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Abstract—This paper discusses the use of insulated lightning 

cables in order to reduce the induced currents existing when they 

have multiple earths. For this method to be applied it is necessary 

to make use of gaps coupled to the electrical isolators, isolating 

the system under normal operating conditions and serving as a 

current flow when the voltage at its terminals reaches a value 

capable of ionizing the existing air in the spacing. between the 

electrodes, creating a path for the circulation of currents with 

high values. To perform this role, the electrical behavior for the 

equipment known as horn unloader was analyzed, and the 

interference between the length of the spacing in the disruptive 

voltage values obtained, as well as its geometry in the distribution 

of the electric field. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Conforme o Banco de informação de geração (BIG) da 
agência nacional de energia elétrica (ANEEL), cerca de 
60,25% da energia gerada é proveniente das usinas 
hidrelétricas [1], sendo assim, para que a energia possa chegar 
ao consumidor final é necessária a existência de extensas linhas 
de transmissão que cruzam todo o território nacional, 
interligando centros de geração às redes de distribuição. 

Uso do cabo para raio -  sabe-se que as linhas de 
distribuição e transmissão estão sujeitas aos mais variados tipos 
de situações, sendo elas de interferência humana ou até mesmo 
da natureza, como no caso das descargas atmosféricas, que é 
responsável por 15% dos desligamentos forçados no sistema de 
transmissão [2]. Para que essa porcentagem não seja ainda 
maior é necessário o uso de cabos para-raios acima dos 
condutores fase, que tem como função interceptar as descargas 
de origem atmosférica e drena-las para o solo, evitando que 
danifique ou interrompa o sistema [3] 

A passagem de corrente nos cabos fase da linha de 
transmissão, induz correntes nos cabos para-raios devido a 

existência do acoplamento magnético entre eles, estas correntes 
irão circular entre os cabos para-raios, estrutura e solo, gerando 
perdas por efeito Joule ao sistema [4], que pode ser reduzida 
modificando a ligação entre os cabos para-raios e a torre de 
sustentação. Para essa técnica é possível utilizar o 
descarregador em formato de chifre, composto em sua estrutura 
por uma cadeia de isoladores acoplado a um centelhador em 
paralelo. 

 
. 

II. METODOLOGIA 

Para facilitar a compreensão a metodologia foi dividida em 
dois tópicos, a modelagem do sistema elétrico com o uso do 
dispositivo fazendo uso do ATPDraw e a modelagem do 
dispositivo no COMSOL. 

A. Modelagem no ATPDraw 

Para obter os valores das correntes induzidas que percorrem 
os cabos para-raios, utiliza-se a equação matricial (1) de queda 
de tensão.  

 

      (1) 

 
Sendo  respectivamente as correntes nas fases a, b 

e c dos condutores fases da linha de transmissão. Com a matriz 
impedância formada em sua diagonal principal pelas 
autoimpedâncias dos condutores das fases e cabos para-raios, e 
seus valores obtidos pela equação (2), e os termos restantes da 
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matriz são preenchidos pelas impedâncias mútuas, com seus 
valores   calculados pela equação (3). 

 

      (2) 

 

            (3) 

Onde:  

 

 – Frequência;  

 - Raio médio geométrico do condutor fase ou para 

raios; 

 - Resistividade do solo; 

- Distância entre dois condutores i e j. 

 Para cabos para-raios multiaterrados, as tensões 
induzidas em todos os pontos ao longo de sua extensão são de 
zero volts, visto que se encontram no mesmo potencial do solo. 
Sendo assim, fazendo a substituição e devidas manipulações 
em (1), obtemos a equação (4) para cálculo das correntes 
induzidas nos cabos para-raios.  

