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RESUMO 
 
A transmissão de energia elétrica a longas distâncias é um elemento estratégico para o Brasil 
devido suas dimensões continentais. A expansão das linhas de transmissão e subestações do 
Sistema Interligado Nacional (SIN), prevista em futuro próximo para a Região Norte do 
Brasil, precisa ser planejada e executada de forma eficiente para garantir um ambiente 
competitivo na geração e comercialização de energia elétrica. Dentre todos os cuidados no 
planejamento das linhas de transmissão para o seu bom funcionamento, a proteção contra 
descargas atmosféricas vem recebendo destaque, principalmente quando se tratam de novas 
instalações em regiões cujos parâmetros de interesse para o planejamento da proteção das 
linhas são pouco conhecidos ou até mesmo indisponíveis, como é o caso da Região 
Amazônica. Este trabalho objetivou reconhecer e analisar os parâmetros de interesse para o 
planejamento estratégico dos sistemas de proteção de linhas de transmissão contra descargas 
atmosféricas nessa Região. A pesquisa teve caráter exploratório e descritivo, sendo 
desenvolvida em três fases: A primeira, composta por levantamento e análise de parâmetros 
físicos das descargas atmosféricas registradas pela Rede de Detecção de Raios do Sistema de 
Proteção da Amazônia (RDR-SIPAM). A segunda constituída de levantamento e análise de 
dados atmosféricos para desenvolvimento de algoritmos de previsão de raios e de 
reconhecimento de padrões de tempo severo, baseados em técnicas de inteligência 
computacional. A terceira fase formada por uma proposta metodológica para a análise de 
exposição dos elementos de torres elevadas das linhas de transmissão. A pesquisa permitiu:  
a) reconhecer características dos raios nuvem-solo (negativos e positivos) como corrente de 
pico, tempo de subida e de descida da onda e derivada máxima;  b) desenvolver algoritmos de 
reconhecimento de padrões de tempestade de raios e de previsão de descargas atmosféricas na 
Amazônia; e c) criar um procedimento metodológico para a realização da análise de 
exposição dos elementos das linhas de transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e torre) às 
descargas atmosféricas, sendo todos estes produtos gerados considerados críticos para um 
planejamento estratégico dos sistemas de proteção de linhas de transmissão na Amazônia. 

Palavras-chave: Parâmetros das descargas atmosféricas. previsão de raios. linhas de 
transmissão. Amazônia. 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 
Considering the continental size of Brazil, its electric energy distribution system must include 
long distance transmission lines. This strategic need is supposed to be achieved by a planned 
expansion of its Integrated National System (INS) of transmission lines and power sub 
stations toward the northern region of this country. This objective may be reached in the near 
future, and must take into account the efficiency requirements and a competitive environment 
for the investments in generation and commercialization of electric energy to the consumers, 
at acceptable prices. Among the necessary precautions to guarantee a good performance of 
these systems, their projects are keen on the protection of the transmission lines against 
atmospheric electric discharges. Unfortunately, the relevant parameters for lightning 
protection projects, are little known or inexistent in the expansion areas such as the Amazon 
Region. This work aimed to measure and analyze the important lightning parameters in the 
eastern Amazon Region, in order to subsidize the adequate installation and operation of the 
regional electric systems. The research undertook surveying and descriptive approaches, and 
was divided in three phases. The first, comprehended the observations and analysis of the 
physical variables of the lightning flashes registered by the Amazonian Protection System 
Lightning Detection Network. The second, was made up of a survey and selection of the 
relevant atmospheric parameters derived from radiosonde data loggings, for the development 
of lightning forecasting algorithms, and recognition of severe weather patterns, based on 
computer intelligence techniques. The third phase corresponds to a methodology proposal for 
the analysis of the transmission lines high tower elements exposure to atmospheric 
discharges. This research permitted: a) to determine the relevant characteristics of the cloud-
to-ground lightning (percentage of the positive and negative polarity stroke types, peak 
currents, rise and decay times, plus their maxima rate of change for each stroke detected); b) 
to develop algorithms for the recognition of weather patterns leading to severe lightning 
storms and to make their forecasts discriminating the occurrence density classes; and c) to 
describe a methodological procedure to analyze the exposure to lightning strikes, of the 
transmission line system components (towers, lightning and phase cables and others), all of 
them considered critical for the strategic planning and design of the protection systems for the 
transmission lines in the Amazon Region. 
 
