1.3.2.2. Para-raios de linha 

Os para-raios de linhas são equipamentos adicionais de proteção contra descargas 

elétricas atmosféricas em LTs, que funcionam como elementos supressores de surtos. 

Para Marcarini (2012), o para-raios de linha é uma ponta metálica que deve ser localizada 

o mais alto possível, sendo formada por blocos de resistores não lineares que dissipam a 

energia da descarga atmosférica. Para isso, tais equipamentos devem estar aterrados por 

meio de eletrodo de aterramento21, já que funcionam como um local preferencial para a 

incidência das descargas atmosféricas. O mesmo autor destaca ainda que o fio que liga o 

para-raios ao aterramento deve ser suficientemente grosso (cerca de 8 mm²) para suportar 

correntes da ordem de 10 quiloamperes, produzidas pelo raio durante a descarga 

atmosférica. 

A utilização de para-raios de linha permite a redução dos níveis de isolamento de 

diversos equipamentos em sistemas de transmissão (MARCARINI, 2012). Os para-raios 

de linha são conectados eletricamente em paralelo com as cadeias de isoladores, sendo 

seu princípio de operação a redução das sobretensões transitórias resultantes que se 

estabelecem nos terminais das cadeias de isoladores, de modo a evitar que os níveis de 

isolamento desses equipamentos sejam excedidos.  

Segundo De Britto (2006), caso fosse possível construir um para-raios de linha 

ideal, este seria um dispositivo de proteção contra sobretensões que apresentasse uma 

impedância elétrica infinita entre os seus terminais nas condições de regime permanente 

do sistema, tivesse a capacidade instantânea de entrar em condução quando ocorresse uma 

sobretensão (com valor próximo ao da tensão nominal do sistema, mantendo-o durante 

toda a ocorrência da sobretensão), e parasse de conduzir assim que a tensão e corrente do 

sistema retornasse ao seu estado inicial. Além disso, tal operação não deveria causar 

nenhum distúrbio ou degradação ao sistema de transmissão de energia elétrica ou ao 

próprio dispositivo de proteção.  

                                                 
21 O eletrodo de aterramento é o elemento ou o conjunto de elementos do subsistema de aterramento que 
assegura o contato elétrico com o solo e dispersa a corrente de descarga atmosférica na terra (ABNT, 2005). 
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De Britto (2006) ressalta que, no entanto, os para-raios de linha atualmente 

disponíveis não possuem a capacidade de atender 100% a nenhum dos requisitos citados 

para um para-raios de linha ideal, indicando que a tecnologia mais aprimorada é aquela 

que se utiliza de para-raios de linha de Óxido de Zinco (ZnO) sem centelhadores. 

Viana (2009) mencionou que a aplicação de para-raios de linha em todas as cadeias 

de isoladores de uma LT praticamente eliminaria os seus desligamentos por conta de 

descargas atmosféricas, mas que normalmente são buscadas soluções visando melhor 

relação custo-benefício, em detrimento de uma frequência de desligamentos aceitável. O 

autor ainda cita que quanto maior a capacidade de absorção de energia atribuída a um 

para-raios de linha, maior será o seu custo, de modo que a correta seleção dos para-raios 

pode representar uma economia. 

Para Viana (2009), os para-raios de linhas geralmente são aplicados em LTs com 

baixo desempenho frente às descargas atmosféricas, que, segundo o autor, está 

relacionado na maioria das vezes a elevados valores de resistência elétrica de aterramento 

das torres da LT ou ao alto nível ceráunico22 da região.  

 
1.3.2.3. Sistema de aterramento 

De acordo com Berardo (2012), um sistema de aterramento elétrico de uma LT é 

composto pelas interligações com a malha de ligações terra de SEs, para-raios de linhas, 

cabos para-raios e pelo aterramento das torres. Um sistema de aterramento bem projetado 

e instalado é um dos requisitos fundamentais para o bom funcionamento de uma LT, 

principalmente no que diz respeito à sua confiabilidade e segurança. Os sistemas de 

aterramento são de extrema importância para o adequado desempenho das LTs em regime 

permanente e sob condições de sobretensão, devendo ser objeto de especial atenção e 

cuidadosas análises.  

Em situações de ocorrência de sobretensões ou perturbações atmosféricas nas LTs, 

a existência de ligações terra23 seguras e de baixa resistência elétrica são imprescindíveis 

para o restabelecimento das condições normais de operação. Nessas solicitações 

transitórias, o sistema de aterramento atua como elemento responsável por direcionar ao 

                                                 
22 O número de dias com trovoadas no ano define o nível ou índice ceráunico de uma região. 
23 Ligações com um Terra Elétrico, que representa o corpo capaz de absorver a quantidade de carga elétrica 
que se fizer necessária sem alterar quaisquer de suas propriedades elétricas, mostrando-se sempre 
eletricamente neutro ao ambiente que o cerca. O planeta Terra é um excelente Terra Elétrico. 
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solo a corrente elétrica proveniente dos surtos, tais como descargas atmosféricas e 

sobretensões resultantes de eventuais manobras. De acordo com Nogueira (2006), os 

aterramentos oferecem proteção aos equipamentos susceptíveis a solicitações de surto, 

devendo oferecer uma blindagem eficaz contra perturbações e interferências nos sistemas 

de proteção e controle, além de promover a minimização dos riscos associados à 

segurança de pessoas.  

Marcarini (2012) citou as principais características de operação e funções que um 

sistema de aterramento de uma LT deve buscar: fazer com que a resistência elétrica das 

ligações terra seja a menor possível; escoar de forma segura as correntes de descargas 

atmosféricas; atuar para que os potenciais produzidos durante sobretensões fiquem dentro 

dos limites de segurança (evitando danos a pessoas e animais); tornar os equipamentos de 

proteção mais sensíveis, fazendo com que as correntes de fuga a terra sejam isoladas 

rapidamente; e eliminar as cargas de origem estática geradas nas carcaças dos 

equipamentos.  

Para Nogueira (2006), o sistema de aterramento de uma LT é constituído 

fundamentalmente de uma estrutura condutora enterrada que garante um bom contato 

elétrico com a terra (eletrodo de aterramento), e sua ligação com os elementos condutores 

da instalação elétrica que não são destinados à condução da corrente. O aterramento de 

uma torre de LT, segundo o mesmo autor, geralmente é composto por componentes 

metálicos da torre da LT, que mantém contato com o solo ou com o concreto das 

fundações, e qualquer elemento construído com a finalidade de aterramento, tais como: 

hastes de aterramento, anéis horizontais e/ou cabos enterrados no solo (denominados 

contrapesos). Segundo Berardo (2012), os eletrodos ou hastes de aterramento 

basicamente podem ser de dois tipos, a saber: concentrado, tal como haste vertical no 

solo; condutor cilíndrico horizontal; condutor cilíndrico em anel fechado; e prolongado 

ou contínuo, sendo este último constituído de um ou vários condutores cilíndricos 

contínuos enterrados no solo ao longo da LT e conectados nos pés de cada torre.  

De acordo com ABNT (1985), os suportes da LT devem ser aterrados de maneira a 

tornar a resistência de aterramento compatível com o desempenho desejado e com a 

segurança de terceiros, além de se restringir à faixa de segurança da linha e não interferir 

com outras instalações existentes e atividades desenvolvidas dentro da faixa. 

Adicionalmente, essa norma define que fica a critério do proprietário da LT a escolha do 

método utilizado para o aterramento, e que os materiais empregados devem ser resistentes 
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à corrosão, sendo sua durabilidade no solo, sempre que possível, compatível com a vida 

útil da LT.  

Segundo ONS (2015b), o sistema de aterramento de uma LT, em circunstâncias 

especiais, pode levar em conta a distribuição da corrente de curto-circuito nos sistemas 

de aterramento de outras LTs conectadas à mesma malha de aterramento, caso seja 

comprovado que essas funções não sofram nenhum prejuízo. 

Destaca-se a importância da condição de baixa a resistência elétrica das ligações 

terra para que um sistema de aterramento desempenhe suas funções de modo adequado, 

já que tal condição favorece um rápido retorno da normalidade após eventos de 

sobretensões.  

É necessário salientar que, quando uma descarga atinge a torre ou o cabo guarda da 

LT, parte da corrente irá se direcionar para o solo por meio da torre, deixando-a com 

potencial elevado em relação à terra, de modo que poderá haver uma descarga disruptiva 

nos condutores, caso esse potencial seja suficientemente alto para que a diferença de 

potencial em relação à cadeia de isoladores supere o valor da tensão suportável da mesma. 

Segundo Silva (2007), uma maneira de reduzir esse tipo de ocorrência é diminuir o valor 

da impedância de aterramento da torre, já que a amplitude da tensão refletida (de 

polaridade oposta àquela que se desenvolve na cadeia de isoladores), aumenta à medida 

que o valor da impedância de aterramento diminui, e pode-se dizer que quanto menor o 

valor desta, menor será o número de interrupções da linha decorrentes desse tipo de 

descarga disruptiva. Dessa forma, a impedância de aterramento das torres é um dos 

parâmetros que mais afetam o desempenho das LTs frente a descargas atmosféricas. A 

impedância de aterramento pode ser conceituada, segundo Nogueira (2002), como a 

oposição oferecida pelo solo quando há uma injeção de corrente elétrica (através dos 

eletrodos de aterramento do sistema), sendo quantitativamente expressa pela razão entre 

a tensão aplicada com o aterramento e a corrente resultante.  

Segundo Coelho (2011), a resistência de terra de um determinado sistema de 

aterramento depende consideravelmente da resistividade elétrica24 do solo no local onde 

o sistema se encontra instalado. Dessa forma, o autor cita que é importante caracterizar 

os fatores que influenciam o valor da resistividade do solo e, consequentemente, o valor 

da resistência de terra. 

                                                 
24 A resistividade elétrica é uma propriedade física de cada substância e é expressa em unidade de resistência 
elétrica multiplicada por unidade de comprimento (ohm.m), tendo sido medida e tabelada para vários 
materiais (BECEGATO, 2005). 
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1.4. Desligamentos de linhas de transmissão ocasionados por eventos de 
descarga atmosférica   

A manutenção dos componentes e das instalações integrantes do SIN, assim como 

a prevenção de perturbações e de outros eventos que possam comprometer a operação do 

sistema, são alvos de grandes investimentos por parte do setor elétrico. O apropriado 

desempenho conjunto das SEs e LTs constituintes do SIN é fundamental para que o 

transporte da energia elétrica seja eficiente e atenda todas as regiões do país abrangidas 

pelo sistema.  

A operação do sistema de geração e transmissão de energia elétrica do SIN, 

atribuição do ONS, depende diretamente do alcance e do adequado funcionamento da 

malha de LTs. Assim, o órgão mencionado também atua buscando minimizar as 

ocorrências de perturbações em LTs e outros eventos que possam causar impactos 

negativos no atendimento da demanda de energia elétrica. Uma perturbação em uma LT 

pode resultar na interrupção da energia que está sendo transportada pelos seus cabos 

condutores, além de haver a possibilidade da perturbação desencadear uma série de 

desligamentos automáticos em outros componentes do sistema, os quais são geralmente 

acionados visando impedir a propagação de danos maiores. 

As perturbações são prejudiciais para as empresas transmissoras que administram 

os empreendimentos de transmissão, já que há lucro cessante e eventuais despesas com a 

reparação do dano, tais como: restabelecimento de equipamentos; troca de componentes; 

construção de novas estruturas; novo lançamento de cabos; disponibilização de materiais 

e mão-de-obra; e indenizações. Adicionalmente, a empresa transmissora pode responder 

perante o poder concedente – MME, a Aneel, os usuários e terceiros, pelos eventuais 

danos e prejuízos causados, se comprovada sua responsabilidade (MME, 2014). 

Localmente, um dano em uma LT pode resultar em acidentes, gerando risco e 

eventualmente impactos negativos à vida humana, à vida animal e à produção dos 

proprietários dos terrenos onde as estruturas são instaladas. A reparação do dano e o 

reestabelecimento manual da LT também pode impactar temporariamente os 

proprietários dos terrenos, devido ao acesso de veículos e maquinário. 

Os impactos negativos a usuários, ocasionados por alguma perturbação em LT, 

geralmente estão associados à interrupção do fornecimento de eletricidade, gerando 

prejuízos por meio da queima de equipamentos ou pela indisponibilidade na prestação de 
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serviços. Os grandes consumidores de energia elétrica, como indústrias e centros 

comerciais, geralmente possuem mecanismos de proteção contra os impactos associados 

a problemas na distribuição/transmissão de energia. Porém, os desligamentos e as falhas 

momentâneas no fornecimento de eletricidade ainda assim causam prejuízos à indústria, 

principalmente àquelas que envolvem maior valor agregado em seus produtos. O custo 

do déficit de energia é um parâmetro utilizado para o planejamento da operação do SIN 

que deve refletir, na prática, o quanto custa para a sociedade a insuficiência da oferta de 

energia elétrica (ANEEL, 2016). Esse parâmetro está associado aos patamares de 

percentual de Redução de Carga (RC), sendo adotados os seguintes valores no ano de 

2016: 1.571,42 R$/MWh para o patamar 0% < RC  5%; 3.390,08 R$/MWh para 5% < 

RC  10%; 7.084,98 R$/MWh para 10% < RC   20%; e 8.050,39 R$/MWh para RC > 

20%. 

No entanto, no planejamento da operação elétrica, quando são definidos os fluxos 

de energia entre os subsistemas no SIN, são utilizados critérios pré-determinados de 

segurança, qualidade e continuidade (considera-se eventuais perturbações no sistema), os 

quais, muitas das vezes, resultam na escolha de soluções conservadoras, devido à falta de 

informações que subsidiem uma avaliação de riscos. Segundo o ONS (2015d), o SIN é 

dimensionado segundo o critério de segurança N-125 e de acordo com Cotia (2012), o 

ONS adota esse critério com exceção da saída de SEs nos seguintes casos: LTs de CD; 

saídas simultâneas de LTs de CS que compartilhem a mesma faixa de passagem; e saídas 

simultâneas de LTs de CS que atravessam regiões onde há ocorrência de fenômenos 

naturais e/ou queimadas que possam atingi-las. O autor salientou que nessas áreas 

geralmente é adotado o critério N-2. Nesse critério, o sistema sobrevive a contingências 

duplas sem corte de carga e por ter custo econômico associado elevado, é normalmente 

utilizado em atendimentos estratégicos. ONS (2015d) citou que o critério N-2 é adotado 

em LTs que se conectam com o sistema de Itaipu. 

As descargas atmosféricas são responsáveis por um grande número de perturbações 

em LTs e em Linhas de Distribuição (LDs), além de poderem ocasionar queima de 

transformadores. Segundo Inpe (2015b), no Brasil, cerca de 70% dos desligamentos na 

transmissão de energia elétrica são provocados por raios, motivo que também ocasiona 

                                                 
25 No critério N-1, o sistema é planejado para suportar qualquer perda simples de LT (contingência simples), 
sem corte de carga, sendo capaz de permanecer operando sem que haja: interrupção do fornecimento de 
energia; perda da estabilidade do sistema; violação de padrões de grandezas elétricas (frequência, tensão, 
harmônicos, etc.); atingimento dos limites de sobrecarga de equipamentos e instalações (ONS, 2015d). 
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cerca de 40% dos desligamentos de LDs e da queima de transformadores. Ainda de acordo 

com a mesma fonte, há um impacto considerável causado pelas descargas atmosféricas 

na qualidade de energia fornecida pela maioria das empresas do setor elétrico, que pode 

ser constatado pela alta correlação entre a incidência desses eventos e os índices DEC e 

FEC dessas empresas. De acordo com Cemig (2011), as descargas atmosféricas são 

responsáveis por cerca de 65% dos desligamentos em LTs. 

O nível ceráunico é o índice que mede o número de dias de trovoadas por ano e no 

Brasil está entre os mais altos do mundo, o que representa um cenário de elevado 

potencial de impactos negativos sobre as LTs (CEMIG, 2011). Berardo (2012), conforme 

informações do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Inpe, indicou que o Brasil era, no 

ano de sua publicação, o país com a maior incidência de raios no mundo e que caem em 

média no país cerca de 50 milhões de raios por ano, causando um prejuízo anual em torno 

de R$ 500 a 600 milhões ao setor elétrico brasileiro.  

Segundo ONS (2013), as descargas atmosféricas que atingem LTs podem ser 

classificadas como diretas e indiretas, e define essa divisão da seguinte forma: descargas 

diretas são as que atingem diretamente os cabos que compõem as fases das LTs (se 

caracterizam por ser de amplitude mais baixa); e descargas indiretas ocorrem quando 

esses surtos atmosféricos atingem os cabos para-raios ou o topo da torre de uma LT, 

provocando elevação de potencial, podendo ocasionar descarga entre os condutores da 

LT e a torre.  

Os desligamentos de LTs ocasionados pela incidência direta de descargas 

atmosféricas se devem essencialmente a dois tipos de mecanismos: a descarga disruptiva 

no isolamento, denominado “flashover”; e a descarga disruptiva de retorno, chamado 

“backflashover” (SOUZA FILHO, 2013).  

Quando uma descarga atmosférica atinge diretamente um dos condutores 

energizados da LT, além da onda de corrente gerada pela descarga elétrica, uma onda de 

tensão associada com elevada amplitude também se propaga ao longo do condutor. Na 

maior parte das vezes, essa sobretensão excede a rigidez dielétrica do isolador que separa 

o condutor e a torre (estrutura aterrada), de forma que pode haver uma descarga disruptiva 

(flashover) por meio do estabelecimento de um arco elétrico conectando o condutor 

atingido e a torre (SOUZA FILHO, 2013).  

Por meio do arco elétrico formado nesse tipo de evento, a corrente da descarga é 

drenada para a torre e flui em direção ao solo, e caso o arco não se extinga, há ocorrência 

de curto-circuito entre os condutores energizados e a terra, havendo desligamento da linha 
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(SOUZA FILHO, 2013). Segundo ONS (2013), este tipo de desligamento é caracterizado 

como falha na blindagem da LT. 

Inpe (2015b) mencionou que o desligamento de uma LT também pode ocorrer 

mesmo que o impacto direto da descarga elétrica incida sobre o cabo para-raio ou a torre. 

Nesse caso, a descarga pode produzir um arco elétrico entre um desses equipamentos e 

um dos condutores da LT. Cabe destacar que esse arco é facilitado quando o cabo para-

raio ou a torre não é bem aterrada. Souza Filho (2013) indica que esse mecanismo, 

denominado “backflashover”, ocorre quando a amplitude da corrente de descarga é muito 

elevada e o valor de impedância elétrica de aterramento não é suficientemente baixo, de 

modo que mesmo que os cabos para-raios interceptem a descarga, a sobretensão resultante 

nos isoladores pode alcançar um valor de pico elevado, gerando uma descarga disruptiva 

(ruptura da rigidez dielétrica conferida pelo isolamento) com o estabelecimento de um 

arco elétrico da estrutura aterrada (torre) para o condutor energizado. 