 

                    (4) 

 A passagem da corrente pelo cabo gera perdas por 
efeito Joule, que podem ser calculados pela equação (5) 

 

                                               (5) 

 

– Resistência dos cabos para raio acrescida do seu 

retorno pelo solo 

 

 Para redução dessas perdas, um método existente é o 
de isolar o cabos para-raios das torres de transmissão e aterra-
los em um ponto da sua extremidade, porém é importante 
salientar que apesar da redução das correntes induzidas e 
consequentemente redução das perdas por efeito Joule, haverá 
um aumento da tensão induzida [5].  

 Para fazer uma análise computacional, o trecho de 
linha Messias/Suape II de 176,5 quilômetros foi usado como 
base para o estudo. A linha em questão possui dois cabos para-
raios e ambos estão aterrados diretamente na torre de 

transmissão, mas para análise do comportamento da linha com 
o uso do dispositivo descarregador em formato de chifre, será 
necessário modificar a configuração inicial da linha 
Messias/Suape II.  

Inicialmente sabendo que a corrente que percorre os cabos 
para-raios nesta nova configuração, em estado permanente, é 
reduzida a valores ínfimos, logo os valores de  e  são 

estabelecidos como sendo zero amperes, e a partir de (1), as 
tensão induzidas são obtidas em (6) 

 

                                        (6)      

 

Com o bloco LCC do ATPDraw, fazendo uso do modelo PI 
da linha transmissão, recomendado para linhas curtas por 
dispender um menor esforço computacional [6], com os dados 
de linha disponibilizados pela CHESF como a resistividade do 
solo, comprimento da linha, dados dos condutores fases e 
cabos para-raios, bem como suas disposições e a geometria da 
torre, é possível adquirir os parâmetros da linha de transmissão.  

 A partir dos dados de entradas pertencentes aos cabos para-
raios do tipo OPGW e EHS 3/8” foi possível obter a matriz 
impedância do sistema, contraída após preencher e processar o 
bloco LCC, que então gera um arquivo capaz de nos fornecer a 
informação solicitada, como visto na Fig. 1. 

 

 

Fig. 1. Matriz impedância obtida no ATP. 

 Utilizando o valor de corrente diurna de longa 
duração entregue pela CHESF e estabelecendo que as fases 
estão em equilíbrio e defasadas de  na sequência positiva:  
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É possível então fazendo uso de (6) obter as tensões 
induzidas:  

 

 V/Km 

 

Para seccionar os cabos para-raios será utilizado o 
descarregador em formato de chifre para isolar composto por 2 
elementos isoladores, de tensão nominal 15 KV, e tensão 
disruptiva à 60 Hz, com valor à seco de 100 KV e sob chuva de 
62 KV, com uma distância entre os eletrodos de 4 cm [7]. A 
partir desses dados é possível obter o comprimento do trecho 
de linha a ser isolado sem danificar a isolação do equipamento, 
para isso basta dividir o valor da tensão nominal do isolador 
pela tensão de induzida, chegando a um valor de 54 
quilômetros.  Para a linha Messias/Suape II de 176,5 Km foi 
estabelecida sua divisão em 4 trechos sendo cada uma de 
comprimento  Km   e tendo seu ponto médio 

aterrado. Com  o equipamento não atinge um valor 

de tensão capaz de danificar o isolamento do descarregador em 
formato chifre. Para fins didáticos esta configuração foi 
realizada considerando que a linha é formada apenas por cabos 
para raios do tipo EHS 3/8” e OPGW pois eles representam 
cerca de 73% de toda a extensão de linha real estudada. 

A representação computacional foi realizada com o auxílio 
do software ATPDraw, como vista na Fig.(2), com chaves 
controlada por tensão desempenhando o papel dos isoladores 
de 800 KV das fases e o dispositivo descarregador em formato 
de chifre com valor de tensão definida como sendo a tensão 
disruptiva, de 62 KV estabelecida pelo equipamento. 