Keywords: Atmospheric discharge parameters. lightning forecasts. electric energy 
transmission lines. Amazon Region. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta tese realiza o reconhecimento e a análise dos parâmetros de interesse para o 

planejamento estratégico dos sistemas de proteção de linhas de transmissão contra descargas 

atmosféricas na Amazônia. 

1.1 TEMA E PROBLEMA 

A expansão das linhas de transmissão e subestações do Sistema Interligado Nacional 

(SIN) deve ser planejada e executada de forma robusta para garantir um ambiente competitivo 

na geração e comercialização de energia elétrica (BRASIL, 2011). A transmissão de energia 

elétrica desempenha um papel estratégico para o setor energético nacional devido permitir o 

processo de compartilhamento da energia e a redução dos estrangulamentos regionais 

(submercados), possibilitando despachos otimizados no parque gerador. 

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2020, o sistema de 

transmissão interligado, que no ano de 2010 contava com uma extensão de aproximadamente 

100.000 km de linhas instaladas, deverá atingir até o ano de 2020 a ordem de 142.000 km, 

representando um aumento de 42% da atual rede nacional. Este plano caracteriza-se por sua 

elevada taxa de crescimento para os próximos dez anos, sendo que grande parte da expansão 

resultará das interligações com usinas da região Norte. Para este período estima-se um total de 

investimentos de R$ 46,4 bilhões, sendo R$ 30 bilhões em linhas de transmissão e R$ 16,4 

bilhões em subestações (BRASIL, 2011). 

Pelo fato do Brasil ser um país de dimensões continentais com potencialidades de 

geração hídrica em diversas regiões, a transmissão de energia a longas distâncias tornou-se 

elemento estratégico. O SIN foi desenvolvido utilizando-se da variedade de níveis de tensão 

para vencer as grandes extensões entre as fontes geradoras e os centros de carga.  

A Rede Básica de transmissão possui tensões que variam de 230 kV a 750 kV, sendo 

esta responsável pela integração dos diversos elementos do setor elétrico e pela garantia do 

fluxo eficiente e eficaz de energia nacional e entre países vizinhos, com o objetivo de auxiliar 

a racionalização de recursos naturais e elevar a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro. 

A Figura 1 mostra a configuração do Sistema Interligado Nacional referente ao ano de 

2010 com projeções da localização das instalações e operações de novas linhas de transmissão 

para um futuro próximo (até o ano de 2013). 
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Figura 1 – Projeção do Sistema Interligado Nacional (SIN) para 2013. 

 

Fonte: BRASIL (2011, p. 107). 

 

Observando a Figura 1, percebe-se que a Região Norte será uma das mais impactadas 

com a construção de novas linhas de transmissão e subestações associadas. Os impactos 

tornam-se mais evidentes quando se analisa as principais expansões ou antecipações das 

interligações do SIN, conforme mostra o Quadro 1. São exemplos de destaque: o início das 

operações da linha de transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus; os esforços de integração ao SIN 

da Usina Hidroelétrica de Belo Monte; instalações para o escoamento da energia do Rio 

Madeira e Belo Monte; dentre outras ações. 
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Quadro 1 - Principais expansões ou antecipações das interligações do SIN. 

 

            Fonte: BRASIL (2011, p. 89). 

Em todas estas interligações a transmissão desempenha papel fundamental sendo que a 

sua própria proteção, em termos de garantia de sua operação, também se constitui em um fator 

estratégico nacional. Dentre todos os cuidados no planejamento das linhas de transmissão para 

o seu bom funcionamento, a proteção contra descargas atmosféricas vem recebendo destaque, 

principalmente quando se tratam de novas instalações em regiões cujos parâmetros de 

interesse para o planejamento da proteção das linhas são pouco conhecidos ou até mesmo 

inexistentes. Dentre as regiões brasileiras, aquela que se configura atualmente como o maior 

desafio para a expansão do SIN, é a Região Amazônica. 
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 A descarga atmosférica ou raio é um fenômeno natural crítico para a qualidade das 

transmissões de energia elétrica. A detecção, previsão e proteção contra raios tornam-se 

fundamentais em função da possibilidade de ocorrência de danos permanentes nos 

equipamentos utilizados no sistema e de desligamentos das linhas de transmissão, o que gera 

prejuízos tanto para as empresas do setor elétrico quanto para a sociedade de forma geral. 