Adicionalmente, de acordo com Inpe (2015b), o desligamento pode ocorrer também 

devido à tensão induzida na linha por conta de uma descarga atmosférica que aconteça 

no entorno da LT, e como decorrência podem ser gerados arcos na linha. Segundo Pedrosa 

(2013), o campo eletromagnético gerado pela descarga atmosférica nesse tipo de evento 

se propaga pelo solo, de modo que há geração de uma força eletromotriz que se difunde 

como uma sobretensão, mas que normalmente devido à sua baixa amplitude, ocasiona 

desligamentos apenas nos sistemas de baixa e média tensão, como nos sistemas de 

distribuição.  

Mesmo as LTs sendo blindadas por cabos para-raios, podem haver desligamentos 

oriundos de descargas atmosféricas. Wazen (2011) apontou que quanto maior a estrutura, 

mais estará sujeita a sofrer com descargas atmosféricas, e que, em função desse problema, 

uma série de estruturas com dimensões reduzidas (estruturas compactas) foram 

desenvolvidas nas duas últimas décadas. Cabe mencionar que esse tipo de estrutura 

também minimiza os impactos visuais negativos nas regiões onde são implantadas. 

Visando reduzir o número elevado de desligamentos por esse tipo de evento 

atmosférico, segundo Inpe (2015b), diversas técnicas têm sido desenvolvidas, como o 

aprimoramento no uso de para-raios e o aperfeiçoamento dos sistemas de aterramento 

(principalmente pela minimização da sua impedância elétrica).  

ONS (2013) indica que o desempenho de uma LT frente às descargas atmosféricas 

deve ser determinado com base na geometria dos cabos condutores e para-raios, além da 

atividade ceráunica, tipo de solo da região e distribuição de probabilidade de 



54 
 

escorvamento da linha para esse tipo de fenômeno. Ainda, destaca que esse desempenho 

deve ser avaliado separadamente, devendo ser analisados os desligamentos das LTs 

ocasionados por falha da blindagem e por backflashover. 

Frontin (2010) levantou a frequência dos desligamentos oriundos das descargas 

atmosféricas no período compreendido entre os anos de 1997 e 2006, e demonstrou que 

esses eventos foram numerosos, o que pode ser visualizado na Figura 13 a seguir. 

Conforme mencionado no item 2.2.2.3, o mesmo autor indicou que o fator descargas 

atmosféricas é o que mais gerou desligamentos em LTs no período analisado (ano de 2008 

e primeiro semestre do ano de 2009).  

Farias e Correia (2008), de acordo com dados da Chesf, fizeram um levantamento 

da distribuição anual das ocorrências de falhas por descargas atmosféricas, entre os anos 

de 1988 e 2002, no sistema de transmissão da companhia mencionada, conforme pode ser 

observado pelas informações apresentadas na Figura 14, também a seguir. 

A Figura 15, apresentada na sequência, representa os dados anuais de ocorrências 

de desligamentos em LTs do SIN devido a ação de descargas atmosféricas (apresentados 

na Figura 13) que foram detalhados por Frontin (2010), com objetivo de evidenciar a 

diferenciação, por nível de tensão, do desempenho das LTs frente as descargas 

atmosféricas.  

 

Figura 13: Frequência de desligamentos em linhas de transmissão no SIN por descargas 
atmosféricas entre os anos de 1997 e 2006 

Fonte: Adaptado de Frontin (2010) 
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Figura 14: Frequência percentual anual de desligamentos em linhas de transmissão ocasionadas 
por ação de descargas atmosféricas no sistema de transmissão da Chesf  

Fonte: Farias e Correia (2008) 

Verifica-se, pelas médias do índice “número de desligamentos por 100 km por ano”, 

representado na Figura 15, que o melhor desempenho ocorre para o nível de tensão de 

750 kV, seguido de 500 kV, 440 kV, 230 kV, 345 kV. Frontin (2010) apresenta ainda o 

nível de tensão de 138 kV, caracterizado como LD, que apresentou o pior desempenho. 

De acordo com o determinado por ONS (2013), os valores do índice “número de 

desligamentos por 100 km por ano”, relacionados a eventos ocasionados por descargas 

atmosféricas, devem ser de no máximo: um, para LTs com tensão igual ou superior a 345 

kV; e dois, para LTs com tensão igual ou inferior a 230 kV. Ainda, para desligamentos 

de LTs por falha de blindagem, independentemente do nível de tensão, o valor deste 

índice deverá ser de no máximo 0,01. Dessa forma, verifica-se que os desligamentos não 

programados ocasionados por descargas atmosféricas estão majoritariamente associados 

ao mecanismo de backflashover citado. Tal fato é apontado por diversos autores, tais 

como Assis et al. (2012) e Reis (2013). 

Os valores apresentados por Frontin (2010) demonstram que nenhuma LT 

apresentou índices incompatíveis com os limites determinados por ONS (2013). As LDs, 

por outro lado, apresentaram valores superiores ao limite estabelecido para linhas com 

tensão igual ou inferior a 230 kV, em todos os anos analisados.  

De acordo com o levantamento realizado por Frontin (2010), observa-se que há 

efeito da sazonalidade na ocorrência de desligamentos de LTs causados pelas descargas 

atmosféricas, sendo que esse tipo de perturbação atua com maior intensidade no trimestre 

janeiro-fevereiro-março e no mês de outubro (Figura 16, a seguir). 
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Figura 15: Perturbações em linhas de transmissão26 do Sistema Interligado Nacional ocasionadas 
por descargas atmosféricas: índices desligamentos/100 km/ano para diferentes níveis de tensão e de 

1997 a 2006   

Fonte: Adaptado de Frontin (2010) 

 

Figura 16: Desligamentos de linhas de transmissão no Sistema Interligado Nacional ocasionados 
por descargas atmosféricas em 2008 e no primeiro semestre de 2009   

Fonte: Adaptado de Frontin (2010) 

Farias e Correia (2008) também apontaram a influência da sazonalidade na 

ocorrência de perturbações em LTs ocasionadas por descargas atmosféricas, fazendo um 

                                                 
26 A figura também apresenta também índices para linhas com tensão de 138 kV, consideradas LDs. 
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levantamento da incidência mensal desse tipo de evento, com base em dados de LTs da 

Chesf, relativos ao período entre os anos de 1988 e 2002 (Figura 17). 

 

Figura 17: Frequência mensal de desligamentos de linhas de transmissão ocasionados por descargas 
atmosféricas no sistema de transmissão da Chesf entre os anos de 1988 a 2002 

Fonte: Farias e Correia (2008) 

Pode-se observar pela Figura 17 que os meses com maior incidência de 

desligamentos em LTs ocasionados por descargas atmosféricas são: março; janeiro; 

fevereiro; e abril. Farias e Correia (2008) indicaram que durante o ano de 1997 a Chesf 

registrou 66 falhas causadas por esse tipo de evento atmosférico, sendo que mais da 

metade ocorreram nos meses de janeiro (24%) e dezembro (32%), e que no ano de 2000 

foram registradas 51 falhas, com maior concentração em fevereiro (28,8%) e janeiro 

(25%).  

De acordo com Nogueira (2006), a topologia do sistema elétrico e as características 

meteorológicas e físicas existentes no país, associadamente contribuem de forma 

significativa para uma maior solicitação dos aterramentos. Isso porque, segundo o autor, 

o sistema de transmissão brasileiro é caracterizado quase que majoritariamente pela 

utilização do sistema trifásico com neutro aterrado e está fortemente concentrado em 

regiões com altas densidades de descargas atmosféricas, além de o solo apresentar, de um 

modo geral, elevados valores de resistividade. 

Berardo (2012) indicou que a característica de resistividade do solo é um dos 

principais responsáveis pelo desempenho do sistema de aterramento de uma LT, 

indicando também que a mesma é influenciada pelos seguintes fatores: teor de umidade, 

tipo de solo, temperatura, composição química, concentração dos sais da água retida, 

estratificação e compactação do solo. Mansur (2014) cita ainda alguns fatores de 
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influência antrópica que podem influenciar na resistividade do solo, tais como tratamento 

químico do solo, hastes concretadas e estruturas metálicas enterradas no solo. 

Coelho (2011) indicou que não é possível atribuir, de forma geral, valores de 

referência exatos para a resistividade de um determinado tipo de solo, já que para um 

mesmo tipo de solo, valores de resistividade podem variar consideravelmente 

considerando-se locais diferentes. Júnior (2001) destacou que, apesar de haver um grande 

número de variáveis que influenciam os valores de resistividade dos solos e, 

consequentemente, de resistência de terra de um sistema de aterramento, os fatores que 

atuam de maneira significativa são: a umidade, a composição do solo ao redor dos 

eletrodos, a temperatura, e a compactação do solo. A Tabela 4 a seguir demonstra que 

não há factibilidade em se definir valores típicos de resistividade em função do tipo de 

solo, de forma que são apresentadas faixas de valores. 

As rochas e os solos são elementos que possuem significativa resistividade elétrica, 

mas a presença de substâncias metálicas, argilas e sais dissolvidos no solo, geralmente 

favorece a passagem de corrente elétrica (BECEGATO, 2005). 

Tabela 4: Resistividade em função do tipo de solo 

Tipos de solo Faixa de resistividades (ohm.m) 27 
Limo 20 a 100 
Húmus 10 a 150 
Lama 5 a 100 
Terra de jardim com 50% de umidade 140 
Terra de jardim com 20% de umidade 480 
Argila com 50% de umidade 80 
Argila com 20% de umidade 330 
Argila seca 1.500 a 5.000 
Areia com 90% de umidade 1.300 
Areia comum 3.000 a 8.000 
Calcário fissurado 500 a 1.000 
Calcário compacto 1.000 a 5.000 
Granito 1.500 a 10.000 
Basalto 10.000 a 20.000 

Fonte: Júnior (2001) 

Os solos possuem grandes variações de características físicas e químicas, que se 

refletem em valores distintos de resistividade. Os solos geralmente têm uma composição 

                                                 
27 O ohm é uma unidade de resistência elétrica, sendo definida pela resistência elétrica que existe entre dois 
pontos de um condutor quando uma diferença de potencial constante de 1 volt, aplicada entre esses dois 
pontos, produz, nesse condutor, uma corrente de 1 ampere, não tendo esse condutor nenhuma força 
eletromotriz (INMETRO, 2012). 
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bastante heterogênea, de modo que os valores de suas resistividades podem variar 

geograficamente não só em função do tipo de solo, mas também em relação a 

profundidade das camadas que o compõem. Normalmente, os solos são constituídos por 

diversas camadas, sendo que cada camada pode apresentar um valor de resistividade 

diferente e uma espessura distinta.  

De acordo com Nogueira (2006), os solos tipicamente encontrados no Brasil 

apresentam, em geral, elevados valores de resistividade, o que dificulta a obtenção de 

baixos valores de impedância para os sistemas de aterramento. As areias apresentam 

geralmente alta resistividade, enquanto que as argilas, baixa resistividade (BOLINELLI 

JUNIOR, 2004) 

Marcarini (2012) apresentou brevemente informações relacionadas as variações na 

resistividade dos solos em função da umidade e da temperatura, conforme pode ser 

visualizado a seguir: 

A resistividade do solo varia significativamente com a elevação 
da umidade. A quantidade maior de água faz com que os sais presentes 
no solo, se dissolvam, formando um meio eletrolítico favorável à 
passagem de corrente iônica. A partir destas considerações já podemos 
concluir que os aterramentos melhoram suas características nos 
períodos de chuva e pioram nos períodos de seca. A temperatura 
também influencia na variação de resistividade do solo. Verifica-se no 
que se refere somente à temperatura, que o valor da resistividade não 
varia muito entre as temperaturas de 10 a 60°C, porém, aumenta seu 
valor significativamente quando esta temperatura chega próxima a 
100°C (...). No que diz respeito ao tipo de solo e à sua estratificação, 
sabemos que na sua grande maioria os solos não são homogêneos, mas 
sim formados por diversas camadas de resistividade e profundidade 
diferentes. Essas camadas, devido à formação geológica, são 
normalmente horizontais e paralelas à superfície do solo. Esta 
variação da resistividade nas diversas camadas do solo provoca 
variação na dispersão da corrente de defeito ou de descarga, e deve ser 
levada em consideração no projeto do sistema de aterramento. 
(MARCARINI, 2012) 

De acordo com estudos indicados por Júnior (2001), sobre o efeito da compressão 

do solo sobre sua resistividade, para um aumento da pressão sobre o solo observa-se uma 

diminuição da resistividade.  

Galvão e Porsani (2014) apontaram a água subterrânea, e indiretamente a 

porosidade do solo, como principal fator de controle da resistividade em subsuperfície, 

apesar de destacar que pode também estar associado a outros fatores, tais como: o 

tamanho, a forma e a distribuição das partículas sólidas; a espessura e composição da 

dupla camada catiônica dos argilominerias; a presença de corpos metálicos; contato entre 
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rochas de diferentes propriedades elétricas; atividades bioelétricas de materiais orgânicos; 

gradientes térmicos e de pressão nos fluídos subterrâneos e outros fenômenos de natureza 

similar. Os autores mencionaram que o teor de umidade e a quantidade de sais dissolvidos 

são as principais características para definição de valores de resistividade do solo, sendo 

que o aumento dos valores desses fatores leva à diminuição do valor da resistividade.  

Assim, pode ser observado que um mesmo tipo de solo, com condições de umidade 

distintas, apresenta variações significativas nos valores de resistividade. Segundo Grupo 

Intelli (2015), a umidade no solo é de grande importância para sistemas de aterramento e 

o período de estiagem é acompanhado por um aumento acentuado na resistência da 

ligação terra. Ainda, Júnior (2001) ressaltou que a condutividade elétrica do solo é devida, 

quase que na totalidade, à presença de água, atentando-se para o fato de que se a água for 

muito pura, sem a presença de sais dissolvidos, a diminuição de resistividade associada 

será baixa.  

Aquino (2010) apresentou variações de valores de resistividade elétrica em função 

diferentes graus de saturação para amostras de solo argiloso, indicando que a taxa com 

que se dá o aumento da resistividade elétrica a partir da diminuição do grau de saturação 

é maior quanto menor forem os valores deste (Figura 18). 

 

Figura 18: Relação entre grau de saturação (Sr) e resistividade elétrica do solo para solo argiloso 

Fonte: Aquino (2010) 
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Nos estudos de Rodrigues (2010), foi observado que para um solo do tipo argiloso, 

a condição de 30% de umidade gravimétrica28 apresentou valor de resistividade de 2.330 

ohm a cada centímetro, enquanto que o solo com umidade gravimétrica de 

aproximadamente 75% (grau de saturação29 de 100%) apresentou resistividade de 696 

ohm.cm. Dessa forma, ressalta-se a grande influência da umidade do solo em seu valor 

de resistividade.  

Alguns outros autores também apresentaram variações de valores de resistividade 

elétrica de solos em função da umidade gravimétrica: Tuma (2005), Júnior (2010) e 

Mansur (2014) representaram o mesmo padrão da Figura 18.  

Grupo Intelli (2005) indicou que uma variação de uns poucos por cento na umidade 

gravimétrica representa diferença marcante na eficácia da ligação terra feita com 

eletrodos, principalmente para valores de umidade gravimétrica abaixo de 20%. A mesma 

fonte cita que experiências feitas com solo de argila vermelha indicaram que a 

resistividade diminuiu mais de 30 vezes com uma variação da umidade gravimétrica de 

10% para cerca de 20% e que a umidade gravimétrica varia para diferentes localidades, 

sendo geralmente 10% na estação das secas e cerca de 35% em épocas de chuvas.  

ONS (2015b) apresentou relações entre resitividade de um solo arenoso e valores 

de umidade gravimétrica (Tabela 5). 

Tabela 5: Valores de resistividade de um solo arenoso em função de índices de umidade  

Índice de umidade (% por peso) Resistividade de um solo arenoso (ohm.m) 
0,0 10.000.000 
2,5 1.500 
5,0 430 
10,0 185 
15,0 105 
20,0 63 
30,0 42 

Fonte: ONS (2015b) 

Assim, a resistividade dos solos geralmente varia de acordo com as estações do ano, 

sendo o conteúdo de água no solo um fator de relevante importância para os sistemas de 

proteção contra descargas atmosféricas.  

 

                                                 
28 Valores de umidade do solo podem ser obtidos pela relação entre o volume de água e o volume de solo 
(umidade volumétrica) ou pela relação entre a massa de água e a massa de solo seco (umidade gravimétrica) 
(BUSKE, 2013). 
29 O grau de saturação do solo é definido como o volume de água dividido pelo volume de espaços vazios. 
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Capítulo 2: Procedimento Metodológico 

Neste capítulo é descrito o procedimento metodológico utilizado na classificação 

da vulnerabilidade de áreas do Brasil em relação a perturbações em LTs por ação de 

descargas atmosféricas. Ainda, este capítulo descreve como foi feita a sobreposição do 

resultado de classificação obtido com a expansão de LTs prevista para compor 

futuramente o SIN, procedimento que objetivou dar subsídios para a avaliação da 

vulnerabilidade das futuras interligações em relação à ocorrência de desligamentos 

indesejados ocasionados por raios.  

Para isso, inicialmente são apresentadas as bases conceituais relacionadas aos 

métodos empregados para obtenção dos resultados, que foram a manipulação e utilização 

de dados em ambiente de SIG, com a utilização de algumas ferramentas específicas de 

geoprocessamento.  

Em seguida, o critério para a definição da área de estudo é apresentado e são 

levantadas informações sobre coleta de dados sobre LTs planejadas para compor 

futuramente o SIN, as quais foram utilizadas para definição da área de estudo e para 

obtenção dos resultados.  

Também são indicados neste capítulo os parâmetros que foram selecionados para a 

classificação da vulnerabilidade, justificando-se o porquê de tais parâmetros terem sido 

considerados principais fatores relacionados aos desligamentos não programados de LTs 

pela ação de descargas atmosféricas. Adicionalmente, são apresentadas as informações 

que foram resultado do levantamento de dados acerca desses parâmetros, indicando-se 

aquelas que foram utilizadas para a obtenção de resultados, bem como suas premissas e 

limitações.  

Por fim, os processos utilizados na etapa de obtenção dos resultados são descritos 

no item 2.4, expondo-se os métodos empregados para a classificação de vulnerabilidade 

e o procedimento usado para a sobreposição das LTs planejadas com a classificação 

obtida. 

 

2.1. Bases conceituais e ferramentas de análise 

Para a elaboração da proposta de classificação da vulnerabilidade de áreas do país 

à ocorrência de perturbações em LTs ocasionadas por ação de descargas atmosféricas 
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foram utilizadas técnicas de geoprocessamento em ambiente de SIG, para manipulação e 

tratamento dos dados e obtenção dos resultados.  

O geoprocessamento pode ser entendido como um conjunto de conceitos, técnicas 

e métodos que tem como objetivo coletar, armazenar, tratar, analisar e permitir o uso 

integrado das informações geográficas para um fim específico (SILVA e VIDOTTI, 

2007).  

As informações geográficas, por sua vez, são dados referenciados geograficamente. 

São registros sobre locais na superfície da Terra que geralmente são armazenados em 

bases de dados computacionais. Genericamente, essas informações podem ser entendidas 

como os registros de ocorrências aos quais se pode associar coordenadas, ou então como 

o conhecimento sobre o que está em uma determinada localização. As informações 

geográficas podem variar em termos de detalhamento, são relativamente estáticas e 

podem ser muito volumosas.  