 

 

Fig. 2. Representação da linha MESSIAS/SUAPE II no ATPDraw 

É importante analisar o comportamento do equipamento 
também em situações anormais do sistema, como no caso de 
um curto circuito na linha, sendo cerca de 63% das faltas 
ocorridas no sistema do tipo monofásica (KINDERMAN, 1997 
ed.2). Aproximadamente 11% dos desligamentos forçados é 
devido a equipamentos e acessórios [2], onde pode-se incluir os 
defeitos que acontecem nos isoladores das linhas que 
posteriormente evolui para um curto circuito no sistema. 
Ocorrendo esta falta, a distribuição da corrente se dará através 
da estrutura, aterramento e cabos para raios, como ilustrado na 
Fig. (3) 

 

Fig. 3. Distribução da corrente de curto circuito[9] 

Para a análise no ATPDraw da situação em questão foi 
considerado o curto fase-terra próximo a fonte, pois esta seria a 
pior condição oferecida ao sistema, devido ao fato de que faltas 
mais distantes da subestação irão possuir um acréscimo na 
impedância, influenciando diretamente no cálculo da corrente 
de curto, que então será reduzida [9].O curto será representado 
por uma chave controlada por tempo (com tempo definido de 
0,1 segundos) e estará em paralelo a chave que representa o 
isolador da fase B. 

A. Modelagem no COMSOL 

O COMSOL utiliza-se do método de elementos finitos para 
resolução dos problemas, com foco na solução das leis de 
ciências naturais e das equações diferenciais que as regem, 
abrangendo fenômenos da engenharia e ciência [10]. Com esta 
ferramenta computacional disponível é possível realizar uma 
análise das características elétricas do descarregador em 
formato de chifre. 

Inicialmente, foi realizada a representação gráfica do 
equipamento da Fig.(4) no software AutoCAD com o auxílio 
de um paquímetro para obtenção de suas medidas. O desenho 
realizado no software ilustra um corte transversal do 
equipamento da Fig.(4) em um espaço bidimensional (2D), 
como visto na Fig.(5). 

 

 

Fig. 4. Dispositivo descarregador em formato de chifre 
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Fig. 5. Desenho no AutoCAD do corte transversal do dispositivo 

 

 
Para que a simulação no COMSOL seja concretizada, 

primeiramente escolher um espaço de simulação compatível 
com as dimensões do desenho da Fig.(5), onde será efetivado 
um estudo eletrostático com o uso do pacote AC/DC disponível 
pelo software, possibilitando uma análise em regime 
estacionário, com a finalidade de analisar características 
elétricas no momento da abertura do arco elétrico nos terminais 
do centelhador.  

Após a realização dos passos anteriores, o desenho feito no 
AutoCAD é importado para o COMSOL, que então ficará 
interno a um quadrado de dimensões 1000 x 1000, simulando o 
ambiente externo no qual o dispositivo encontra-se imerso. O 

programa solicita a permissividade relativa ( ) de cada 

material presente no dispositivo, com seus valores obtidos 
através [11], e as regiões definidas como na Fig.(6). 

 

Fig. 6. Seleção dos materiais do dispositivo 

 

Uma extremidade do dispositivo foi submetida a tensão 
disruptiva, e a outra extremidade com um potencial de 0 Volts, 
bem como as bordas do quadrado no qual encontra-se imerso. 
Para solução pelo método dos elementos finitos, é definida uma 
malha formada por 33908 regiões triangulares, denominada 
pelo software de finer. 

 

III. RESULTADOS 

A partir da simulação do circuito apresentado na Fig.(2), foi 
possível obter os gráficos das correntes e tensões induzidas 
sobre os dispositivos presentes nos dois cabos para-raios 
existentes, como apresentado respectivamente nas Fig. 7 e 
Fig.8. 