 Basicamente, as interrupções não programadas do fornecimento de energia de 

sistemas elétricos, decorrentes de descargas atmosféricas, podem ocorrer por uma descarga 

direta, isto é, pela incidência direta do raio nos condutores (fases) ou por uma descarga 

indireta quando o raio atinge algum ponto as proximidades das linhas ou quando a descarga 

atinge uma estrutura do sistema elétrico, como por exemplo, a torre. 

As descargas diretas são reconhecidamente danosas para o sistema, entretanto, as 

indiretas configuram-se como as responsáveis por grande parte dos prejuízos, isto devido a 

sua maior freqüência e pelo fato destas descargas induzirem tensões que podem ocasionar os 

desligamentos nas linhas de transmissão. 

Os desligamentos produzem interrupções do processo produtivo das indústrias, perda 

de produtividade e de informação, o que contribui de forma negativa para a composição dos 

índices de qualidade da empresa de energia elétrica, e considerando a evolução do número de 

equipamentos sensíveis a variabilidade de tensão, esta qualidade torna-se cada vez mais foco 

de atenções, devido sua falta gerar sérios problemas a diversos setores da economia. 

Estudos sobre os raios na Amazônia vêm sendo desenvolvidos ao longo de décadas, 

numa tentativa de reconhecer suas características. Podem ser citados trabalhos pioneiros como 

Rocha, Souza e Costa (1996), Souza et al. (1997), Rocha e Souza (1998) e Souza, Rocha e 

Carrera (1999) e trabalhos mais recentes como Almeida et al. (2008), Pereira et al. (2008), 

Ribeiro et al. (2011a), Ribeiro et al. (2011b), Santos et al. (2011)  e Almeida et al. (2011). 

  Todos estes trabalhos tiveram sua parcela significativa para a evolução do 

conhecimento deste fenômeno na Região Amazônica. Uma das ferramentas básicas, que 

fundamentou muitos destes trabalhos foi a rede de detecção de raios do Sistema de Proteção 

da Amazônia (RDR-SIPAM), que nos anos de 2005 a 2009 operava com um conjunto de 

sensores do tipo LPATS - IV, desenvolvidos pela empresa Global Atmospherics (atualmente 

Vaisala).  
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A rede possuía uma central de processamento dos dados de descargas atmosféricas 

situada na cidade de Belém e 12 (doze) sensores dispostos nas cidades de Belém, Breves, 

Tucuruí, Paragominas, São Luis, Imperatriz, Barra do Corda, Parauapebas, Carolina, 

Redenção, São Félix do Araguaia e Natividade. 

Os dados desta rede de detecção contribuíram muito para a formação das pesquisas 

sobre raios na Região Amazônica, fornecendo informações, como por exemplo, a localização 

das descargas atmosféricas, suas polaridades, intensidades da corrente de pico e tipos (intra-

nuvem ou nuvem-solo), dentre outras. 

Porém, atualmente esta rede apresenta-se inoperante e em processo de reestruturação 

(SÁ et al., 2011a). Aproveitando este momento, torna-se salutar revisar algumas restrições e 

limitações desta rede, impostas pela sua eficiência de detecção (PEREIRA, 2008; 

NACCARATO; PINTO JÚNIOR, 2009) e quais consequências trouxe para a análise dos 

dados, no intuito de proporcionar sugestões para que na nova rede de detecção tais 

deficiências sejam eliminadas. Então, esta tese busca, em seu primeiro estágio, avaliar e 

explanar os efeitos destas restrições e suas conseqüências, com o objetivo de reconhecer e 

analisar os parâmetros físicos e estatísticos das descargas atmosféricas nuvem-solo (negativas 

e positivas) de interesse para um planejamento estratégico de linhas de transmissão na 

Amazônia. 

O segundo pilar desta tese diz respeito à previsão de descargas atmosféricas na 

Amazônia. A previsão da incidência de raios, sobre as áreas geográficas por onde percorrem 

as linhas de transmissão, é outro fator estratégico para as empresas do setor elétrico, isto pelos 

benefícios que esta atividade pode proporcionar no sentido de auxiliar as tomadas de decisão 

quanto às ações preventivas para evitar maiores danos aos equipamentos. 