O processamento informatizado de dados opera sobre essas informações, 

permitindo que se visualize e se façam análises sobre as características e relações entre 

os dados, de modo a se produzir alguma informação geográfica. As técnicas de 

geoprocessamento são utilizadas desde a coleta de dados até a geração e a exibição das 

informações por meio de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais, gráficos, 

entre outros. 

Silva (2006) citou algumas das principais técnicas utilizadas atualmente que 

objetivam atender as quatro finalidades do geoprocessamento: a coleta; o 

armazenamento; o tratamento e análise; e o uso integrado da informação geográfica. O 

autor citou que para a coleta de informação geográfica são utilizadas, principalmente, as 

técnicas de cartografia, sensoriamento remoto, levantamento de dados alfanuméricos e o 

uso dos instrumentos de Global Positioning System (GPS), de topografia convencional e 

de fotogrametria. Já para o armazenamento de informação geográfica, mencionou os 

bancos de dados, que podem ser orientados a objetos, relacionais, hierárquicos, entre 

outros. Para tratamento e análise, indicou a modelagem de dados, a geoestatística, a 

aritmética lógica, as funções topológicas e as redes. Com relação às técnicas para o uso 

integrado de informação espacial, foram citados os seguintes sistemas: Geographic 

Information Systems, Land Information System, Automated Mapping/Facilities 

Management e Computer-Aided Drafting and Design. 

Importa destacar que, basicamente, o geoprocessamento está relacionado com o 

processamento de dados referenciados geograficamente, enquanto um SIG processa 
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dados gráficos e não-gráficos com ênfase nas análises espaciais e nas modelagens de 

superfícies (SILVA e VIDOTTI, 2007).  

Os SIGs são ferramentas computacionais para geoprocessamento. Basicamente, o 

SIG é um sistema para entrada, manipulação e exibição de informações geográficas, que 

combina programas computacionais, equipamentos, dados, usuários e procedimentos, 

possuindo como finalidade solucionar problemas, auxiliar decisões e subsidiar ações e 

estudos de planejamento.  

De acordo com Davis e Neto (2001), o termo SIG é aplicado à sistemas que 

possuem a capacidade de realizar o tratamento computacional de dados geográficos e 

recuperar informações com base em suas características alfanuméricas e também através 

de sua localização espacial. Assim, oferecem ao usuário uma visão privilegiada em 

termos de acesso às informações, já que elas estão disponíveis de maneira inter-

relacionada com base em sua localização geográfica. Para que tal forma de acesso seja 

possível, tanto a geometria e os atributos dos dados em um SIG devem estar 

georreferenciados, ou seja, localizados na superfície terrestre e representados numa 

projeção cartográfica.  

Os SIGs permitem integrar, em um único banco de dados, informações geográficas 

geradas de fontes variadas, tais como dados cartográficos, imagens de satélite, dados 

censitários, dentre outros. A principal diferença de um SIG para um sistema de 

informação convencional é sua capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos 

quanto as geometrias dos diferentes tipos de informações geográficas.  

De acordo com Silva (2006), um SIG pode ser dividido em diferentes componentes, 

incluindo software, hardware, dados e recursos humanos. Os softwares dos SIGs 

permitem que se integre as bases geográficas aos bancos de dados e têm por objetivo 

coletar, armazenar, processar e analisar dados geográficos. Os softwares possuem 

ferramentas e técnicas adequadas para o desenvolvimento de análises espaciais, 

estatísticas, e outras, de forma que são utilizados para manipular, sintetizar, pesquisar, 

editar e visualizar informações. O hardware é o conjunto de equipamentos necessários 

para o desempenho das funções realizadas pelo software. O componente dados do SIG se 

refere ao material bruto que alimenta o sistema, permitindo a geração e manipulação da 

informação. A parte de recursos humanos é essencial, já que o SIG por si só não garante 

a eficiência nem a eficácia de sua aplicação.  

Para manipulação de informações geográficas na forma digital, as tecnologias de 

sistemas de satélites de navegação global e sensoriamento remoto possuem destaque 
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atualmente, além de outras tecnologias, ciências e técnicas tais como a cartografia, a 

geodésia, a topografia, a fotogrametria e os SIGs (FERREIRA, 2006). A visualização dos 

dados geográficos e de suas inter-relações em um SIG pode ser realizada por meio de 

mapas, gráficos ou relatórios e as principais formas de saída de um SIG são mapas 

analógicos, internet, imagens e documentos (Silva, 2006).  

Os dados geográficos em um SIG possuem dois formatos primários, que 

representam o tipo de arranjo de dados para armazenamento ou apresentação: a forma 

matricial (“raster”) ou vetorial. Enquanto que o formato raster é baseado em uma 

estrutura de grade de células, o formato vetorial é associado a polígonos, pontos e linhas. 

Os SIGs atuais permitem a integração de ambos os tipos de dados e cada formato possui 

vantagens e desvantagens, sendo importante em muitos projetos a utilização de ambos. 

Destaca-se que nos últimos anos, segundo Silva (2006), os SIGs têm criado diversas 

possibilidades, por meio da utilização de ferramentas que permitem a integração com os 

sistemas distribuídos, proporcionando uma interoperabilidade entre os sistemas 

existentes, e com o surgimento de grandes centros de dados geográficos que facilitam a 

disponibilização de informações a um maior número de usuários via internet.  

Atualmente, as ferramentas usadas para o geoprocessamento são majoritariamente 

utilizadas por meio de SIGs, através de processos computacionais que permitem ao 

usuário uma extensa gama de possibilidades. A seguir, são descritas as principais técnicas 

empregadas no presente estudo. 

O “georreferenciamento” de uma imagem ou mapa é o processo de tornar suas 

coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. A atribuição de coordenadas 

em pontos específicos da imagem ou mapa, conhecidos como “Pontos de Controle”, 

normalmente é feita em locais que oferecem uma feição física perfeitamente identificável, 

tais como intersecções de estradas e de rios, represas, pistas de aeroportos, edifícios 

proeminentes, topos de montanha, dentre outros (ROQUE ET AL., 2006). A obtenção das 

coordenadas dos Pontos de Controle pode ser realizada em campo, a partir de 

levantamentos topográficos e utilização de GPS, ou em ambiente SIG, por meio das 

coordenadas geográficas representadas nos mapas a serem georreferenciados e pela 

comparação entre os Pontos de Controle e informações geográficas.  

Existem diversas técnicas de classificação de imagens, as quais podem ser divididas 

em duas categorias: não-supervisionada e supervisionada. A classificação não-

supervisionada ocorre por meio de uma análise, sem auxílio do usuário, dos agrupamentos 

espectrais de uma imagem, a qual é dividida em diversas classes. De acordo com 
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Tangerino e Lourenço (2013), essa classificação normalmente é usada quando não se 

possui informações sobre a área contida na imagem, e se utiliza de uma lógica conhecida 

como análise de agrupamento (ou clustering), de modo que as classes são definidas por 

meio do algoritmo de classificação. Ainda segundo os mesmos autores, a opção Cluster 

representa uma das técnicas desse tipo de classificação, que realiza a seleção dos pixels 

pelos picos dos histogramas. Assim, quando esses picos são identificados, todos os 

possíveis valores encontrados na imagem são associados ao pico mais próximo, 

resultando na separação das classes.  

Tangerino e Lourenço (2013) ainda explicitam os mecanismos da classificação 

supervisionada de imagens, técnica que não foi utilizada no presente estudo, porém a 

título de comparação é apresentada no trecho a seguir: 

A classificação supervisionada consiste na identificação prévia 
das classes de informação (tipos de cobertura do solo), chamadas áreas 
de treinamento, que nada mais são do que representações do 
comportamento médio das classes que serão mapeadas 
automaticamente (NOVO, 1992). Esse tipo de classificação é utilizada 
quando se possui algum conhecimento sobre as classes que devem ser 
representadas na imagem pelo computador. Uma das principais 
técnicas utilizadas para a realização de classificações supervisionadas 
é a MAXVER (máxima verossimilhança), que consiste na classificação 
da imagem ponto a ponto, a partir de classes fornecidas pelo usuário. 
(ROSA, 2009). Segundo Novo (1992), é importante que as amostras de 
treinamento (ou training sites) sejam bastante homogêneas e que 
representem as classes de interesse, ou o resultado pode ser 
inadequado ao esperado para a classificação. O MAXVER é um método 
“pixel a pixel”, que considera a ponderação das distâncias entre as 
médias dos níveis digitais das classes cujas amostras de treinamento 
foram definidas, utilizando parâmetros estatísticos e ajuste segundo 
uma distribuição gaussiana. (TANGERINO E LOURENÇO, 2013) 

 
O conceito de “álgebra de mapas” se refere a uma técnica de geoprocessamento que 

representa um conjunto de procedimentos de análise espacial que produz novos dados, a 

partir de funções de manipulação aplicadas a um ou mais mapas (BARBOSA et. al, 1998). 

A álgebra de mapas se utiliza de uma linguagem específica para realizar operações de 

cunho tanto matemático quanto geográfico. 

De acordo com Santos (2011), a álgebra de mapas pode ser entendida como uma 

extensão da álgebra tradicional, de forma que um conjunto de operadores atua sobre 

variáveis que são campos geográficos. O autor citou como exemplo a utilização de mapas 

com elementos que associam um valor para cada local de uma determinada área de estudo, 

sendo possível a realização de operações matemáticas entre esses elementos de acordo 

com objetivo do modelador. Tais elementos são denominados “geo-campos” (associam a 
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cada local um valor quantitativo ou qualitativo), sendo os “geo-campos origem” definidos 

como os representativos das variáveis usadas nas operações e os “geo-campos destino” 

aqueles resultantes da operação (SANTOS, 2011).  

As operações sobre os geo-campos podem ser categorizadas e de acordo com 

Barbosa et. al (1998), podem ser agrupadas em três grandes classes, segundo a forma 

como os valores dos atributos nos geo-campos destino são obtidos. Assim, as “operações 

pontuais” representam operações entre valores de geo-campos origem com a mesma 

posição geográfica; “operações zonais” entre valores de uma mesma região geográfica 

nos geo-campos origem; e “operações de vizinhança” entre valores de uma mesma 

vizinhança da posição nos geo-campos origem. 

Para Barbosa et. al (1998), as operações pontuais resultam em mapas cujos valores 

são função apenas dos valores dos mapas de entrada em cada localização correspondente. 

O autor cita que as operações de vizinhança resultam em mapas cujos valores dependem 

da vizinhança da localização considerada e as zonais são definidas sobre regiões 

específicas de um mapa de entrada, com restrições fornecidas por outro mapa. Menciona 

ainda, como exemplo de operação zonal, o procedimento de se obter a declividade média 

para cada tipo de solo por meio de um mapa de solos e um mapa de declividade.  

Dentre os tipos de operações possíveis estão a soma, subtração, divisão, 

multiplicação, média e também combinação booleana, fatiamento, reclassificação, 

ponderação (SANTOS, 2011).  

 

2.2. Definição da área de estudo e levantamento de dados sobre a expansão 
da malha de transmissão do Sistema Interligado Nacional 

Para a definição da área de estudo, inicialmente foi avaliada a abrangência do 

atendimento de energia elétrica pelo SIN. Conforme apresentado na Figura 3 (Capítulo 

1), todos os estados do território nacional, com exceção de Roraima, já estão conectados 

a esse sistema. Porém, para esse estado está prevista uma interligação futura. 

Como um dos objetivos do presente estudo é avaliar a vulnerabilidade das LTs 

planejadas, a definição da área de estudo também se baseou na abrangência dessas 

interligações futuras, considerando os horizontes de planejamento no país. Assim, foi 

realizado o levantamento de dados sobre a malha de transmissão prevista para compor o 

SIN futuramente, sendo também selecionadas as informações utilizadas nas análises do 

presente estudo.  
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De acordo com a avaliação acerca das LTs existentes e análise das informações 

levantadas sobre a expansão das linhas de transmissão do SIN, a área de estudo foi 

definida como sendo todo o território nacional. Tal seleção foi considerada adequada, 

visto que praticamente todos os estados do país estão atualmente conectados ao SIN, 

sendo que para o estado de Roraima, único estado ainda fora do sistema, está prevista 

uma interligação futura. Além disso, as LTs planejadas selecionadas para análise no 

presente estudo estão localizadas em todas as cinco regiões brasileiras. 

 

2.2.1. Informações coletadas e dados utilizados sobre a expansão das linhas 
de transmissão do Sistema Interligado Nacional  

A atualização do PET publicada pela EPE, relativa ao 2º semestre de 2015, contém 

a relação de obras de expansão do SIN previstas no horizonte 2015-2020, que ainda não 

foram licitadas ou autorizadas. De acordo com EPE (2015c), nesse período, o governo 

pretende contratar cerca de 20.000 km de LTs e 60 SEs e/ou novos pátios, obras essas 

que exigirão investimentos estimados em R$ 25 bilhões e R$ 6 bilhões, respectivamente. 

Esse documento indica uma expansão do SIN por meio de novas instalações, ampliações 

ou reforços na rede básica abrangendo os subsistemas elétricos Norte, Nordeste, Sul, 

Sudeste e Centro-oeste. Para fins de comparação, o segundo ciclo do PET de 2013 

(abrangendo o período entre 2013 e 2018) apontou uma soma de novos recursos, para o 

conjunto de LTs e SEs previstas, de cerca de R$ 17,9 bilhões, com a entrada de cerca de 

13 mil quilômetros de novas LTs e de 39 subestações (EPE, 2013).  

A Figura 3, apresentada no Capítulo 1, representa esquematicamente as 

interligações elétricas existentes e planejadas, diferenciadas pelo tipo de tensão e com 

indicação do número de circuitos existentes.  

Segundo Brasil (2014), em 2013 foram incorporados cerca de 10.000 km de novas 

LTs ao SIN, de modo que, em dezembro de 2013, o total da capacidade instalada no 

sistema de transmissão brasileiro passou a ser de aproximadamente 117 mil quilômetros, 

o que, segundo a mesma fonte, correspondeu a um aumento de 53% em relação a 2002. 

O trecho a seguir apresenta ainda algumas informações adicionais referentes às expansões 

recentes no SIN: 

No triênio recente, 2011 a 2013, entraram em operação 16.122 
km de linhas de transmissão e atualmente estão em licenciamento ou 
construção cerca de 26 mil km de novas linhas de transmissão. No ano 
de 2014, o Ministério de Minas e Energia (MME) tem como meta a 
implantação de mais 6.813 km de linhas de transmissão licitadas e 
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autorizadas, sendo que os principais destaques são: i) na região Norte, 
a integração do sistema isolado do Amapá ao SIN, por meio da Linha 
de Transmissão (LT) 230 kV Jurupari-Macapá, e a obtenção de licença 
de instalação da LT 500 kV Manaus-Equador-Boa Vista, com início das 
obras previsto para 2014, que permitirá ligar o Estado de Roraima ao 
SIN; ii) na região Nordeste, a previsão de conclusão das LTs Extremoz 
II-João Câmara II e LT Igaporã-Bom Jesus da Lapa II, ambas em 230 
kV e necessárias para ampliação de oferta da geração provenientes das 
usinas eólicas; iii) na região Sul, a conclusão da LT 500 kV Salto 
Santiago-Itá-Nova Santa Rita C2, planejada para ampliar a 
capacidade de suprimento aos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina; e iv) na região Sudeste, a conclusão da LT Bom Despacho 3-
Ouro Preto 2 vai melhorar o desempenho do atendimento à demanda 
do Estado de Minas Gerais. (BRASIL, 2014) 

 
De acordo com o PAR 2015-2017 (ONS, 2014), o conjunto total de obras propostas 

indica que 147 novas instalações e ampliações (LTs e SEs) serão licitadas e 163 reforços 

deverão ser autorizados, sendo estimado um investimento global da ordem de 13,8 bilhões 

de reais. Quanto às LTs, está previsto no PAR um quantitativo de ampliação, em 

quilômetros, de: 5.570 para tensão de 500 ou 525 kV; 130 para tensão de 440 kV; 521 

para tensão de 345 kV; e 3.984 para tensão de 230 kV. 

O documento “Consolidação de Obras de Transmissão 2015” (MME, 2015) lista a 

previsão das obras de transmissão planejadas para comporem o SIN, incluindo as DITs. 

A expansão indicada nesse documento inclui novas instalações (LTs e SEs) e reforços. A 

Tabela 6 a seguir apresenta as LTs caracterizadas como novas interligações que integram 

esse documento.  