 

Fig. 7. Correntes induzidas nos cabos para-raios isolados 

 

 

Fig. 8. Tensões induzidas nos cabos para-raios isolados 

No caso de cabos para-raios multiaterrados, suas correntes 
induzidas são mostradas na Fig.(9). 
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Fig. 9. Correntes induzidas nos cabos para-raios multiaterrados 

Na presença do curto monofásico da fase B, as correntes de 
fase apresentam um comportamento visto na Fig.(10). 

 

Fig. 10. Correntes de fase com curto circuito na fase B  

A Fig.(11) mostra a distribuição da corrente de curto 
circuito entre os dois cabos para-raios e o aterramento da torre, 
representados respectivamente pelas cores verde, vermelho, 
azul e marrom. 

 

Fig. 11. Distribuição da corrente de curto circuito 

A tensão aplicada as chaves ligadas aos cabos para raios, 
que simulam o uso do descarregador de chifre, possuem o 
comportamento visto na Fig.(12). As linhas do grafico com 
cores azul e verde apresentam o comportamento do potencial 
na extremidade conectada ao cabo para raio e a linha vermelha 
a extremidade ligada a torre. 

 

Fig. 12. Tensão sobre o descarregador em formato de chifre 

Com a simulação do COMSOL foi possivel obter os 
graficos da distribuição do campo no equipamento e no 
espaçamento do centelhador, como visto respectivamente na 
Fig.(11) e na Fig.(12). 

 

Fig. 13. Distribuição de campo no equipamento 

 

 

Fig. 14. Distribuição de campo no espaçamento entre os eletrodos 

IV. CONCLUSÃO 

 
As correntes induzida nos cabos para-raios segmentados, 

visto na Fig.(7), apresentam valores próximos a zero, 
corroboroborando o esperado teoricamente e utilizado para 
calculo da tensão induzida em (6), sua existência é devido a 
existência de correntes de fuga. Em comparação com a Fig. (9) 
os valores de correntes induzidas são reduzidos de forma 
significativa, afetando diretamente nas perdas do sistema, já 
que as perdas variam com o quadrado da corrente,como 
mostrado em (5). 

Os valores de tensão da Fig.(8) estão abaixo da tensão 
disruptiva de 62 KV estipulados pelo descarregador em 
formato de chifre, isolando a torre do cabo, como desejado para 
a situação de regime permanente do sistema.  

A Fig.(11) mostra que após a ocorrência do curto circuito a 
corrente se distribui, e a passagem pelos cabos para-raios só é 
possível devido ao valor de tensão que supera a tensão 
disruptiva, como visto na Fig.(12), permitindo que a corrente 
possa fluir pelo centelhador do descarregador em formato de 
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chifre, protegendo o isolador de sofrer danos, mas é importante 
salientar que devido aos altos valores de corrente circulando no 
equipamento , existe a necessidade de um estudo futuro para 
que se possa analisar a suportabilidade térmica do equipamento 
nessa situação. 

A partir da simulação realizada no COMSOL e observando 
a Fig.(13), nota-se que existe uma distribuição de campo não 
homogenia concentrada nos terminais próximo aos eletrodos, 
onde dará início ao processo de formação do arco elétrico. Essa 
concentração ocorre fenômeno ocorre devido ao poder das 
pontas, e depende do ângulo em sua extremidade. Para 
eletrodos com placas paralelas, esta distribuição ocorre de 
forma uniforme, já que o ângulo na sua superfície possui um 
valor considerado alto [12]. 

É possível realizar uma comparação entre a rigidez 
dielétrica esperada com a obtida pela simulação, visto que a 
partir dos dados de tensão disruptiva à seco de 100 KV e 
espaçamento entre os eletrodos de 4 cm, e sabendo que o valor 
da divisão da tensão pelo espaçamento nos dá o valor mínimo 
de campo em KV/m necessário para romper o dielétrico ar, este 

valor é de . Na Fig.(14) o valor mínimo de campo 
acontece na metade do seu comprimento com um valor 

aproximado de , com uma margem de erro pequena 
comparada ao valor esperado.  
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