A convecção atmosférica é um processo físico, responsável pela maioria das descargas 

atmosféricas, sendo mais intensa nas regiões de latitudes baixas do globo terrestre. Ela é 

responsável pela formação de nuvens com elevado potencial de descargas atmosféricas, as 

chamadas nuvens de tempestade de raios ou Cumulonimbus (CB). Estas nuvens geram 

grandes centros de cargas (positivos e negativos), que uma vez rompido seus isolamentos 

naturais, produzem raios dos mais variados tipos (nuvem-ionosfera, intra-nuvem, nuvem-

nuvem, nuvem-ar e nuvem-solo). O raio nuvem-solo é o maior interesse para o homem, 

devido ser altamente danoso para seres vivos e estruturas (COORAY et al., 2007). 

Com o intuito de prever tempestades, vêm sendo desenvolvidos, desde meados do 

século passado, índices de instabilidade e parâmetros termodinâmicos (PEPPIER, 1988) 
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derivados de radiossondagens atmosféricas, sendo que a maioria destes indicadores está 

relacionada à capacidade da atmosfera terrestre produzir um fenômeno de convecção. São 

exemplos de índices usualmente utilizados na previsão de tempestades convectivas: Índice 

SWEAT (SWEAT index) (BIDNER, 1970); Energia Potencial Convectiva Disponível 

(Convective Available Potential Energy - CAPE) (MONCRIEFF; MILLER, 1976) e Inibição 

Convectiva (Convective Inhibition - CINE) (COLBY, 1984), dentre muitos outros. 

Com o avanço das tecnologias de informação, alguns estudos buscaram associar estes 

índices de instabilidade e parâmetros termodinâmicos com técnicas de inteligência 

computacional numa tentativa de aperfeiçoar os resultados das previsões do tempo severo. 

Pode-se citar Frankel et al. (1990) como um dos trabalhos pioneiros de desenvolvimento de 

redes neurais utilizando índices derivados de sondagens na previsão de descargas 

atmosféricas. Mais recentemente, Manzato (2005, 2007) utilizou redes neurais para fazer 

análise multivariada de índices de instabilidade e prever o tempo severo na planície da região 

Friuli Venezia Giulia, nordeste da Itália. 

No Brasil, Zepka (2005) estudou a aplicação de redes neurais para a previsão de raios, 

utilizando variáveis meteorológicas e dados de descargas atmosféricas para a região costeira 

do estado do Rio de Janeiro. Em termos de Amazônia, Sá et al. (2011b, 2011c) 

desenvolveram previsores de raios baseados em técnicas de mineração de dados (vizinhos 

mais próximos e árvore de decisão) utilizando como variáveis preditoras as estimativas da 

evolução horária da Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE). Sá et al. (2011d) 

desenvolveram, também, redes neurais do tipo mapas auto-organizáveis (originais e com 

variações recorrentes) para o reconhecimento de padrões de tempo severo, utilizando índices 

de instabilidade e parâmetros termodinâmicos como entradas de dados. 

Apesar dos avanços, em termos de previsão de descargas atmosféricas, muito ainda se 

tem a discutir, analisar e descobrir principalmente quando o tema é a Amazônia, uma região 

reconhecida como sendo uma daquelas de maior incidência de raios no mundo (SOUZA, 

2009), porém ainda com pouco referencial para as tomadas de decisão de gestores de linhas 

de transmissão sobre os parâmetros preditivos de tempestades de raios nesta vasta região. 

Nestes termos, esta tese também busca, em um segundo estágio, contribuir para o 

desenvolvimento de tecnologias preditivas de descargas atmosféricas para serem utilizadas na 

Região Amazônica. 
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Como terceiro e último foco desta tese, tem-se a análise de exposição dos elementos 

das linhas de transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e a torre) às descargas atmosféricas. 

Foi desenvolvida uma metodologia, baseada no modelo eletrogeométrico, de comparação dos 

percentuais das faixas de incidência e da quantidade estimada de descargas atmosféricas nos 

componentes da linha, em função do ângulo de incidência do raio, da corrente de pico, da 

altura da torre e da expressão aplicada para estimar o raio de atração das descargas 

atmosféricas. 