Tabela 6: Novas linhas de transmissão previstas para expandir o Sistema Interligado Nacional 

Interligação 
LT LAJEADO GRANDE 2 – FORQUILHINHA (C2) 
LT GUAÍBA 3 – NOVA SANTA RITA 
LT SANTA MARIA 3 – SANTO ÂNGELO 2 
LT ATLÂNTIDA 2 – TORRES 2 
LT FORQUILHINHA – TORRES 2 
LT ABDON BATISTA – SIDERÓPOLIS 2 (CD) 
LT CAMPOS NOVOS – ABDON BATISTA (C2) 
LT SIDERÓPOLIS 2 – SIDERÓPOLIS (CD) 
LT FORQUILHINHA‐SIDERÓPOLIS 2 
LT CURITIBA LESTE – BLUMENAU 
LT BIGUAÇU – SIDERÓPOLIS 2 
LT BAIXO IGUAÇU – REALEZA 
LT UBERABA – CURITIBA CENTRO (antiga CAPANEMA) 
LT LONDRINA (ESUL) – SARANDI 
LT SARANDI – PARANAVAÍ NORTE 
LT NOVA PORTO PRIMAVERA – IVINHEMA 2 (C2) 
LT NOVA PORTO PRIMAVERA – RIO BRILHANTE (C2) 
LT RIO BRILHANTE – DOURADOS 2 
LT DOURADOS – DOURADOS 2 (C2) 
LT IMBIRUSSU – CAMPO GRANDE 2 (C2) 
LT RIO BRILHANTE – CAMPO GRANDE 2 
LT GUAÍRA – UMUARAMA SUL (C2) 
LT FOZ DO IGUAÇU – GUAÍRA (CD) 
LT GUAÍRA – SARANDI (CD) 
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Interligação 
LT NOVA PORTO PRIMAVERA– ROSANA 
LT CAMPINAS ‐ ITATIBA (C2) 
LT FERNÃO DIAS – TERMINAL RIO 
LT TERMINAL RIO ‐ NOVA IGUAÇÚ (C1 e C2) 
LT PIRATININGA II – BANDEIRANTES 
LT ITABIRA 5 – ITABIRA 2 (C2) 
LT ESTREITO – CACHOEIRA PAULISTA (C1 e C2) 
LT PRESIDENTE JUSCELINO – PIRAPORA 2 (C1 e C2) 
LT PRESIDENTE JUSCELINO – ITABIRA 5 
LT BETIM 6 – SARZEDO 
LT BETIM 6 – SETE LAGOAS 4 
LT SETE LAGOAS 4 – PRESIDENTE JUSCELINO (C1 e C2) 
LT ITABIRITO II – BARRO BRANCO 
LT ARINOS 2 – PIRAPORA 2  
LT JANAÚBA 3 – PIRAPORA 2  
LT JANAÚBA 3 – PRESIDENTE JUSCELINO (C1 e C2) 
LT PRES. JUSCELINO – ITABIRA 5 (C2) 
LT PADRE PARAÍSO 2 – GOVERNADOR VALADARES 6 (C1 e C2) 
LT GOVERNADOR VALADARES 6 – MUTUM (C1 e C2) 
LT RIO NOVO SUL – MUTUM 
LT VIANA 2 – JOÃO NEIVA 2 
LT JOÃO NEIVA 2 – MESQUITA 
LT LINHARES 2 – SÃO MATEUS 2 
LT CABREÚVA – FERNÃO DIAS (CD) 
LT IRAPÉ – JANAÚBA 3 
LT IRAPÉ – ARAÇUAÍ 2 (C2) 
LT TRINDADE – FIRMINÓPOLIS 
LT PARANATINGA – CANARANA 
LT PARANATINGA – RIBEIRÃOZINHO (C3) 
LT CLÁUDIA – PARANATINGA (C3) 
LT PARANAÍTA – CLÁUDIA (C3) 
LT JAURU – CUIABÁ (C2) 
LT SAMUEL – ARIQUEMES (C4) 
LT ARIQUEMES – JI‐PARANÁ (C4) 
LT ITUTINGA – JECEABA 
LT JECEABA – ITABIRITO 2 (C2) 
LT JATAÍ – RIO VERDE NORTE (CD) 
LT CC XINGU – TERMINAL RIO 
LT RIO DAS ÉGUAS —ARINOS  
LT IGAPORÃ 3 – JANAÚBA 3 (C1 e C2) 
LT POÇÕES 2‐ PADRE PARAÍSO (C1 e C2) 
LT RIBEIRO GONÇALVES – BALSAS (C2) 
LT VILA DO CONDE – MARITUBA 
LT MARITUBA – UTINGA (C3 e C4) 
LT MARITUBA – CASTANHAL 
LT TUCURUÍ ‐ MARITUBA 
LT XINGU – ALTAMIRA 
LT TRANSAMAZÔNICA – TAPAJÓS 
LT TRANSAMAZÔNICA – ALTAMIRA (C2) 
LT XINGUARA II – SANTANA DO ARAGUAIA (C1 e C2) 
LT LAJEADO – TO PALMAS (C1 e C2) 
LT MIRACEMA – LAJEADO (C2) 
LT PARNAÍBA III – ACARAÚ III 
LT ACARAÚ III – PECÉM II 
LT ACARAÚ III – TIANGUÁ II 
LT BACABEIRA – PARNAÍBA III (C1 e C2) 
LT PARNAÍBA III – IBIAPINA II 
LT IBIAPINA II – SÃO JOÃO DO ARRAIAL 
LT SÃO JOÃO DO ARRAIAL II – CHAPADINHA II 
LT MIRANDA II – SÃO LUÍS II (C3) 
LT SÃO LUÍS II – SÃO LUÍS IV (C1 e C2) 
LT CHAPADA I – CHAPADA II  
LT CHAPADA II – CHAPADA III 
LT SOBRAL III – ACARAÚ II (C3) 
LT CAMPINA GRANDE III – PAU FERRO 
LT SANTA BRÍGIDA (ANTIGA CAETÉS II) – ARCOVERDE II 
LT GARANHUNS II – ARCOVERDE II 
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Interligação 
LT JUAZEIRO III – OUROLÂNDIA II  
LT BOM JESUS DA LAPA II – GENTIO DO OURO II  
LT BARREIRAS II – BURITIRAMA 
LT BARREIRAS II – RIO DAS ÉGUAS (C2) 
LT BURITIRAMA – QUEIMADA NOVA II (C1 e C2) 
LT RIBEIRO GONÇALVES – GILBUÉS II 
LT QUEIMADA NOVA II – CURRAL NOVO DO PIAUÍ II 
LT QUEIMADA NOVA II – MILAGRES II 
LT AÇU III – MILAGRES II (C2) 
LT AÇU III – JOÃO CÂMARA III (C2) 
LT JOÃO CÂMARA II – JOÃO CÂMARA III (C1 e C2) 
LT IBICOARA – POÇÕES II 
LT PAULO AFONSO IV – LUIZ GONZAGA (C2) 
LT SAPEAÇU – POÇÕES II 
LT NOSSA SENHORA DO SOCORRO – PENEDO (C2) 
LT XINGÓ – JARDIM (C2) 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados de MME (2015) 

Conforme apresentado na Tabela 6, observa-se um grande número de LTs previstas 

para serem instaladas no horizonte 2015-2020. Além disso, cabe destacar que muitas 

dessas obras representam um aumento na capacidade de transmissão de interligações já 

existentes, fato evidenciado pelo elevado número de segundos circuitos (C2). 

As informações acerca da indicação das LTs previstas para serem integradas ao 

SIN, conforme indicado pela Tabela 6, foram consideradas as informações que melhor 

atenderam o escopo do presente estudo, por estarem atualizadas e contidas em um 

documento de autoria do ministério relacionado ao tema. Assim, foram utilizadas para a 

observação da vulnerabilidade das áreas do Brasil (de acordo com a classificação obtida 

no presente estudo) que serão atravessadas por tais LTs planejadas.  

Essas informações não apresentam a localização geográfica desses 

empreendimentos, de forma que tal característica de cada LT foi obtida por meio do 

georreferenciamento de imagens que indicam o traçado desses empreendimentos, obtidas 

no Sistema de Informações Geográficas Cadastrais do SIN (Sindat), de propriedade do 

ONS (ONS, 2015k). Destaca-se que, durante o período de elaboração do presente estudo, 

algumas das LTs mencionadas no documento “Consolidação de Obras de Transmissão” 

não estavam representadas nesse sistema do ONS, assim como algumas das linhas 

planejadas indicadas não constavam no documento do MME. Dessa forma, para a 

representação de LTs planejadas que não estavam representadas no Sindat, a definição 

dos respectivos traçados se deu a partir do delineamento de retas unindo os pontos das 

duas SEs correspondentes a cada uma dessas LTs.  

Ainda que a representação geográfica de LTs planejadas no Sindat não indique a 

localização dos traçados desses empreendimentos com o detalhamento dos seus vértices 

e a alocação de torres, conforme pode ser observado em Relatórios R3 e em Estudos de 



72 
 

Impacto Ambiental (EIA), respectivamente, considerou-se adequado tal procedimento 

para representação dessas LTs, devido à escala utilizada no presente estudo.   

 

2.3. Desenvolvimento de parâmetros para classificação da vulnerabilidade 
de linhas de transmissão às perturbações por ação de descargas atmosféricas 

A partir de revisão bibliográfica feita sobre a formação de descargas elétricas na 

atmosfera e os mecanismos de desligamentos em LTs por conta desses eventos 

atmosféricos, bem como sobre as características das interligações de transmissão e o 

funcionamento de seus respectivos sistemas de aterramento e de proteção contra raios, foi 

realizada a seleção dos parâmetros correspondentes aos principais fatores que contribuem 

para os desligamentos não programados de LTs por ação de descargas atmosféricas. 

Foram considerados como fatores principais a ocorrência de descargas atmosféricas e as 

condições de resistividade dos solos, de forma que correspondentes parâmetros 

“Incidência de Descargas Atmosféricas” (IDA) e “Grau de Saturação do Solo30” (GSS) 

foram selecionados para a classificação de vulnerabilidade. Segundo Nogueira (2002), 

altos índices de densidade de descargas atmosféricas aliado a altos valores de 

resistividade do solo proporcionam um elevado número de desligamentos não 

programados em LTs, o que compromete a qualidade da energia ofertada. 

 

2.3.1. Incidência de descargas atmosféricas  

Conforme apresentado no item 1.4, os desligamentos de LTs ocasionados pela 

incidência direta de descargas atmosféricas se devem essencialmente a dois tipos de 

mecanismos: a descarga disruptiva no isolamento (flashover) e a descarga disruptiva de 

retorno (backflashover). Ainda, o desligamento pode ocorrer também devido à tensão 

induzida nas LTs por conta de uma descarga atmosférica que ocorra no seu entorno, 

porém esse tipo de evento é menos frequente.  

Considera-se, portanto, que a incidência de raios está diretamente relacionada aos 

desligamentos não programados em LTs, sendo esse fator um pré-requisito para que haja 

tais perturbações. Assim, é um dos fatores que elevam a vulnerabilidade de uma 

determinada área à ocorrência de desligamentos em LTs.  

                                                 
30 O grau de saturação de água em um solo representa a relação entre o volume de água presente e o volume 
de vazios, podendo variar de 0 (solo seco) a 100% (solo saturado). 
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Para esse parâmetro, foram levantados mapas de densidade de descargas 

atmosféricas, mapas ceráunicos e outras informações relevantes disponíveis acerca da sua 

ocorrência. 

O número de dias com trovoadas no ano define o nível ou índice ceráunico de uma 

região. Considerando a grande variação na frequência de valores, esses índices 

geralmente são valores médios obtidos a partir de observações em diversos anos 

consecutivos. Cabe salientar que esse parâmetro pode ocultar informações relevantes, a 

exemplo de dias nos quais ocorreram diversas trovoadas em uma mesma região, mas que 

foram computados igualmente como os dias com apenas uma trovoada. A Figura 19 a 

seguir apresenta as linhas isoceráunicas (representam as curvas que ligam pontos ou 

localidades que têm o mesmo índice ceráunico) no território brasileiro, disponibilizada 

pela NBR 5419 (ABNT, 2005). 

 

Figura 19: Mapa isoceráunico do Brasil 

Fonte: ABNT (2005) 



74 
 

Pode-se observar pela Figura 19 que as regiões do país que apresentam índices 

ceráunicos mais elevados se encontram nas regiões centro-oeste e norte. A NBR 5419 

ainda apresenta um mapa em maior escala da região Sudeste brasileira, onde também são 

observados valores elevados de índice ceráunico (Figura 20, a seguir). 

Por meio do mapa da Figura 20, é possível observar áreas com alta incidência de 

trovoadas não representadas na Figura 19, como a porção central do estado de São Paulo, 

que apresenta linhas ceráunicas com valores de 100 e 110. 

Segundo Coelho (2005), nos estudos de proteção contra descargas atmosféricas 

considera-se mais importante o conhecimento da densidade de descargas por quilômetro 

quadrado por ano que do índice ceráunico de uma região. De acordo com o autor, durante 

as duas últimas décadas, as descargas atmosféricas do tipo nuvem-solo têm sido 

detectadas/mapeadas em largas regiões e em tempo real por sistemas de detecção.  

 

Figura 20: Mapa isoceráunico da região sudeste do Brasil 

Fonte: ABNT (2005) 

Alguns países, como os Estados Unidos, o Japão e o Canadá, estão inteiramente 

cobertos por sistemas de detecção, sendo que, sobre os Estados Unidos, uma média de 20 

a 30 milhões de descargas nuvem-solo tem sido detectada todo ano desde 1989 

(COELHO, 2005). 
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Segundo Naccarato (2012), o Brasil conta com o “Núcleo de Monitoramento de 

Descargas Atmosféricas”, inaugurado em 2009 e que possui parceria com diversas 

empresas do setor elétrico, de petróleo, químico, de mineração e da construção civil. 

Ainda de acordo com autor, esse núcleo presta serviços de monitoramento contínuo, 

recebendo informações meteorológicas continuamente de fontes de dados, sendo as 

principais: Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas (Rindat), 

Rede Mundial de Localização de Descargas Atmosféricas – World Wide Lightning 

Location Network, e Rede Brasileira de Detecção de Descargas Atmosféricas Totais. 

A Figura 21 a seguir apresenta os valores médios de descargas atmosféricas por 

quilômetro quadrado por ano em todos os continentes. Tal informação foi elaborada pela 

administração nacional de aeronáutica e espaço dos Estados Unidos (National 

Aeronautical and Space Administration) e considera a ação global das descargas, ou seja, 

tanto as descargas nuvem-terra como as intra-nuvens.  

 

Figura 21: Mapa mundial com valores médios de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado 
por ano 

Fonte: Adaptado de NWS (2015) 

Pode-se observar pela Figura 21 que o Brasil é um dos países com maiores valores 

médios de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano e que, em 

praticamente todo o território brasileiro, ocorrem valores acima de 10 descargas/km2/ano, 

diferentemente do continente europeu, que possui um número inferior de descargas em 

toda sua extensão. Destaca-se a região do estado de Mato Grosso do Sul, onde os valores 

são superiores a 30 descargas/km2/ano. 
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O Inpe, através do Grupo de Eletricidade Atmosférica e com informações da Rindat, 

elaborou em 2002 o primeiro mapa brasileiro de densidade de descargas atmosféricas 

(INPE, 2015e), com valores de densidade de descargas para a terra por quilômetro 

quadrado por ano (Figura 22).  

Segundo (INPE, 2015e), esse mapa foi elaborado por meio da comparação de dados 

de satélites e de sensores no solo, coletados entre 1998 e 2001. Diferentemente de um 

mapa ceráunico, ele representa a atividade de raios no país por meio de dados de 

descargas atmosféricas. Assim como na Figura 21, destaca-se o estado do Mato Grosso 

do Sul, que possui áreas com os maiores valores de densidade de descarga. Cabe ainda 

mencionar a região do extremo oeste do Rio Grande do Sul, que também apresenta valores 

máximos representados no mapa. 

 

Figura 22: Mapa de valores de densidade de descargas atmosféricas para a terra por quilômetro 
quadrado por ano que incidiram no Brasil entre 1998 e 2001 

Fonte: Adaptado de INPE (2015e) 

O Elat/Inpe fornece ainda o ranking dos municípios brasileiros com maior 

concentração de raios do país, e também os dez municípios que apresentam as maiores 

densidades de raio em cada um dos estados do Brasil, de acordo com dados que se referem 

a uma média de 15 anos e levam em conta uma série de correções (INPE, 2015f). A partir 

desses dados, foi elaborada a Tabela 7 a seguir, que contém dados sobre os dez municípios 

que apresentam as maiores densidades de descargas elétricas em cada estado brasileiro. 
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A Tabela 7 ainda apresenta as médias estaduais considerando apenas esses dez municípios 

de cada estado, sendo destacado em coloração vermelha os dez municípios brasileiros 

com maiores valores de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano.  

Tabela 7: Valores de densidade de descargas atmosféricas para os dez municípios que apresentam 
as maiores incidências de raios em cada estado brasileiro e médias desses municípios 

Estado Município  
Densidade de 

descargas/km²/ano 

Média dos 10 municípios de 
cada estado com maiores 
valores de densidade de 

descargas*  

Acre 

Senador Guiomard 7,66

6,77 

Brasiléia  7,32
Sena Madureira 7,02
Acrelândia 7,00
Porto Acre 6,82
Plácido de Castro 6,66
Rodrigues Alves 6,44
Porto Walter 6,44
Epitaciolândia 6,27
Bujari 6,10

Alagoas 

Carneiros 2,00

1,82 

Santana do Ipanema 1,99
Ouro Branco 1,94
Poço das Trincheiras 1,91
Olho d'Água das Flores 1,82
Maravilha 1,81
Monteirópolis 1,76
São José da Tapera 1,71
Olivença 1,66
Senador Rui Palmeira 1,64

Amazonas 

Manaquiri 16,01

13,59 

Beruri 15,99
Careiro 15,21
Anori 13,88
Manaus 13,45
Manacapuru 12,68
Maués 12,57
Rio Preto da Eva 12,18
Anamã 12,11
Coari 11,85

Amapá 

Vitória do Jari 4,72

2,86 

Porto Grande 3,77
Mazagão 3,70
Ferreira Gomes 3,37
Santana 3,01
Tartarugalzinho 2,64
Pedra Branca do Amapari 2,22
Itaubal 1,78
Pracuúba 1,76
Serra do Navio 1,59

Bahia 

Luís Eduardo Magalhães 9,05

6,83 

São Desidério 8,18
Boquira 7,79
Wanderley 7,00
Muquém de São Francisco 6,86
Paratinga 6,22
Cocos 6,12
Formosa do Rio Preto 6,08
Serra Dourada 5,52
Cotegipe 5,45

Ceará 

Pacujá 4,72

3,96 

Granja 4,22
Viçosa do Ceará 4,01
Jati 3,93
Milagres 3,92
Mauriti 3,89
Frecheirinha 3,76
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Estado Município  
Densidade de 

descargas/km²/ano 

Média dos 10 municípios de 
cada estado com maiores 
valores de densidade de 

descargas*  
Mucambo 3,75
Abaiara 3,72
Moraújo 3,69

Distrito 
Federal 

Brasília  5,31 5,31 

Espírito 
Santo 

Dores do Rio Preto 7,82

6,50 

Guaçuí 7,32
Divino de São Lourenço 6,80
Ibitirama 6,50
Castelo 6,19
São José do Calçado 6,18
Muniz Freire 6,07
Alegre 6,06
Iúna 6,03
Jerônimo Monteiro 6,00

Goiás 

Carmo do Rio Verde 12,19

11,25 

Rialma 12,09
Santa Rita do Araguaia 11,86
São Patrício 11,50
Doverlândia 11,33
Uruana 11,06
Ceres 11,05
Rianápolis 10,72
Goianésia 10,48
Mineiros 10,21

Maranhão 

Bacabal 10,67

9,78 

Buriti 10,09
Santa Rita 10,09
Miranda do Norte 10,02
Anajatuba 9,86
Cajapió 9,85
Arari 9,77
Itapecuru Mirim 9,56
Vitória do Mearim 8,97
Bacabeira 8,90

Minas 
Gerais 

Juiz de Fora 17,03

16,19 

Belmiro Braga 16,74
Matias Barbosa 16,63
Rio Preto 16,60
Piau 16,34
Coronel Pacheco 16,08
Chácara 15,82
Santa Bárbara do Monte Verde 15,58
Ewbank da Câmara 15,58
Santos Dumont 15,55

Mato 
Grosso do 

Sul 

Porto Murtinho 14,45

13,68 

Nova Alvorada do Sul 14,43
Caracol 14,38
Amambaí 13,45
Campo Grande 13,43
Vicentina 13,38
Iguatemi 13,38
Anaurilândia 13,37
Santa Rita do Pardo 13,30
Aral Moreira 13,27

Mato 
Grosso  

Alto Araguaia 14,37

12,20 

São José do Xingu 13,63
Santo Antônio do Leverger 13,21
Jaciara 11,90
Itiquira 11,81
Reserva do Cabaçal 11,76
Salto do Céu 11,48
Alto Taquari 11,39
Vila Rica 11,34
Alta Floresta 11,14

Pará 
Igarapé-Miri 13,91

13,22 
Barcarena 13,59
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Estado Município  
Densidade de 

descargas/km²/ano 

Média dos 10 municípios de 
cada estado com maiores 
valores de densidade de 

descargas*  
Belém 13,43
Benevides 13,38
Limoeiro do Ajuru 13,38
Ourilândia do Norte 13,34
Tucumã 13,33
Cametá 12,77
Ananindeua 12,66
Marituba 12,44