Basicamente, o modelo de análise de incidência de descargas atmosféricas em linhas 

de transmissão é o modelo eletrogeométrico, sendo ele fundamentado na distância de atração 

entre a descarga piloto (descarga descendente) e a estrutura terrestre (origem do canal 

ascendente). Esta distância permite admitir a existência de trechos de incidência de descargas 

sobre os elementos fundamentais das torres de transmissão que são os condutores. Porém, 

outros elementos precisam ser analisados além dos cuidados na blindagem das fases, pois 

considerando-se a não convencionalidade das torres altas que estão sendo construídas na 

Região Amazônica, raios podem surpreender nosso operadores do sistema interligado com 

incidências que prejudiquem não só os condutores e/ou isoladores, mas também as próprias 

estruturas das torres, pelos potenciais riscos das descargas que incidirem na base de uma torre 

alta. 

A maioria das torres de linhas de transmissão existentes no Brasil não ultrapassa       

40 metros de altura. As exceções para a grande parte das linhas do SIN são na Amazônia a 

regra em geral, sendo as exceções, nesta região, verdadeiros casos inexploráveis ou sem 

qualquer elemento comparativo a nível mundial. Configura-se, em certa parte, o atual 

planejamento das linhas de transmissão na Amazônia como uma ação sem precedentes e sem 

subsídios que possam balizar até mesmo as possíveis ações reativas ou mesmo pró-ativas em 

relação à proteção das linhas. 

Diante do exposto, esta tese contribui com os propósitos de eficiência para o 

planejamento energético estratégico na Região Amazônica, ou seja, inicialmente realiza uma 

descrição e avaliação das restrições impostas pela RDR-SIPAM e busca contribuir no sentido 

de identificar parâmetros de interesse para a otimização dos planejamentos de linhas sobre a 

região em questão. Posteriormente, proporciona o desenvolvimento de algoritmos preditivos 

de descargas atmosféricas e de reconhecimento de padrões das características dos estados da 

atmosfera instável associados à possível formação de raios, baseados em técnicas de 

inteligência computacional, e assim prever a incidência e a classificação de grupos de raios. 
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E por fim contribui analisando e discutindo possíveis impactos decorrentes das 

descargas atmosféricas em linhas de transmissão com torres altas. Desse modo, esta tese 

configura-se como uma resposta as demandas destinadas ao reconhecimento de possíveis 

fontes esclarecedoras das dúvidas na tomada de decisão dos gestores das empresas do setor 

elétrico brasileiro bem como de projetistas das linhas de transmissão. Pretende acrescentar 

conhecimento sobre os parâmetros de interesse para o planejamento estratégico de linhas de 

transmissão e contribuir para o alcance da segurança do setor elétrico brasileiro. 

1.2 OBJETIVOS 

Para responder à problemática da pesquisa, foram selecionados os objetivos (geral e 

específicos) relacionados a seguir. 

1.2.1 Objetivo geral 

Reconhecer e analisar os parâmetros de interesse para o planejamento estratégico dos 

sistemas de proteção de linhas de transmissão contra descargas atmosféricas na Região 

Amazônica. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar os parâmetros físicos e estatísticos das descargas atmosféricas nuvem-solo 

(negativas e positivas) registradas pela Rede de Detecção de Raios do Sistema de Proteção da 

Amazônia (RDR-SIPAM); 

- Avaliar os impactos das informações geradas pela RDR-SIPAM; 

- Identificar indicadores atmosféricos relacionados à previsão de tempestades de raios; 

- Identificar técnicas de inteligência computacional adequadas para classificar e reconhecer os 

padrões atmosféricos relacionados à ocorrência de descargas atmosféricas; 

- Desenvolver algoritmos, baseados em técnicas de inteligência computacional e indicadores 

atmosféricos, capazes de realizar previsões de descargas atmosféricas e de reconhecer padrões 

de tempestades de raios para a Região Amazônica, no intuito de auxiliar os tomadores de 

decisão quanto às ações preventivas necessárias para minimizar os danos provocados pelos 

raios; 
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- Identificar modelos de incidência de descargas atmosféricas em linhas de transmissão de 

energia elétrica e propor uma metodologia para analisar a exposição dos elementos 

constituintes de linhas de transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e torre) às descargas 

atmosféricas; 

- Analisar os impactos produzidos pela introdução de estruturas não-convencionais (torres 

altas) na Região Amazônica de acordo com o plano de expansão do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), em relação aos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está dividido em nove capítulos. O primeiro aborda os aspectos 

referentes ao tema, problema da pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e a distribuição 

do conteúdo abordado na tese. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão teórica sobre os fundamentos e parâmetros 

físicos das descargas atmosféricas, os sistemas de medição direta e indireta de raios, com 

enfoque nos sistemas de localização de descargas atmosféricas (Lightning Locating Systems), 

além da descrição das características dos raios na Amazônia. 

O terceiro capítulo aborda os conceitos sobre a formação das nuvens de tempestade de 

raios e discute a utilização de indicadores de instabilidade atmosférica como base de dados 

para o desenvolvimento de algoritmos previsores de descargas atmosféricas e de algoritmos 

para o reconhecimento dos padrões de tempo severo. 

O quarto capítulo apresenta um levantamento teórico sobre as técnicas de 

reconhecimento de padrões e análise de dados utilizados no desenvolvimento da pesquisa. 

Descreve os fundamentos sobre a classificação e clusterização de dados, além de explorar 

técnica de mineração de dados como: vizinhos mais próximos (Nearest Neighbours based 

Classification), árvores de decisão (Decision Trees), K-Médias (K-Means Clustering). 

Ainda neste capítulo, discute-se a utilidade de mapas auto-organizáveis (Self-

Organizing Maps) para a classificação e clusterização de dados e explora-se a utilização da 

Análise dos Componentes Principais (Principal Component Analysis) e da Análise das 

Características Operacionais do Receptor (Receiver Operating Characteristic Analysis), sendo 

todas estas técnicas, citadas anteriormente, utilizadas no desenvolvimento dos algoritmos 

propostos deste trabalho. 



28 
 

 

O quinto capítulo descreve os fundamentos dos sistemas de proteção contra raios, 

sendo explorados os modelos de incidência (eletrogeométrico e progressão do líder). 

O sexto capítulo expõe a metodologia utilizada na pesquisa. Ela é dividida em três 

fases sendo individualmente dotadas de procedimentos próprios de coleta, análise e discussão 

dos resultados obtidos. 

O sétimo capítulo aborda os resultados da pesquisa (organizados em figuras, quadros, 

tabelas, dentre outros) e as análises desenvolvidas.  

O oitavo capítulo apresenta a discussão dos resultados à luz dos conceitos adquiridos 

no decorrer da formação do Estado-da-Arte da tese.  

O nono capítulo apresentada as conclusões da pesquisa juntamente com sugestões 

consideradas essenciais para a continuidade do tema pesquisado em trabalhos futuros. 

Completando a tese, seguem as referências utilizadas no trabalho. 
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2 CARACTERIZAÇÃO E DETECÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Este capítulo inicialmente aborda os fundamentos e parâmetros físicos das descargas 

atmosféricas. Posteriormente, explora os sistemas de medição direta e indireta de raios, 

enfocando os sistemas de localização de descargas atmosféricas (Lightning Locating Systems). 

Por fim, descreve características das descargas atmosféricas na Amazônia. 

2.1 FUNDAMENTOS SOBRE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

A descarga atmosférica é um fenômeno natural de origem complexa, caracterizado por 

um fluxo de corrente impulsiva de alta intensidade e curta duração, que percorre distâncias de 

alguns quilômetros em canal ionizado na atmosfera terrestre. Pode ser do tipo               

nuvem-ionosfera, intra-nuvem, nuvem-nuvem, nuvem-ar e nuvem-solo. O fluxo de corrente 

de uma descarga atmosférica produz aquecimento intenso, com temperaturas superiores a 

30.000 K, efeito luminoso associado (relâmpago) e rápida expansão do ar próximo ao canal 

com formação de onda sonora (trovão) (RAKOV; UMAN, 2003). 

2.1.1 Descargas nuvem-solo 

As descargas nuvem-solo estão entre aquelas de maior interesse para o homem, devido 

aos efeitos diretamente relacionados aos danos humanos e materiais (COORAY et al., 2007). 

Na Figura 2 são expostos os subtipos de descargas atmosféricas nuvem-solo. 

 

Figura 2 – Classificação das descargas atmosféricas do tipo nuvem-solo. 

 

Fonte: Rakov e Uman (2003, p. 5). 
 