Paraíba 

Malta 6,72

5,77 

São José de Espinharas 6,03
Santa Teresinha 5,83
Patos 5,81
São Mamede 5,81
Condado 5,80
Vista Serrana 5,78
Catingueira 5,55
São Bentinho 5,21
São José do Bonfim 5,20

Pernambuco  

Solidão 4,10

3,50 

Tabira 4,00
Santa Terezinha 3,78
Afogados da Ingazeira 3,77
Ingazeira 3,46
Tuparetama 3,39
Santa Cruz da Baixa Verde 3,38
Triunfo 3,06
Carnaubeira da Penha 3,03
Iguaraci 3,01

Piauí 

Campo Largo do Piauí 12,48

11,06 

Esperantina 12,47
Porto 12,03
Nossa Senhora dos Remédios 11,68
São João do Arraial 11,04
Barras 10,61
Batalha 10,45
Morro do Chapéu do Piauí 10,42
Miguel Alves 9,71
Matias Olímpio 9,71

Paraná 

Foz do Iguaçu 14,93

13,99 

Capanema 14,42
Santa Terezinha de Itaipu 14,29
Umuarama 14,17
Serranópolis do Iguaçu 13,90
Santa Helena 13,86
Planalto 13,70
Xambrê 13,62
Matelândia 13,54
Alto Paraíso 13,53

Rio de 
Janeiro 

Porto Real 19,66

16,38 

Barra do Piraí 18,09
Valença 17,31
Rio das Flores 17,11
Pinheiral 15,79
Quatis 15,78
Mendes 15,45
Engenheiro Paulo de Frontin 15,04
Barra Mansa 14,85
Volta Redonda 14,76

Rio Grande 
do Norte 

Ipueira 4,87

4,30 

São José do Seridó 4,86
Cruzeta 4,59
Jardim do Seridó 4,14
Ouro Branco 4,13
Acari 4,12
Itajá 4,11
Santana do Matos 4,11
Caicó 4,04
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Estado Município  
Densidade de 

descargas/km²/ano 

Média dos 10 municípios de 
cada estado com maiores 
valores de densidade de 

descargas*  
Angicos 4,04

Rondônia 

Cerejeiras 9,18

8,19 

Vilhena 8,57
Corumbiara 8,39
Pimenteiras do Oeste 8,19
Itapuã do Oeste 8,13
Monte Negro 8,00
Teixeirópolis 7,90
Mirante da Serra 7,87
Urupá 7,85
Rio Crespo 7,82

Roraima 

Cantá 5,18

4,62 

Boa Vista 5,13
Rorainópolis 4,95
São João da Baliza  4,91
Bonfim 4,76
São Luiz 4,57
Mucajaí 4,52
Caroebe 4,29
Caracaraí 4,05
Alto Alegre 3,85

Rio Grande 
do Sul 

Forquetinha 16,13

15,54 

São Pedro do Butiá 16,07
Garruchos 16,03
Santo Antônio das Missões 16,01
Bossoroca 15,75
Augusto Pestana 15,41
Coronel Barros 15,15
Ijuí 15,04
São Borja 14,97
São Nicolau 14,80

Santa 
Catarina 

Itapiranga 13,74

12,89 

Guarujá do Sul 13,45
Palma Sola 13,15
Barra Bonita 13,13
Tunápolis 12,94
Nova Erechim 12,93
São João do Oeste 12,83
Flor do Sertão 12,48
União do Oeste 12,33
Belmonte 11,96

Sergipe 

Monte Alegre de Sergipe 1,87

1,55 

Poço Redondo 1,80
Nossa Senhora da Glória 1,70
Porto da Folha 1,60
Cumbe 1,55
Gracho Cardoso 1,43
Nossa Senhora Aparecida 1,40
Feira Nova 1,40
Lagarto 1,38
Canindé de São Francisco 1,36

São Paulo 

Itaquaquecetuba 13,13

12,15 

Cândido Rodrigues 13,12
Ferraz de Vasconcelos 12,23
Rosana 12,00
Bananal 11,96
Poá 11,94
Eldorado 11,89
Arujá 11,80
Potim 11,76
Caçapava 11,70

Tocantins 

Abreulândia 15,72

14,21 

Rio da Conceição 15,38
Monte do Carmo 14,96
Divinópolis do Tocantins 14,78
Barrolândia 13,73
Paraíso do Tocantins 13,70
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Estado Município  
Densidade de 

descargas/km²/ano 

Média dos 10 municípios de 
cada estado com maiores 
valores de densidade de 

descargas*  
Miranorte 13,53
Marianópolis do Tocantins 13,51
Dois Irmãos do Tocantins 13,39
Novo Jardim 13,37

*Para o Distrito Federal a média é o valor de Brasília.  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados de INPE (2015f) 

Comparando-se as médias obtidas, relativas aos grupos de dez municípios com 

maior valor de densidade de descargas atmosféricas em cada estado, pode-se constatar 

que o estado com maior média é o Rio de Janeiro, seguido de Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará e Santa Catarina. 

Observa-se que essa informação encontra-se de acordo com os dados apresentados nas 

FigurasFigura 8, 21 eFigura 22. Cabe destacar a baixa incidência de raios na região do 

nordeste do Brasil, principalmente nas áreas próximas ao litoral.  

Mais recentemente, o Inpe elaborou outro mapa de densidade de descargas 

atmosféricas para o Brasil, com período maior de apuração (entre os anos de 1998 e 2009), 

como pode ser visto na Figura 23 a seguir. 

Esse mapa (Figura 23) apresenta maior resolução espacial em relação àquele 

apresentado na Figura 22 e é utilizado e disponibilizado pelo ONS. Observa-se maior 

densidade de descargas para as porções oeste das regiões Centro-oeste e Sul do Brasil, 

assim como para as porções nordeste e sul dos estados do Amazonas e Pará, 

respectivamente, além de grande parte do estado do Tocantins. Ainda, são observadas 

outras áreas com elevado valor de densidade de descargas atmosféricas, como a região 

norte do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais.  

As informações contidas no mapa de densidade de descargas atmosféricas 

representado na Figura 23 foram consideradas as que melhor atenderam ao escopo do 

presente estudo e, por isso, foram utilizadas como os dados relacionados ao parâmetro 

IDA para a classificação da vulnerabilidade de áreas do Brasil em relação a perturbações 

em LTs por ação de descargas atmosféricas. O mapa utilizado representa geograficamente 

os valores de densidade de descargas atmosféricas com espaçamento mínimo de 25 km 

entre cada pixel ou célula do gradeamento. 

As informações, porém, não apresentam a discriminação temporal das ocorrências 

desses eventos atmosféricos, de forma que não foi possível a indicação de classes de 

vulnerabilidade associadas a períodos menores que o horizonte temporal definido nesse 

mapa, como, por exemplo, estações anuais ou meses específicos. Além disso, os dados 
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de descargas atmosféricas não apresentam informações acerca da magnitude de tais 

eventos, de forma que foi considerado que cada descarga atmosférica computada no mapa 

da Figura 23 possui potencial de causar desligamentos em LTs. Tal premissa foi 

considerada compatível com o escopo do presente estudo, conforme levantamento de 

informações acerca da formação desses eventos atmosféricos (item 1.3.1) e de 

desligamentos em LTs (item 1.4) por ação de descargas atmosféricas. 

 

Figura 23: Mapa de densidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano para o 
território do Brasil  

Fonte: Adaptado de ONS (2015j) 

Apesar da legenda associada ao mapa da Figura 23 indicar 10 classes distintas, 

correspondentes a faixas de valores de densidade de descargas atmosféricas, as distintas 

composições de cores representadas no mapa apontam para faixas de valores de densidade 

de descargas atmosféricas mais detalhadas do que aquelas apresentadas na legenda. 
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Assim, optou-se por utilizar as faixas de valores associadas à legenda, que conforme 

explicitado, foi definida com intervalos maiores. 

 

2.3.2. Grau de saturação do solo 

Conforme apresentado no item 1.3.2, um sistema de aterramento tem como função 

principal, dentre outras, fazer com que a resistência elétrica das ligações terra seja a menor 

possível, escoando de forma segura as correntes elétricas de descargas atmosféricas.  Para 

que a resistência elétrica das ligações terra não seja elevada e comprometa o sistema de 

aterramento, fato que poderia facilitar a ocorrência de backflashover, é importante que a 

resistividade do solo que irá receber a corrente das descargas elétricas seja a menor 

possível.  

Segundo Duarte et al. (2005), os parâmetros elétricos associados às elevações de 

tensões ocasionadas por descargas atmosféricas em LTs são bastante sensíveis aos valores 

de resistividade do solo, e para o autor é de fundamental importância a inclusão do efeito 

do solo no cálculo dos transitórios eletromagnéticos estabelecidos nessas LTs devido a 

ação das descargas atmosféricas. Berardo (2012) também indicou que a característica de 

resistividade do solo é um dos principais fatores responsáveis pelo desempenho do 

sistema de aterramento de uma LT. Esse fator está indiretamente relacionado aos 

desligamentos das LTs causados por descargas atmosféricas. Adicionalmente, os 

desligamentos não programados ocasionados por descargas atmosféricas estão 

majoritariamente associados ao mecanismo de backflashover, conforme citado no item 

1.4.  

Dessa forma, considera-se que as variações da resistividade dos solos também 

contribuem na vulnerabilidade de uma determinada área à ocorrência de desligamentos 

em LTs por ação de descargas atmosféricas.  

Diante das variações de valores de resistividade para um mesmo solo, que ocorrem 

principalmente em função de alterações em sua umidade, característica também descrita 

no item 1.4, optou-se por utilizar o grau de saturação do solo como sendo outro parâmetro 

a ser considerado para a classificação de vulnerabilidade, estando indiretamente 

relacionado à resistividade do solo. Tanto a umidade do solo quanto o grau de saturação 

do solo são índices físicos que representam o estado do solo em relação ao conteúdo de 

água presente na subsuperfície.  
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Normalmente, associa-se o conceito de conteúdo de água no solo com a quantidade 

de água armazenada na subsuperfície até uma dada profundidade, que é geralmente, 

aquela que os sistemas radiculares dos vegetais são capazes de alcançar. A variação do 

conteúdo de água no solo é resultado da atuação conjunta dos regimes de precipitação e 

de evapotranspiração em um determinado local ou região, e outros fenômenos de 

hidrodinâmica subterrânea. Além disso, outros fatores como o tipo de solo, o tipo de 

vegetação, características de uso do solo e antropização também influenciam na forma 

como ocorrem essas variações. Os resultados de medições de conteúdo de água no solo 

são comumente mostrados como percentagens relativas ao grau de saturação do solo, 

indicando a água disponível para plantas dividida pela capacidade total de retenção de 

água desse mesmo perfil de solo. 

A determinação da umidade do solo em campo pode ser realizada localmente por 

meio de métodos não destrutivos, sendo citados por Buske (2013), métodos diretos e 

indiretos. Entretanto, a aplicação desses métodos em áreas extensas, como todo o 

território nacional, não pode ser indicada, já que a aplicação de recursos materiais e 

humanos para obtenção de dados precisos com resolução minimamente razoável tornaria 

inviável tal procedimento. Dessa forma, para os levantamentos de dados de umidade do 

solo ou grau de saturação em escala continental, normalmente são utilizados algoritmos 

para estimativa desses parâmetros, considerando os processos de interação entre a 

superfície e a atmosfera, as condições de solo, além de outros fatores também associados 

com o balanço hídrico, sendo geralmente utilizados, como dados de entrada, as 

informações obtidas por satélites (GEVAERD E FREITAS, 2005).  

Para o parâmetro GSS, foram obtidos mapas da América do Sul representativos das 

médias do conteúdo de água no solo em duas profundidades distintas, mapas do Brasil 

contendo percentuais de armazenamento de água no solo (médias climatológicas), e 

informações de grau de saturação do solo em território brasileiro com periodicidade de 

10 dias, cujas fontes e dados serão apresentados a seguir. 

Gevaerd e Freitas (2005) apresentaram em seu trabalho mapas da América do Sul 

contendo as médias do conteúdo de água no solo, em mm, entre os anos de 1997 e 2004, 

para profundidades de solo entre 0 e 500 mm e 500 e 1.000 mm (Figuras 24 e 25, a seguir). 

Conforme pode ser observado nas Figuras 24 e 25, os estados do Nordeste são 

principalmente as áreas onde há menor quantidade de água no solo, considerando-se 

ambas as profundidades. As regiões amazônicas e sul do país são basicamente aquelas 

que apresentam maiores quantidades de água no solo. 
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Figura 24: Mapa de média do conteúdo de água (em mm) na subsuperfície (profundidade de 0 a 
500 mm) por trimestre, relativo aos anos de 1997 a 2004  

Fonte: Adaptado de Gevaerd e Freitas (2005) 

A região Nordeste do Brasil, de um modo geral, é a que apresenta menores 

percentuais de armazenamento de água no solo, enquanto que as regiões amazônicas e sul 

do país são basicamente aquelas que apresentam maiores quantidades de água no solo. 
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Figura 25: Mapa de média do conteúdo de água (em mm) na subsuperfície (profundidade de 500 a 
1000 mm) por trimestre, relativo aos anos de 1997 a 2004 

Fonte: Adaptado de Gevaerd e Freitas (2005) 

Destaca-se que as variações das médias de conteúdo de água no solo entre os 

trimestres representados ocorrem de maneira mais significativa para a profundidade de 0 

a 500 mm, devido a essa zona estar mais sujeita às oscilações associadas aos fenômenos 

de precipitação e evapotranspiração.  
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Rossato (2002), utilizando-se de informações pedológicas e meteorológicas, e por 

meio de cálculo do balanço hídrico, estimou médias mensais do percentual de 

armazenamento de água no solo para o Brasil (Figuras 26 e 27). 

 

Figura 26: Mapas de percentuais de armazenamento de água no solo (grau de saturação) relativos 
às médias climatológicas (1971-1990) para os meses de janeiro a junho  

Fonte: Adaptado de Rossato (2002) 

Conforme pode ser observado nas Figura 26 26 e 27, verifica-se uma variação no 

percentual de armazenamento de água no solo entre os meses, principalmente entre os 
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trimestres Fevereiro-Março-Abril, quando há maior armazenamento de água no solo, e 

Julho-Agosto-Setembro, quando ocorre o oposto. 

 

Figura 27: Mapas de percentuais de armazenamento de água no solo (grau de saturação) relativos 
às médias climatológicas (1971-1990) para os meses de julho a dezembro 

Fonte: Adaptado de Rossato (2002) 

O Serviço de Agricultura Estrangeira (Foreign Agricultural Service) do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (United States Department of 
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Agriculture – USDA) produz informações (mapas e gráficos) relativas ao conteúdo de 

água no solo em território brasileiro, que são gerados a cada 10 dias para exibição na 

internet. 

A água disponível no solo é calculada por um modelo que representa a quantidade 

diária de água retirada por evapotranspiração e reabastecida por precipitação, sendo que 

a capacidade total de retenção de água é considerada a partir da textura e profundidade 

do perfil do solo (USDA, 2015). 

Esse cálculo considera duas camadas de solo, sendo que a camada superior de 

umidade do solo é definida de forma a conter um máximo de 25 mm de água disponível, 

enquanto que para a camada abaixo assume-se 0-275 mm/m de água, de forma que tais 

definições dependem da capacidade de retenção de água do solo (USDA, 2015). 

A Figura 28 a seguir apresenta um exemplo da representação dos resultados 

disponibilizados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nessa figura é 

apresentado o mapa do Brasil com as médias dos graus de saturação dos solos em 

território nacional para o período compreendido entre as datas de 01/01/2014 e 

10/01/2014. 

Observa-se uma menor quantidade de água disponível no solo principalmente em 

áreas da região do Nordeste do Brasil e na porção norte da região Norte. Em contrapartida, 

algumas áreas das regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, basicamente, encontram-se com 

condições de solo quase saturado (90 – 100%). 

Devido à ausência de informações adicionais a respeito das variações relativas a 

esse parâmetro no Brasil, as informações contidas nos mapas de grau de saturação do solo 

disponibilizados por USDA (2015), conforme exemplo da Figura 28, foram consideradas 

as que melhor atenderam ao escopo do presente estudo, já que possuem horizonte 

temporal adequado, diferentemente dos demais dados apresentados, que representam 

valores médios de horizontes temporais de mais de cinco anos. Assim, tais informações 

foram selecionadas para serem utilizadas como dados relacionados ao parâmetro GSS na 

obtenção do resultado de classificação da vulnerabilidade em relação a perturbações em 

LTs por ação de descargas atmosféricas.  

Tais mapas apresentam as médias percentuais de grau de saturação do solo, e foram 

elaborados com espaçamento mínimo de 10 km entre cada pixel, ou célula do 

gradeamento utilizada para representação dos dados de grau de saturação do solo. As 

informações contidas nesses mapas são associadas a medições que correspondem a 

médias relativas a cada 10 dias.  
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Figura 28: Mapa de grau de saturação do solo no Brasil para o período entre 01/01/2014 e 
10/01/2014 

Fonte: Adaptado de USDA (2015) 

A forma de disponibilização desses dados fez com que os mesmos tivessem que ser 

obtidos em formato de imagem, em arquivos de extensão “PNG”, sendo necessária a 

aplicação de ferramentas de geoprocessamento (procedimentos descritos no item 2.4.1) 

para tratamento dos dados e adequação de tais dados. Para que os valores de GSS 

representassem as distintas condições de umidade do solo associadas às diferentes 

estações anuais, foram utilizados dados relativos um horizonte temporal mínimo de um 

ano, sendo então selecionados 36 mapas representativos do ano de 2014. As imagens 

utilizadas31, associadas aos 36 mapas de grau de saturação, estão disponibilizadas no 

Anexo I, e representaram um grande volume de trabalho para tratamento dos dados. 

Destaca-se como limitação, que tais dados não contemplam eventuais variações 

                                                 
31 Em algumas das imagens obtidas a partir desses mapas foram acrescentadas escalas de cores, visando a 
facilitar o processo de classificação não-supervisionada. 
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relevantes que ocorrem entre anos distintos, influenciadas principalmente pelos 

fenômenos de El Niño e La Niña, além das questões associadas a variações climáticas 

globais.  

Apesar disso, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica 

(National Oceanic and Atmospheric Administration) dos Estados Unidos (NOAA, 2015), 

o ano de 2014 teve um comportamento normal em relação aos fenômenos de El Niño e 

La niña, conforme pode ser observado na tabela representada na Figura 29, a seguir. 

As indicações numéricas estão relacionadas a dados trimestrais e estão 

quantificadas em um índice denominado Oceanic Niño Index, sendo mencionado que tal 

índice é uma medida de oscilações do fenômeno do El Niño. São indicados em vermelho 

e azul os períodos acima ou abaixo de um limite de +/- 0,5 ° C nas temperaturas da 

superfície do mar em relação a um valor normal definido, que ocorrem por um mínimo 

de cinco temporadas sobrepostas e consecutivas, de forma que tais destaques evidenciam 

claramente os períodos de manifestações mais intensas dos fenômenos citados.  

 

Figura 29: Tabela representando variações anuais e trimestrais relacionadas a anomalias nas 
temperaturas da superfície do oceano Pacífico, relativas aos anos de 1996 a 2015 

Fonte: Adaptado de NOAA (2015) 

Devido à elevada importância que a umidade ou o grau de saturação do solo assume 

nas variações de resistividade, e devido à elevada faixa de valores encontrados na 
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literatura para resistividade de diferentes tipos de solos, fato que provavelmente ocorre 

devido às próprias variações de umidade, optou-se por considerar os valores de grau de 

saturação do solo para consideração indireta de valores de resistividade. Porém, conforme 

apresentado no item 1.4, além da água presente no solo, a resistividade dos solos é 

influenciada em menor parte por outros fatores, tais como tipo de solo, temperatura, 

composição química, concentração dos sais da água retida, estratificação e compactação 

do solo. Assim, ainda que tais fatores normalmente não contribuam de forma muito 

significativa para variações da resistividade do solo, destaca-se que há essa limitação em 

relação aos dados utilizados. 

 

2.4. Classificação da vulnerabilidade à ocorrência de desligamentos em 
linhas de transmissão por ação de descargas atmosféricas e sobreposição com 
expansão da malha planejada para o Sistema Interligado Nacional 

Com relação à álgebra de mapas, para que essa ferramenta fosse utilizada, fez-se 

necessário adequar os dados empregados aos requisitos do software que processou as 

operações correspondentes. Foram feitas duas aplicações dessa técnica, sendo a primeira 

necessária para adequação dos dados relacionados ao parâmetro GSS, de forma que 

fossem representativos de um horizonte temporal conveniente à finalidade proposta no 

presente estudo. A segunda aplicação teve como objetivo a classificação da 

vulnerabilidade. 

 

2.4.1. Tratamento dos dados 

Conforme citado no item 2.1, a álgebra de mapas realiza operações por meio da 

combinação de informações que estão associadas à dados de mapas ou imagens distintas, 

os quais devem estar representados em formato raster. Assim, os dados de entrada foram 

tratados para atender tal requisito, de forma que foram transformados para serem 

representados como raster e conter valores específicos em cada posição geográfica, que 

foram definidos para que a combinação entre os mapas resultasse na classificação de 

vulnerabilidade. 

Devido à forma de disponibilização do dado utilizado relacionado ao parâmetro 

IDA (mapa de densidade de descargas atmosféricas – Figura 23), obtido em formato 

“PDF”, incialmente se fez necessário realizar o georreferenciamento de uma imagem 

gerada a partir desse mapa, em formato “JPEG”. Em seguida, foi realizado um processo 
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de classificação não-supervisionada dessa imagem, para separação automática das faixas 

de valores de densidade de descarga atmosférica representadas no mapa, objetivando a 

posterior agregação de faixas determinadas para a indicação das classes de 

vulnerabilidade (descrito no item 2.4.2). Esse procedimento foi realizado por meio do 

software ArcGIS 10.1, através das ferramentas: “Iso Cluster Unsupervised 

Classfication”, para classificação automática das imagens; e, em seguida, “Reclassify”, 

para a junção de faixas de valores que foram atribuídas a uma mesma classe de 

vulnerabilidade. 

Os dados de entrada relativos ao parâmetro GSS foram os 36 mapas representativos 

das médias percentuais de grau de saturação do solo, cujos valores são resultados 

relacionados a períodos de dez dias. Assim, foram utilizados dados referentes a um 

horizonte temporal de um ano inteiro, correspondentes ao ano de 2014. Tais mapas foram 

obtidos em formato de imagem, em arquivos de extensão “PNG”, e estão representados 

no Anexo I.  

Em função desses dados apresentarem importante variação ao longo do período de 

um ano, foi elaborado, a partir das 36 imagens mencionadas, um mapa-síntese do 

parâmetro GSS para que o mesmo fosse relacionado com o parâmetro IDA. Dessa forma, 

os valores de grau de saturação do solo ao longo do ano de 2014 puderam ser 

representados em um só mapa. Para elaboração de tal mapa-síntese, foi necessário a 

utilização da ferramenta álgebra de mapas. Assim, inicialmente se fez necessário realizar 

o georreferenciamento das 36 imagens mencionadas e, em seguida, o processo de 

classificação não-supervisionada de cada uma delas. Desse modo, para cada espaço 

geográfico de cada mapa, foram definidos valores correspondentes às faixas de grau de 

saturação do solo representadas na legenda de cada um dos 36 mapas, de forma análoga 

como foi feito para o parâmetro IDA.  

Dessa forma, para cada faixa de valores, foi gerada uma única classe, cujos valores 

associados foram atribuídos manualmente. A associação utilizada na atribuição desses 

valores pode ser visualizada na Tabela 8, a seguir. 

Assim sendo, os 36 arquivos resultantes da classificação não-supervisionada 

puderam ter, em sua representação raster, valores correspondentes àqueles representados 

nos mapas, de forma que puderam ser combinados entre si, por meio da ferramenta 

álgebra de mapas.  
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 Tabela 8: Estabelecimento de valores associados as classes de grau de saturação do solo geradas 
por meio de classificação não-supervisionada de imagens 

Faixas de valores representadas nos 
mapas de grau de saturação do solo 

Valores estabelecidos a partir da 
classificação não-supervisionada de 

imagens 

90 – 100% 1 
80 – 90% 2 
70 – 80% 3 
60 – 70% 4 
50 – 60% 5 
40 – 50% 6 
30 – 40% 7 
20 – 30% 8 
10 – 20% 9 
0 – 10% 10 

  Fonte: Elaboração própria 

Cabe destacara aqui que quanto mais úmido estiver o solo, menor será sua 

resistividade (relação apresentada no item 1.4), de forma os valores da Tabela 8 foram 

definidos considerando tal fato, de modo a facilitar a atribuição posterior de classes de 

vulnerabilidade associada ao parâmetro GSS. 

Para combinação entre os valores atribuídos, optou-se pela operação pontual, 

conforme caracterizado no item 2.1, sendo utilizada a operação de adição. Avaliando-se 

a faixa de valores resultantes, observou-se que os mesmos puderam variar de 36 até 360 

(limite mínimo e máximo, respectivamente), sendo observada, no entanto, uma variação 

entre 51 e 359. De acordo com tais valores, pôde-se definir as classes associadas a 

intervalos numéricos específicos. 

 

2.4.2. A obtenção da classificação de vulnerabilidade e a sobreposição com 
empreendimentos planejados 

A partir da elaboração do mapa-síntese relativo ao parâmetro GSS e da atribuição 

de valores correspondentes a cada faixa de valor representada no mapa de densidade de 

descargas atmosféricas utilizado, foram estabelecidos valores específicos nos espaços 

geográficos dos dois mapas utilizados, com a finalidade de se realizar a aplicação da 

ferramenta álgebra de mapas para classificação da vulnerabilidade de LTs à ocorrência 

de desligamentos por ação de descargas atmosféricas. Adicionalmente, foi necessário 
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definir a operação que seria realizada, por meio dessa ferramenta, entre os valores de cada 

parâmetro selecionados, optando-se então pela realização da operação pontual. Sendo 

assim, os valores atribuídos para cada célula de cada um dos dois parâmetros selecionados 

foram combinados entre si, na mesma localização geográfica, para resultar em um valor 

final, também referenciado a mesma posição geográfica. Tal valor final, representa, para 

cada célula, uma classe resultante de vulnerabilidade.  

Optou-se por se utilizar a operação de adição. Para que essa operação pudesse ser 

realizada, foi necessário definir os valores dos geo-campos dos dados de origem. Tal 

atribuição foi feita a partir de um processo iterativo, observando-se o alcance dos 

resultados a partir de uma operação com valores específicos nos geo-campos de origem 

e compatibilizando-se tais valores com o número de classes de vulnerabilidade resultantes 

pretendidas. Dessa forma, foram definidos três valores possíveis para cada parâmetro, 

representados pelos números um, dois e três. A operação de adição gerou resultados que 

variaram de dois a seis, sendo cinco o número de resultados possíveis, os quais 

correspondem as seguintes condições de vulnerabilidade: muito baixa, baixa, média, alta 

e muito alta. 

Os números definidos nos geo-campos de origem representam três classes de 

vulnerabilidade associadas a cada parâmetro, que foram categorizadas como baixa, média 

e alta. Para segregação das três classes de vulnerabilidade de cada parâmetro, os valores 

de densidade de descargas atmosféricas e de grau de saturação do solo, representados em 

cada mapa de origem, foram avaliados, sendo identificados os limites representativos de 

cada classe de vulnerabilidade. 

Os valores de densidade de descargas atmosféricas representados no mapa utilizado 

para o parâmetro IDA (Figura 23), foram divididos conforme pode ser observado na 

Tabela 9 a seguir. 

Tabela 9: Estabelecimento de classes de vulnerabilidade de acordo com a variação dos valores de 
densidade de descargas atmosféricas no mapa utilizado 

Faixas de valores representativos de 
densidade de descargas atmosféricas 

(descargas/km2/ano)  
Classe de vulnerabilidade  

0,5 – 5 Baixa 
5 – 11  Média 
11 – 17  Alta 

  Fonte: Elaboração própria 
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Os dados de grau de saturação do solo utilizados nesta análise foram inicialmente 

tratados, o que resultou em mapa-síntese que representa um panorama das condições de 

umidade do solo durante o ano de 2014, em função de sua posição geográfica no território 

nacional. Tais informações estão associadas a valores indicativos obtidos que variaram 

em um intervalo de 51 e 359, em uma faixa possível de 36 a 360.  

Cabe destacar que, devido ao procedimento de álgebra de mapas ter sido utilizado 

por meio da combinação de 36 imagens que diferenciaram as distintas condições de grau 

de saturação do solo através de valores entre um e dez, os valores resultantes das 

operações de adição correspondem às variações de condições de umidade do solo, de 

modo que áreas com mais ocorrência de cenários de alta umidade estão associadas a 

valores mais próximos de 51, e vice-versa. 

As três classes de vulnerabilidade associadas ao parâmetro GSS foram definidas, às 

quais foram associadas as faixas de valores obtidos para o mapa-síntese, conforme 

representado na Tabela 10, a seguir. 

Tabela 10: Estabelecimento de classes de vulnerabilidade para o parâmetro GSS, de acordo com a 
variação possível dos valores obtidos na elaboração de mapa-síntese 

Faixas de valores representativos de grau 
de saturação do solo  

Classe de vulnerabilidade  

36 a 144 Baixa 
145 a 252 Média 
253 a 360 Alta 

  Fonte: Elaboração própria 

Em seguida, se fez necessário definir o peso de cada parâmetro na operação de 

adição. Conforme destacado no item 1.4, a maior parte dos desligamentos não 

programados em LTs, devidos à ação de descargas atmosféricas, ocorre por meio de 

mecanismos de backflashover, e não devido a falhas de blindagem. Dessa forma, a 

umidade do solo assume importância significativa na ocorrência de tais eventos, já que a 

baixa presença de água no subsolo geralmente implica em condições ruins de aterramento, 

favorecendo a ocorrência de desligamentos por meio do mecanismo citado. Assim sendo, 

optou-se por considerar de forma igual o peso de cada parâmetro. 

A partir da classificação das áreas do Brasil quanto a sua vulnerabilidade à 

ocorrência de desligamentos não programados em LTs por ação de descargas 

atmosféricas, o conjunto de LTs considerado para representar a expansão prevista no SIN 

pôde ser analisado, para que fossem averiguadas as interligações que poderão estar 
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sujeitas a maior ocorrência de desligamentos futuros por ação desse fenômeno. Assim, a 

visualização da vulnerabilidade das regiões onde as LTs irão ser instaladas permite que 

medidas e ações possam ser tomadas ainda durante as fases de planejamento, para que 

haja minimização dos eventos indesejáveis de interrupção da transmissão de energia 

elétrica.  

Os dados utilizados sobre as LTs planejadas, relativos ao conjunto de obras 

considerado, foram obtidos a partir do georreferenciamento de imagens disponíveis no 

Sindat, cujas informações subsidiaram a criação de arquivos de extensão “SHP” (software 

ArcGIS 10.1) que representam essas LTs. Tais arquivos foram tratados em ambiente SIG 

para a visualização de sua sobreposição com os resultados obtidos de classificação de 

vulnerabilidade. Assim, foram elaborados alguns mapas contendo a localização 

geográfica do conjunto de LTs planejadas considerado e a abrangência de cada classe 

resultante de vulnerabilidade. 
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Capítulo 3: Resultados e discussões  

Ao longo deste capítulo, são apresentados os resultados obtidos no presente estudo. 

A partir da base de dados e dos procedimentos metodológicos, ambos descritos na seção 

anterior, foi possível obter os resultados da classificação de áreas do Brasil em relação a 

vulnerabilidade à ocorrência de perturbações em LTs por ação de descargas atmosféricas, 

resultante da combinação dois parâmetros utilizados, IDA e GSS. De acordo com a 

classificação obtida, foi feita uma análise da vulnerabilidade de LTs previstas para serem 

implantadas futuramente como expansão do SIN, também apresentada nesse capítulo. 

Adicionalmente, são expostas discussões acerca dos resultados obtidos, evidenciando-se 

considerações importantes e indicando-se as limitações dos dados utilizados, assim como 

a influência das premissas adotadas e outros aspectos relevantes relacionados ao 

atendimento dos objetivos do presente estudo.   

 

3.1. Classificação das áreas do Brasil quanto a sua vulnerabilidade de 
desligamentos de Linhas de Transmissão por ação de descargas 
atmosféricas 

Para a classificação resultante de vulnerabilidade, inicialmente foram obtidas 

classificações de vulnerabilidade correspondentes a cada um dos parâmetros utilizados, 

as quais foram combinadas entre si para geração do resultado. A Figura 30 a seguir 

apresenta o resultado da classificação de vulnerabilidade associada ao parâmetro IDA, 

obtida por meio do tratamento dos dados utilizados de densidade de descargas 

atmosféricas e da atribuição das classes de vulnerabilidade, conforme descrito no item 

2.4. 

Observa-se pela Figura 30 que as áreas com maior vulnerabilidade associada apenas 

ao parâmetro IDA estão distribuídas, principalmente, na porção oeste da região Sul do 

Brasil, na porção sul e central da região Centro-oeste, na área central do estado do 

Amazonas, na área sul do estado do Pará, na região central do estado de Tocantins, no 

noroeste do estado do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. 

Além disso, são observadas outras áreas de alta vulnerabilidade, como por exemplo, 

aquelas que ocorrem na região norte do Pará, no norte do Piauí, e na região sul de São 

Paulo. Entretanto, para a maior parte do país foram constatadas áreas com classificação 

de média e baixa vulnerabilidade. Cabe destacar que a região do nordeste do Brasil 
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apresenta, quase que em sua totalidade, áreas com classificação baixa de vulnerabilidade 

associada ao parâmetro IDA.  

 

Figura 30: Mapa de classes de vulnerabilidade definidas para o parâmetro incidência de descargas 
atmosféricas no Brasil 

Fonte: Elaboração própria 

É importante mencionar que essa classificação está associada a valores médios, 

relativos ao período entre os anos de 1998 e 2009, de forma que as variações que 

eventualmente possam ocorrer em horizontes temporais menores, em função de 

mudanças de estações ou mesmo devido a grandes desvios de comportamento 

atmosférico que ocorrem ao longo de um ano, podem não ser perceptíveis por essa figura. 

Tal representação com valores médios, relativos ao horizonte temporal mencionado, está 

condicionada ao mapa utilizado, de forma que se recomenda a investigação, em trabalhos 

futuros, das diferenças de incidência de descargas ao longo das diferentes estações anuais 

e variações interanuais. Nesse sentido, embora o Nordeste brasileiro apresente 
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predominantemente classe baixa de vulnerabilidade associada ao parâmetro IDA, 

salienta-se que, por se tratar de classificação baseada em valores médios relacionados ao 

período de cerca de uma década, poderão ter ocorrido variações acentuadas na atividade 

elétrica atmosférica ao longo desses anos. Desse modo, medições desse parâmetro em 

intervalos específicos dentro desse período poderiam resultar em uma classificação 

diferente da obtida, considerando a divisão de classes adotada.  

Convém destacar que o procedimento utilizado para tratamento dos dados 

selecionados (classificação não-supervisionada) pode ter resultado em imperfeições 

geográficas e/ou degradações de qualidade da informação, devido a sua utilização 

indireta. Porém, tal limitação poderá ser contornada em trabalhos futuros, caso haja 

acessibilidade de tais dados para sua utilização direta, com arquivos de formato “SHP” 

ou “KML”. 

A Figura 31 a seguir apresenta o resultado da classificação de vulnerabilidade 

correspondente ao parâmetro GSS, obtida por meio do tratamento dos dados utilizados 

(elaboração de mapa-síntese) e da indicação das classes de vulnerabilidade conforme 

descrito no item 2.4. 

Observa-se pela Figura 31 que as áreas com maior vulnerabilidade associada ao 

parâmetro GSS estão localizadas, predominantemente, na região nordeste do Brasil e em 

algumas áreas próximas à parte sul da fronteira nacional com a Bolívia (estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul). Além disso, são verificadas algumas outras áreas de alta 

vulnerabilidade associada ao GSS em parte dos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Espirito Santo e Goiás. A região Sul apresenta, quase que em sua totalidade, classe 

classificada como vulnerabilidade baixa, assim como a porção sul dos estados de São 

Paulo e Mato Grosso do Sul. Adicionalmente, algumas parcelas da região costeira do 

Nordeste e Sudeste brasileiro, e extensas regiões do Norte do Brasil, apresentam também 

a classe baixa, assim tais como a porção norte do estado do Pará, grande parte dos estados 

de Roraima, Amapá e Acre, e áreas do estado de Amazonas. Para a maior parte do país, 

no entanto, foram constatadas áreas com classificação de média vulnerabilidade, quando 

analisado somente o parâmetro GSS.  

A definição de áreas com classe de baixa vulnerabilidade foi resultado da maior 

recorrência, nessas áreas, de medições que apresentaram valores mais elevados de grau 

de saturação do solo, relativos ao ano de 2014. Convém destacar que apesar da região sul 

do Brasil apresentar maior recorrência de valores elevados de umidade do solo do que 

diversas áreas da região amazônica, isso não significa necessariamente que o volume de 



101 
 

chuva aportado para região sul brasileira tenha sido maior. Isso ocorreu porque o grau de 

saturação do solo é calculado basicamente pela diferença entre a quantidade de chuva e 

os volumes de água evaporada e transpirada pela vegetação, e que retornam à atmosfera 

(fenômeno de evapotranspiração), de modo que a região amazônica, apesar de apresentar 

índices pluviométricos elevados, também possui densa cobertura vegetal e altas 

temperaturas que podem proporcionar o retorno da água para a atmosfera em menor 

tempo, o que pode reduzir os níveis de umidade no solo. 

 

Figura 31: Mapa de classes de vulnerabilidade definidas para o parâmetro grau de saturação do 
solo no Brasil 

Fonte: Elaboração própria 

A classificação obtida para a vulnerabilidade final, resultante da correlação entre os 

dois parâmetros utilizados e associada à ocorrência de desligamentos em LTs por ação de 

descargas atmosféricas, indicou que a maior parte do país possui áreas correspondentes a 

classe de média vulnerabilidade, conforme pode ser observado pela Figura 32 a seguir.  
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Como pode ser observado, nas áreas litorâneas das regiões Norte, Nordeste e 

Sudeste a classificação muito baixa predominou, além do estado do Rio Grande do Sul. 

Essa classe é resultante da ocorrência concomitante das classes baixas de vulnerabilidade 

associadas aos parâmetros utilizados, e é verificada, principalmente, nos estados do Acre 

e Amapá e nas porções norte dos estados de Roraima e Pará. Além disso, são observadas 

outras áreas com essa classificação, que ocorrem em alguns locais no estado do 

Amazonas, na porção oriental da região sul do país, e nos estados de Rondônia (fronteira 

com a Bolívia) e Mato Grosso (limite com Rondônia).  

 

Figura 32: Mapa de classes de vulnerabilidade resultantes associadas a ocorrência de desligamento 
em LTs por ação de descargas atmosféricas no Brasil 

Fonte: Elaboração própria 

As áreas do Brasil com classificação caracterizada como muito alta vulnerabilidade 

ocorrem apenas em duas regiões específicas: uma situada no município de Corumbá, o 

qual está localizado no noroeste do estado de Mato Grosso do Sul (Figura 33, a seguir), e 
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a outra nos municípios de Duas Barras, Nova Friburgo e Bom Jardim, no norte do estado 

do Rio de Janeiro (Figura 34, apresentada na página 106). 

Tais regiões, evidenciadas pelas Figuras 33 e 34 a seguir, possuem maior risco para 

ocorrência desligamentos em LTs devido à ação de descargas atmosféricas, de acordo 

com a classificação obtida.  

Já as áreas com ocorrência da classe alta vulnerabilidade encontram-se distribuídas 

na porção central do país, abrangendo estados das regiões Sudeste, Nordeste, Norte e 

Centro-oeste do Brasil. Essas áreas estão associadas, majoritariamente, à combinação 

entre a classe alta de vulnerabilidade correspondente ao parâmetro IDA, com a classe 

média associada ao parâmetro GSS.  

 

Figura 33: Área com classe muito alta de vulnerabilidade resultante, localizada no município de 
Corumbá 

Fonte: Elaboração própria 

Aliado a isso, devido ao fato das áreas resultantes da classificação de 

vulnerabilidade correspondente ao parâmetro IDA possuírem maior heterogeneidade de 
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extensão em relação àquelas obtidas para o parâmetro GSS, as quais abrangem grandes 

regiões, os limites das áreas resultantes da classificação final de vulnerabilidade se 

assemelham mais àqueles das áreas correspondentes ao parâmetro IDA. 

A classe de baixa vulnerabilidade representa grandes áreas, distribuídas ao longo 

de todo o país, que estão majoritariamente localizadas na região Sul brasileira, no estado 

do Acre e seu entorno e nos estados de Roraima, Amazonas, Pará e Maranhão, além de 

diversas outras regiões extensas localizadas na região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, 

e estados de Rondônia, Amapá e Tocantins.  

 
Figura 34: Área com classe muito alta de vulnerabilidade resultante, localizada nos municípios de 

Duas Barras, Nova Friburgo e Bom Jardim 
Fonte: Elaboração própria 

Importa destacar que o resultado de classificação de vulnerabilidade foi obtido a 

partir da classificação atribuída para cada parâmetro, que foi feita em função dos seus 

valores representados nos mapas utilizados. Esses valores estão associados a horizontes 

temporais distintos e específicos para cada parâmetro. No caso do parâmetro IDA, os 
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dados de descarga atmosférica são relativos ao horizonte temporal de 11 anos (período 

entre os anos de 1998 e 2009), enquanto que para o parâmetro GSS, são contemplados 

valores relativos ao ano de 2014. Dessa forma, apesar de 2014 ter sido um ano em que 

não foram verificadas anomalias significativas correspondentes aos fenômenos de El 

Niño e La niña, deve-se considerar que possíveis variações anuais nos valores de grau de 

saturação do solo poderiam influenciar os resultados obtidos, e em eventuais 

diferenciações na classificação da vulnerabilidade.  

Nesse sentido, ressalta-se a dinâmica a qual a classificação da vulnerabilidade pode 

estar associada, destacando-se também as possíveis variações que ocorrem ao longo de 

um ano, tanto para as descargas atmosféricas, quanto para as condições de umidade do 

solo. Os dados de grau de saturação do solo são disponibilizados por USDA (2015) em 

valores correspondentes a médias representativas de cada 10 dias. Considera-se 

importante que os dados relacionados aos registros de densidade de descargas 

atmosféricas também estejam disponíveis e sejam analisados de forma especializada, em 

horizontes temporais mais curtos, o que possibilitaria uma avaliação mais precisa da 

vulnerabilidade à ocorrência de desligamento em LTs por ação desses fenômenos. Essa 

análise também poderia se tornar mais complexa considerando a área de estudo do 

presente trabalho e o horizonte temporal pretendido a ser avaliado, cujos resultados 

poderiam ainda não produzir em informações representativas desses intervalos de tempo 

para previsão de cenários futuros, devido à elevada variabilidade das condições 

meteorológicas associada a períodos temporais curtos. 

Nesse sentido, conforme pode ser observado pelas Figuras 30 e 31Figura 31, a 

região Nordeste do Brasil, apesar de apresentar em sua maior parte classe de 

vulnerabilidade alta correspondente ao parâmetro GSS, tem classe de vulnerabilidade 

associada ao parâmetro IDA baixa em praticamente toda região, de forma que sua 

classificação de vulnerabilidade resultante é majoritariamente média. No entanto, 

conforme mencionado, deve-se considerar que devido ao horizonte temporal utilizado 

para a classificação de vulnerabilidade, a classificação baixa pode não estar representando 

cenários críticos que ocorreram no ano de 2014. Como exemplo, com a chegada das 

temporadas de chuvas na região, juntamente com condições de umidade do solo com 

baixíssimos valores de grau de saturação após um longo período de seca, há possibilidade 

de ocorrência desligamentos em LTs relacionados às descargas atmosféricas, cenário que 

poderia ser classificado de outra forma em relação à sua vulnerabilidade, caso fosse 

avaliado somente esse curto período de tempo. Para que essa análise possa ser realizada, 
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porém, há necessidade de um grau de detalhamento maior em relação às informações 

utilizadas, e não sendo esse o objetivo do presente estudo. 

  

3.2. Vulnerabilidade da expansão prevista de linhas de transmissão 
relacionada a desligamentos por ação de descargas atmosféricas  

O conjunto de LTs planejadas considerado no presente estudo, conforme 

informações apresentadas na Tabela 6, foi avaliado com base na classificação obtida, que 

resultou na diferenciação da vulnerabilidade das áreas do Brasil à ocorrência de 

desligamentos não programados nesses empreendimentos por ação de descargas 

atmosféricas. A sobreposição das LTs planejadas, cujas localizações foram baseadas com 

representações observadas no Sindat (descrito no item 2.2.1), com a classificação de 

vulnerabilidade obtida pode ser observada por meio da Figura 38 a seguir.  

 

Figura 35: Linhas de transmissão planejadas e áreas com classes distintas de vulnerabilidade 
associada a ocorrência de desligamento por ação de descargas atmosféricas no Brasil 

Fonte: Elaboração própria 
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Conforme representado na Figura 38, a maior parte das áreas onde estão previstas 

as construções das LTs planejadas possuem classificação de média vulnerabilidade, assim 

como a maior parte do território nacional. Contudo, destacam-se áreas com classificação 

de alta vulnerabilidade por onde está prevista a implantação de LTs. O estado de 

Tocantins, assim como parte dos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

apresentam áreas com classe alta por onde está prevista a instalação da LT em CC de 800 

kV, Xingu – Terminal Rio, destacada na Figura 38. 

As demais interligações planejadas para serem implantadas no estado de Goiás (LTs 

de 230 kV Trindade – Firminópolis e Jataí – Rio Verde Norte C1/C2, em CD32) estão 

previstas para se localizarem em áreas com classe média (Figura 36), assim como ocorre 

no estado de Rondônia (LTs de 230 kV Samuel – Ariquemes C4 e Ariquemes – Ji-Paraná 

C4). 

 

Figura 36: Linhas de transmissão planejadas e áreas com classes distintas de vulnerabilidade 
associada a ocorrência de desligamento por ação de descargas atmosféricas nas regiões Norte e 

Centro-oeste do Brasil 

Fonte: Elaboração própria 

                                                 
32 O nome dos empreendimentos, representados nos mapas que ilustram em maior escala as classificações 
de vulnerabilidade e as linhas de transmissão planejadas, estão apresentados em formato de códigos, cuja 
legenda encontra-se nas figuras correspondentes. 
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Já no estado de Mato Grosso são observados quatro tipos de classes (muito baixa, 

baixa, média e alta) com predominância de vulnerabilidade média. As áreas de 

sobreposição com os empreendimentos planejados previstos para esse estado (LTs de 500 

kV Jauru – Cuiabá C2, Paranaíta – Claudia C3, Claudia – Paranatinga C3 e Paranatinga 

– Ribeirãozinho C3, e LT 230 kV Paranatinga – Canarana) possuem classificação de 

vulnerabilidade majoritariamente média. As LTs planejadas para o estado de Mato Grosso 

do Sul estão previstas para serem construídas em sua porção sul em áreas com 

vulnerabilidade predominantemente baixa (abrangendo também áreas de classe média), 

com exceção das LTs de 230 kV Imbirussu – Campo Grande 2 C2 e Rio Brilhante – 

Campo Grande 2, que abrangem áreas de classe média e alta.  

O estado do Pará também apresenta áreas com as mesmas quatro classes, sobre as 

quais irão ser implantadas, com exceção da LT mencionada Xingu – Terminal Rio, oito 

novas interligações, estando as maiores vulnerabilidades associadas à LT 230 kV 

Xinguara II – Santana do Araguaia C1/C2 (CD). Além disso, a LT 500 kV Vila do Conde 

– Marituba está prevista para ser implantada em região de média vulnerabilidade, 

enquanto que as LTs de 230 kV Transamazônica – Tapajós, Transamazônica – Altamira 

C2 e Xingu – Altamira se localizarão em região com classe muito baixa. As demais 

interligações planejadas para o Pará (LT 500 kV Tucuruí – Marituba e LTs de 230 kV 

Marituba – Castanhal e Marituba – Utinga C3/C4, em CD) estão indicadas em áreas com 

classes de vulnerabilidade baixa e/ou média. 

Na região Sul do Brasil, as LTs planejadas consideradas no presente estudo estão 

previstas para serem construídas em áreas com vulnerabilidade predominantemente baixa 

(Figura 37), com exceção das LTs de 230 kV Guaíba 3 – Nova Santa Rita, Santa Maria 3 

– Santo Ângelo 2, Baixo Iguaçu – Realeza e a LT de 525 kV Foz do Iguaçu – Guaíra 

C1/C2 (CD), que passarão em áreas de média vulnerabilidade, além das LTs 230 kV Rio 

Brilhante – Campo Grande 2 e 525 kV Abdon Batista – Siderópolis 2 C1/C2 (CD), cujos 

traçados abrangem pequenas áreas de vulnerabilidade alta e muito baixa, 

respectivamente. 

Para a região Sudeste do Brasil, está prevista a implantação de um grande número 

de LTs (Figura 37), onde observa-se uma variedade grande de LTs planejadas em locais 

com distintas classificações de vulnerabilidade. No estado do Espírito Santo e respectiva 

adjacência com o estado de Minas Gerais, as LTs de 500 kV Rio Novo do Sul – Mutum 

e Joao Neiva 2 – Mesquita, e a LT 345 kV Viana 2 – Joao Neiva 2 se sobrepõem a áreas 

de classe baixa ou muito baixa.  
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Já nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com exceção da LT mencionada 

Xingu – Terminal Rio, as LTs planejadas de 500 kV Terminal Rio – Nova Iguaçú C1/C2, 

Fernão Dias – Terminal Rio e Campinas – Itatiba C2, além da LT 440 kV Cabreúva – 

Fernão Dias C1/C2 (CD), abrangem regiões com classe de vulnerabilidade média.  

 

Figura 37: Linhas de transmissão planejadas e áreas com classes distintas de vulnerabilidade 
associada a ocorrência de desligamento por ação de descargas atmosféricas nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil 

Fonte: Elaboração própria 

O estado de Minas Gerais apresenta um grande número de interligações planejadas, 

associadas predominantemente a regiões de média vulnerabilidade, sendo observado, 

porém, sobreposição com áreas de classe baixa ou alta. As LTs de 345 kV Itabirito II – 

Barro Branco, Jeceaba – Itabirito 2 C2, Betim 6 – Sarzedo, as LTs de 230 kV Irapé – 

Janaúba 3 e Irapé – Araçuaí 2 C2, LT 500 e as LTs de 500 kV Poções 2 – Padre Paraíso 

C1/C2 e Igaporã 3 – Janaúba 3 C1/C233, estão previstas para serem construídas em locais 

de média vulnerabilidade apenas. As LTs de 500 kV Padre Paraíso 2 – Governador 

Valadares 6 – C1/C2 (CD) e Governador Valadares 6 – Mutum C1/C2 (CD) estão 

previstas para se localizarem majoritariamente em regiões com classe muito baixa. As 

                                                 
33 Estas duas interligações abrangem parte do estado da Bahia. 
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demais interligações planejadas no estado de Minas Gerais, com exceção da LT 345 kV 

Itutinga – Jeceaba estão sobrepostas a áreas com ocorrências das classes de média e alta 

vulnerabilidade. 

Na região do Nordeste do Brasil também são observadas áreas com os mesmos 

quatro tipos de classes citados, onde serão construídas diversas futuras LTs (Figura 38). 

 

Figura 38: Linhas de transmissão planejadas e áreas com classes distintas de vulnerabilidade 
associada a ocorrência de desligamento por ação de descargas atmosféricas na região Nordeste do 

Brasil 

Fonte: Elaboração própria 

Destaca-se que nas regiões litorâneas há LTs planejadas que abrangem áreas com 

classificação baixa ou muito baixa, como ocorre nas LTs de 230 kV Garanhuns II – Arco 

Verde II, Santa Brígida (antiga Caetés II) – Arco Verde II e Nossa Senhora do Socorro – 

Penedo C2, e nas LTs de 500 kV Xingó – Jardim C2, Acaraú III – Pecém II, Sapeaçu – 

Poções II, Campina Grande III – Pau Ferro, Parnaíba III – Acaraú III, Bacabeira – 

Parnaíba III C1/C2. A LT 500 kV Buritirama – Barreiras II também está localizada em 

área com classificação baixa, porém contempla o interior do estado da Bahia. As demais 

LTs previstas para entrarem em operação na região Nordeste do Brasil estão localizadas 

predominantemente em áreas de média vulnerabilidade, à exceção das LTs de 500 kV 
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Bom Jesus da Lapa II – Gentio do Ouro II e Parnaíba III – Ibiapina II, e das LTs de 230 

kV Ibiapina II – São João do Arraial e São João do Arraial II – Chapadinha II, as quais 

abrangem áreas significativas de classe alta vulnerabilidade. 

Conforme apresentado, a aplicação da metodologia descrita no Capítulo 2 permitiu 

que fossem obtidos resultados de classificação de vulnerabilidade e que tais informações 

fossem confrontadas com empreendimentos planejados de transmissão. Dessa forma, 

pode ser constatado que a maior parte do território nacional possui classe de 

vulnerabilidade média, com destaque ainda para as áreas de vulnerabilidade intermediária 

(baixa e alta). As áreas de classe muito baixa são significativas, porém estão localizadas 

majoritariamente em regiões remotas do Norte do país, enquanto que a classe muito alta 

abrange uma parcela muito pequena da área de estudo. Da mesma forma, as LTs 

planejadas estão previstas para se localizarem em locais que estão classificados, 

principalmente, como de média, baixa e alta vulnerabilidade. 
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Capítulo 4: Conclusões e Recomendações 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, apresentados no Capítulo 3, 

pode-se observar que as LTs componentes do SIN, assim como as obras planejadas para 

serem incorporadas a esse sistema futuramente, estão expostas, em diferentes classes de 

vulnerabilidade, à ocorrência de desligamentos por conta da ação de descargas elétricas 

atmosféricas. Foi constatado, por meio de revisão bibliográfica apresentada no Capítulo 

1, que tais eventos indesejáveis ocorrem principalmente devido ao mecanismo de 

backflashover que atinge as LTs, que está associado a condições de aterramento que 

desfavorecem o escoamento e dissipação no solo da corrente elétrica gerada pelo surto 

atmosférico. Por meio desse capítulo foi averiguado, a partir de levantamento de 

informações sobre as características dos sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas e dos sistemas de aterramento, que condições de solo ruins para a dispersão 

das descargas atmosféricas, tais como alta resistividade elétrica, que por sua vez é 

influenciada predominantemente pela umidade do solo, favorecem a ocorrência de 

eventos de backflashover. De acordo com uma análise do histórico e das causas das 

perturbações ocorridas no SIN, fora confirmado que aquelas decorrentes da ação de 

descargas elétricas são as que possuem maior quantidade de ocorrência.  

Os procedimentos metodológicos utilizados, descritos no Capítulo 2, permitiram a 

correlação entre os dados geográficos dos dois parâmetros selecionados para a 

classificação. Assim, foram atendidos os objetivos correspondentes à identificação das 

áreas de maior vulnerabilidade a perturbações no SIN por descargas atmosféricas e à 

sobreposição da classificação obtida com as LTs planejadas para compor o SIN 

futuramente. A ausência de dados nacionais relacionados a umidade do solo que fossem 

adequados com o horizonte temporal pretendido para esse parâmetro, foi contornada por 

meio da utilização de dados disponibilizados por USDA (2015). Cabe destacar que, além 

das descargas atmosféricas, outros fatores são relevantes para a vulnerabilidade das LTs. 

Assim, a metodologia utilizada poderá ser aprimorada para que sejam consideradas 

também informações sobre os demais fatores que elevam os riscos das LTs, de forma a 

produzir dados de vulnerabilidade com um caráter mais amplo, se aproximando mais do 

que ocorre na prática. Recomenda-se tal proposta de aprimoramento para a execução de 

trabalhos futuros. 

A análise dos resultados obtidos, apresentada no Capítulo 2 indicou que a maior 

parte do território nacional possui classe de vulnerabilidade média, assim como a maior 
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parte das áreas onde serão implantadas futuras LTs, de acordo com o planejamento atual 

e os dados utilizados. 

Ressalta-se a importância da metodologia utilizada no presente estudo, que 

considera as condições de umidade do solo como um dos fatores associados à 

vulnerabilidade de LTs a desligamentos por descargas atmosféricas. A impossibilidade 

da utilização direta de valores de resistividade do solo em escala nacional decorre em 

função da sua indisponibilidade de dados, que não são possíveis de serem obtidos em toda 

a extensão territorial do Brasil, pois tal ação demandaria prospecções in situ ao longo de 

um país de extensão praticamente continental. Ainda, os dados de resistividade variam 

temporalmente, de forma que esses valores também teriam de ser medidos ao longo de 

estações distintas.  

A alternativa de utilização de dados de resistividade do solo por meio de sua 

correlação com os tipos de solo encontrados no Brasil não foi vislumbrada para 

consideração dos desempenhos dos sistemas de aterramento, devido a elevada variação 

de resistividade de um mesmo tipo de solo. Como aprimoramento dos resultados obtidos, 

recomenda-se que sejam selecionadas as áreas do Brasil em que os solos presentes 

possuem alta resistividade, mesmo quando saturados, de forma que tais áreas sejam 

indicadas como alta vulnerabilidade ao desempenho dos sistemas de aterramento. 

O presente estudo sinaliza que sejam colhidas, durante o desenvolvimento de 

eventuais trabalhos futuros relacionados ao tema, mais informações sobre a 

vulnerabilidade de LTs aos desligamentos causados por descargas atmosféricas, 

considerando-se o desempenho dos sistemas de aterramento. Considera-se que a 

metodologia utilizada representa um ponto de destaque, porém, é importante destacar que 

a classificação obtida está associada a valores médios, de forma que se recomenda que 

seja realizada uma análise de sensibilidade em trabalhos futuros, para observação das 

diferenças resultantes da consideração de horizontes temporais mais curtos, tais como 

estações anuais, a serem consideradas em ambos os parâmetros simultaneamente e/ou 

apenas um deles. Uma análise de sensibilidade considerando os dados médios de 

densidade de descargas atmosféricas e curtos horizontes temporais de umidade do solo, 

poderá trazer resultados relevantes de análise de sensibilidade, destacando-se como fator 

de vulnerabilidade os períodos mais secos de cada região brasileira.  

Não foi possível ser realizada, no presente estudo, a comparação dos resultados de 

classificação de vulnerabilidade obtidos com o histórico de incidentes registrados em LTs 

por ação das descargas atmosféricas, devido à indisponibilidade de dados detalhados 
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acerca desses eventos, que contemplassem a localização e a causa das perturbações. 

Assim, sugere-se que tal levantamento possa ser realizado por meio de trabalhos futuros, 

agregando ainda mais informações que possam ser utilizadas para o aprimoramento do 

planejamento, tendo como resultado a minimização da vulnerabilidade das LTs.  

Ainda durante as etapas de planejamento da expansão do SIN, a antecipação das 

considerações sobre questões associadas à vulnerabilidade é de fundamental importância 

para que sejam minimizados os riscos à ocorrência de eventos indesejáveis que 

comprometam a qualidade da transmissão de energia. Como exemplo de medidas que 

poderiam ser tomadas quando do planejamento da transmissão, pode-se citar a 

incorporação de informações associadas a vulnerabilidade de LTs, tal como a 

classificação obtida, nas etapas de elaboração do Relatório R1 e dos relatórios R2 e R3.  

O Relatório R1, por estudar diferentes alternativas de transmissão elétrica e 

compará-las considerando aspectos técnicos, econômicos e socioambientais, poderia se 

utilizar ainda de informações relacionadas a vulnerabilidade para compor os estudos que 

visam selecionar uma alternativa vencedora, atribuindo convenientemente um peso 

específico para a vulnerabilidade associada às descargas atmosféricas.  

No Relatório R2, onde são apresentadas as características básicas das instalações 

de transmissão, sabendo-se de antemão das condições de vulnerabilidade da área onde 

será implantada uma LT, este estudo poderia indicar a necessidade ou não de se utilizar 

equipamentos adicionais de proteção contra desligamentos por descargas atmosféricas. 

Já no Relatório R3, onde há definição da diretriz preferencial para uma LT, tais 

estudos poderiam se utilizar, além dos dados socioambientais, fundiários e do meio físico 

considerados atualmente, outras informações relevantes relacionadas à vulnerabilidade, 

de forma que para LTs em CC, poderia ser factível a proposta de um traçado que se 

localizasse em regiões de menor vulnerabilidade, embora o desvio de áreas de alta 

classificação poderão resultar em sobrecustos que não sejam compensáveis.  

Cabe destacar que as medidas que visam o aumento de confiabilidade devem ser 

tomadas evitando-se redundâncias que não se façam necessárias, já que tais ações não 

somente resultam em despesas que poderiam ser destinadas outros fins, mas também 

desencadeiam impactos socioambientais que poderiam ser evitados. Assim, é importante 

que se consolide uma base de informações relacionadas aos riscos que as LTs estão 

submetidas a desligamentos por ação de descargas atmosféricas. Devem ser consideradas 

ainda as ocorrências relacionadas a outros fatores que geram interrupção na transmissão, 

tais como queimadas, ventos de intensidade elevada, falhas humanas e de equipamentos, 
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dentre outros. Todas essas informações serviriam não somente para a execução das obras 

dos sistemas de transmissão de energia elétrica, que se utilizariam desses dados para 

adoção de medidas e soluções tecnológicas visando reduzir os possíveis danos a seus 

empreendimentos, mas também seriam de suma importância para o planejamento do SIN, 

no que tange à otimização de recursos e minimização da vulnerabilidade do sistema. 

Destaca-se que as medidas e ações nos níveis de planejamento e de projeto não são 

excludentes, mas sim complementares. Ainda, um sistema de monitoramento de 

ocorrência de falhas em LTs existentes é extremamente importante para servir de base 

para a avaliação de possíveis perturbações futuras. Assim, é importante considerar, no 

planejamento das LTs, ainda que por meio de estimativas ou de dados indicativos, os 

distintos graus de vulnerabilidade às descargas atmosféricas, devendo-se observar o 

desempenho da operação para que essas informações também sejam incorporadas ao 

planejamento. 

As LTs devem estar minimamente adaptadas à ocorrência de descargas 

atmosféricas, sendo dotadas de equipamentos de proteção e atendendo aos requisitos 

mínimos de desempenho. Como exemplo, podem ser citados aqueles apontados na Tabela 

3 do Capítulo 1, que são indicados no documento “Procedimentos de Rede” do ONS e 

possuem como objetivo minimizar a probabilidade de falha de blindagem. As 

investigações acerca das piores condições de solo e de descargas atmosféricas, que 

resultariam em níveis de menor desempenho das LTs, servem de subsídios para a 

elaboração de projetos de proteção mais eficazes, que podem indicar soluções técnicas 

para minimização dos desligamentos, tais como a utilização de cadeia de isoladores de 

melhor desempenho, a utilização de para-raios de linha ou o dimensionamento de um 

sistema de aterramento mais adequado. 

No entanto, o grau de detalhamento dessas informações, feito em nível de projeto, 

não é compatível com o planejamento em escala nacional, ao qual o presente estudo 

almeja acrescentar algum tipo de contribuição, considerando a busca pelo aumento da 

confiabilidade do sistema como um todo. Dessa forma, a metodologia utilizada e os 

resultados obtidos pretendem fornecer informações que possam auxiliar no levantamento 

de dados para que as ações, tomadas em nível de planejamento e de um modo sistêmico, 

sejam mais assertivas no sentido de reduzir, tanto a vulnerabilidade de LTs, quanto o uso 

de recursos econômicos e a geração de impactos socioambientais.  

A obtenção de uma classificação de vulnerabilidade de LTs a desligamentos por 

descargas atmosféricas pode permitir a adoção de alternativas de planejamento que 
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minimizem os riscos à ocorrência desses eventos indesejáveis. Como exemplo, dentre 

duas alternativas de indicação de obras que atendam a mesma premissa elétrica de 

transmissão de energia, pode-se priorizar a escolha daquela que favoreça a minimização 

de riscos de desligamentos. Isso poderia ser feito por meio de um estudo de planejamento 

de transmissão que levasse em consideração as vulnerabilidades, os custos, o escoamento 

elétrico e os fatores socioambientais, e que resultasse em alternativas de arranjos de LTs 

e SEs com localizações diferenciadas. Ainda, principalmente para as LTs de grande 

extensão, como é o caso de linhas que se utilizam da tecnologia de CC, os seus traçados 

de corredores poderão ser delineados, durante as etapas de planejamento, considerando 

que sejam evitadas as áreas de maior vulnerabilidade, além dos diversos demais fatores 

que influenciam na localização desses empreendimentos. 

Em caso de necessidade de atravessamento de áreas mais críticas, com elevado 

potencial de desligamentos em LTs por ação de descargas atmosféricas, podem ser 

previstos estudos mais aprofundados sobre o tema e maiores exigências em equipamentos 

de proteção contra esse tipo de ocorrência. Associado a isto, cabe ressaltar que as soluções 

para melhoria de desempenho dos equipamentos de LTs frente às descargas atmosféricas 

estão relacionadas a um campo tecnológico que ainda possui desenvolvimento. A 

utilização de elementos supressores de surtos atmosféricos em LTs foi descrita no item 

1.3 do presente estudo e tal tecnologia vem se desenvolvendo ao longo dos anos, sendo 

que a mais aprimorada atualmente é representada pelos para-raios de linha de ZnO sem 

centelhadores (DE BRITTO, 2006). 

As áreas indicadas como sendo de alta vulnerabilidade à ocorrência de 

desligamentos de LTs por ação de descargas atmosféricas poderão ainda permitir ao 

planejador avaliar a necessidade de se indicar que dois circuitos de uma mesma 

interligação, ou mesmo diferentes LTs, que atravessam uma mesma região, sejam 

construídas com afastamento entre si ou não. No caso positivo, tal ação seria adotada 

visando garantir que os efeitos de uma ocorrência indesejável, associada a descargas 

atmosféricas, não atinja, concomitantemente, duas ou mais LTs.  

Como exemplo já praticado no Brasil, pode-se citar a indicação de afastamento 

entre os circuitos da interligação Itaberá – Tijuco Preto III, configuração técnica 

mencionada em trabalho realizado por Granado (2005). Segundo o mesmo autor, a 

definição do traçado do terceiro circuito da LT Itaberá – Tijuco Preto III teve como 

premissa um afastamento de 10 km em relação aos outros dois circuitos já existentes, 

sendo apontado que a justificativa para tal afastamento resultou da necessidade de 
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proteger o sistema contra interrupções no fornecimento, as quais fossem ocasionadas por 

eventos meteorológicos de grande intensidade e que pudessem avariar duas linhas 

simultaneamente. Granado (2005) mencionou que a indicação desse afastamento se 

originou de estudos acerca dos parâmetros meteorológicos, e que tais estudos foram 

elaborados por uma empresa que realizou o levantamento de todas as informações e dados 

meteorológicos das estações existentes nos estados do Paraná e de São Paulo, dentro de 

uma faixa de 300 km de largura. Alguns detalhes acerca dessa indicação são apresentados 

no fragmento a seguir, transcrito do trabalho do mesmo autor. 

No caso específico da região atravessada pelas linhas de Itaipu, 
pode-se apontar, como principais causas para o aumento do número 
de tempestades e velocidades do vento, as alterações climáticas 
provocadas pelo fenômeno “El Niño”. Os indícios obtidos nas 
ocorrências, tais como árvores de grande porte desenraizadas e 
quebradas, indicam a ocorrência de ventos de velocidade elevada, 
superior a 150 km/h, nas regiões atravessadas pelo Sistema de 
Transmissão de Itaipu no estado do Paraná. As torres, que são as 
estruturas que sustentam os cabos de transmissão, são projetadas de 
forma que possam ser submetidas a ventos de forte intensidade e 
duração, sem sofrerem avarias. No entanto, é possível a ocorrência de 
fenômenos meteorológicos atípicos capazes de desestabilizar o sistema, 
como os casos de queda de torres ocorridos nos circuitos I e II (em 
1994, 1996, 1997 e 1998), ocasionando severos racionamentos de 
energia às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Em face do 
exposto, o afastamento das linhas em 10 km proporciona considerável 
redução da probabilidade de desligamento simultâneo dos três 
circuitos em razão de eventos meteorológicos que danifiquem as linhas, 
bem como reduz significativamente o risco de desligamento simultâneo 
devido à eventual ocorrência de incêndios de qualquer natureza nas 
faixas de servidão das mesmas. Partindo dessa orientação básica de 
afastamento do Circuito III em relação à faixa dos circuitos anteriores, 
procedeu-se à definição do traçado, com os subsídios iniciais 
fornecidos pelas cartas do IBGE em escala 1:50.000 e por 
levantamentos de campo. (GRANADO, 2005) 

 
Da mesma forma, é importante destacar que a classificação das áreas pode permitir 

a identificação de regiões onde a adoção de certas medidas de confiabilidade não seja 

justificável. Como exemplo, a indicação de um CD para uma interligação, ao invés de 

dois circuitos instalados em torres diferentes com afastamento mínimo entre si, de modo 

que tal opção seria mais vantajosa, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de 

vista socioambiental. Mesmo que, para esses casos, ainda haja riscos não desprezíveis 

relacionados a outros fatores, tais como ações de vandalismo, devem ser avaliados os 

aspectos negativos e positivos da adoção das medidas de confiabilidade, avaliando-se a 

possibilidade de recomendação de técnicas de monitoramento e soluções tecnológicas 

que minimizem esses riscos. No caso da indicação de um CD, destaca-se que, além da 
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menor magnitude de construção, fato que minimizaria os impactos socioambientais 

decorrentes da implantação das torres e lançamento dos cabos (abertura de acessos, 

supressão de vegetação, impasses fundiários, interferências com áreas protegidas, dentre 

outros), o custo associado à transmissão de energia para tais interligações seria menor.  

Assim, é importante salientar que a indicação do afastamento de LTs visando o 

aumento da confiabilidade para o SIN deve ser acompanhada de justificativas de 

segurança baseadas em informações relacionadas à vulnerabilidade de LTs a 

desligamentos pelos diversos fatores que resultam nas perturbações, tais como 

queimadas, descargas atmosféricas, vandalismo, falhas, entre outros. Para isso, destaca-

se ainda a importância de uma criteriosa análise dos registros históricos de incidentes. 

Conforme mencionado, a adoção de medidas eficazes de aumento da confiabilidade do 

SIN poderá elevar consideravelmente a segurança da transmissão de energia elétrica no 

país, minimizando impactos socioambientais e evitando-se custos.    

A investigação mais precisa das variações de classificação de vulnerabilidade em 

intervalos menores de tempo, avaliados em períodos temporais mais longos, como 

triênios, poderá ser fruto de trabalhos futuros, que permitirão a constatação da eventual 

presença de variações nas classificações devido às manifestações dos fenômenos de El 

Niño e La niña, associadas as suas respectivas repercussões nas condições de umidade do 

solo e descargas atmosféricas e, consequentemente, na vulnerabilidade resultante. Os 

intervalos menores de tempo possibilitariam ainda a percepção e a análise de variações 

relativas aos períodos meteorológicos específicos, tais como estações chuvosas, épocas 

de seca, períodos com maior ocorrência de tempestades, dentre outros. Dessa forma, 

poderia ser feita uma investigação da recorrência de cenários críticos específicos em 

certas regiões, como, por exemplo, a passagem de um período muito seco para um período 

chuvoso na região centro-oeste do Brasil. Um cenário como esse, tem o potencial de 

apresentar baixíssima umidade do solo associada a um aumento da ocorrência de 

descargas atmosféricas, elevando os riscos de ocorrência de desligamentos. 

Cabe destacar ainda, que podem ser incorporadas as variações nos padrões 

atmosféricos e de clima associados às mudanças climáticas, que vem sendo apontadas 

pela comunidade científica há bastante tempo e o nível de consenso acerca de sua 

ocorrência já é satisfatório, devendo-se, entretanto, atentar para as incertezas associadas 

a esse fenômeno. Outro tipo de estudo que poderia ser realizado, visando incrementar o 

nível de informações sobre o tema, seria a classificação de vulnerabilidade à ocorrência 

de desligamentos por ação de descargas atmosféricas que considerasse uma área de estudo 
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menor, como, por exemplo, o município do Rio de Janeiro. Assim, poderiam ser 

utilizados dados mais precisos, em termos de abrangência temporal e de escala, sendo 

possível a inclusão de dados de resistividade do solo obtidos por campanhas de medição 

in situ.  

Complementarmente, estudos de vulnerabilidade de LTs a outros fatores que 

causam desligamentos permitiriam uma análise mais precisa da vulnerabilidade real de 

uma área para a implantação de uma nova LT, considerando-se concomitantemente os 

diversos aspectos que poderiam contribuir para perturbação futura. Destaca-se que, de 

acordo com levantamento sobre incidentes em LTs realizado no presente estudo, 

apresentado nos itens 1.2 e 1.4, as informações disponibilizadas não permitem uma 

análise da vulnerabilidade das áreas do país considerando os diversos fatores que 

ocasionam desligamentos, o que poderia ser inferido caso fossem indicadas, para cada 

perturbação, os locais, os empreendimentos, a data e os motivos de tais ocorrências. 

Assim, sugere-se para eventuais trabalhos futuros, confrontar a distribuição geográfica do 

histórico de desligamentos em LTs por ação de descargas atmosféricas com os resultados 

de classificação de vulnerabilidade obtida no presente estudo.  

Os riscos associados à incorreta ou ausência de consideração dos fatores que 

acarretam o desligamento das LTs no planejamento de sistemas de transmissão, pode 

reduzir a confiabilidade do sistema e ocasionar sobrecustos econômicos e aumento dos 

impactos socioambientais, que são prejudiciais para os consumidores de energia elétrica, 

os contribuintes e para a população em geral. Cabe alertar para o fato que o aumento da 

dimensão do sistema amplia esses riscos e que, portanto, é premente que estes fatores 

sejam levados em consideração.  

Dessa forma, um planejamento bem executado, que considere as questões de 

vulnerabilidade mencionadas, assim como eventuais outras alternativas de concepção do 

sistema que permitam uma maior confiabilidade, podem resultar em uma melhoria do 

desempenho da transmissão brasileira de energia elétrica. Embora isso possa representar, 

inicialmente, um custo adicional, os prejuízos de não se adotar tais ações de melhoria, 

poderão em grande escala por meio da interrupção do fornecimento de energia causada 

pelos desligamentos de LTs. 
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Anexo I: Imagens dos mapas de grau de saturação do solo utilizados 
(ano de 2014) e legenda associada 
 

 

Legenda associada aos mapas utilizados: 

 

 

 

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/01 e 10/01/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/01 e 20/01/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/01 e 31/01/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/02 e 10/02/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/02 e 20/02/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/02 e 28/02/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/03 e 10/03/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/03 e 20/03/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/03 e 31/03/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/04 e 10/04/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/04 e 20/04/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/04 e 30/04/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/05 e 10/05/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/05 e 20/05/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/05 e 31/05/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/06 e 11/06/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/06 e 20/06/2014: 

	



141 
 

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/06 e 30/06/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/07 e 10/07/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/07 e 20/07/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/07 e 31/07/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/08 e 11/08/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/08 e 20/08/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/08 e 31/08/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/09 e 10/09/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/09 e 20/09/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/09 e 31/09/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/10 e 10/10/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/10 e 20/10/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/10 e 31/10/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/11 e 10/11/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/11 e 20/11/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/11 e 30/11/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 01/12 e 10/12/2014: 

	

	

	

	

	

Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 11/12 e 20/12/2014: 
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Média de valores de grau de saturação do solo no período entre 21/12 e 31/12/2014:	

	

	