No caso de uma descarga nuvem-solo negativa (ascendente ou descendente) ocorre a 

transferência de carga negativa para a terra. No caso de uma descarga nuvem-solo positiva 

(ascendente ou descendente) ocorre a transferência de carga negativa para a nuvem. 
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Até atingir a terra, uma descarga atmosférica nuvem-solo plena compõem-se de várias 

etapas: (a) Inicialmente processos disruptivos na nuvem de tempestade geram um canal 

ionizado precursor da descarga (Stepped Leader) que se dirige ao solo; (b) Em seguida, um 

canal ascendente, originado do solo forma-se em direção ao canal precursor; (c) 

Posteriormente, ocorre a conexão dos canais descendente e ascendente; (d) Após a conexão, 

ocorre a descarga de retorno (Return Stroke). 

Porém, na maioria dos casos, outros centros de carga na nuvem, próximos ao canal 

ionizado aportam este com novas cargas no processo denominado recarregamento do canal 

(Dart Leader). Após o recarregamento do canal ocorre a descarga de retorno subsequente 

(Subsequent Return Stroke). Este processo de realimentação pode se repetir várias vezes 

permitindo que em um mesmo canal ocorram múltiplas correntes de retorno. 

A Figura 3 mostra estas etapas com os seus respectivos tempos associados (UMAN, 

1987): 

 
Figura 3 – Etapas e tempos da descarga atmosférica do tipo nuvem-solo. 

 

Fonte: Uman (1987, p. 14). 

Acredita-se que as descargas nuvem-solo descendentes negativas representem cerca de 

90% (noventa por cento) ou mais dos raios nuvem-solo globais (RAKOV; UMAN, 2003).     

O Quadro 2 mostra alguns parâmetros físicos de corrente das descargas nuvem-solo negativas. 
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Quadro 2 - Parâmetros físicos de corrente das descargas nuvem-solo negativas. 
 

 

Parâmetros Primeira descarga   
de retorno 

Descarga de retorno 
subsequente 

Corrente de pico (kA) 30 10 – 15 

Tempo de subida da corrente, 10% – 90% (s) 5 0,3 – 0,6 

Máxima taxa de subida da corrente (kA s-1) > 10 – 20 100 

Fonte: Rakov e Uman (2003, p. 7). 
 

Os valores expostos no Quadro 2 são baseados em uma abrangente bibliografia e 

dados experimentais obtidos pelo grupo de pesquisas em descargas atmosféricas da 

Universidade da Flórida, USA (University of Florida Lightning Research Group). 

2.1.2 Descargas que não atingem o solo (descarga de nuvem) 

As descargas de nuvem são definidas como aquelas em que o canal de descarga não 

atinge o solo (UMAN, 1987). A maioria dos raios ocorre no interior das nuvens (descargas 

intra-nuvens), mediante canais que interligam os diversos centros de cargas positivas e 

negativas existentes. A predominância deste tipo de descarga decorre das proximidades dos 

centros de cargas de sinais diferentes no interior de uma nuvem de tempestade. Segundo Pinto 

Junior e Pinto (2000) este tipo de descarga representa aproximadamente 80% de todos os 

raios no globo terrestre. 

Outro tipo de descarga de nuvem é aquela que ocorre mediante a formação de um 

canal ionizado entre centros de carga negativa e positiva de diferentes nuvens (descarga 

nuvem-nuvem). Este tipo de raio é muito perigoso para a aviação militar e comercial, pois 

existe o risco de uma aeronave participar do canal de descarga, podendo ocorrer danos aos 

equipamentos e passageiros.  

Existem também as descargas do tipo nuvem-ionosfera e nuvem-ar, porém, para os 

sistemas de proteção de estruturas, equipamentos e pessoas as maiores preocupações estão 

relacionadas às descargas do tipo nuvem-solo. 
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A Figura 4 mostra os tipos de raios que não atingem o solo. 
 
 

Figura 4 – Descargas atmosféricas que não atingem o solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Uman (1987). 

 

2.2 PARÂMETROS FÍSICOS DA DESCARGA ATMOSFÉRICA 

Neste item exploram-se a amplitude de corrente da descarga atmosférica, os tempos 

típicos associados à forma de onda de um raio e a máxima taxa de variação da corrente da 

descarga em função do tempo. 

2.2.1 Corrente de pico 

Em um raio denomina-se corrente de pico a máxima amplitude da corrente registrada 

durante o desenvolvimento de uma descarga atmosférica plena (UMAN, 1987). Para as 

aplicações em engenharia de proteção, este parâmetro é considerado o fator mais importante, 

pois determina os níveis máximos da solicitação imposta pela corrente de descarga aos 

componentes de um sistema elétrico, como por exemplo, as sobretensões nos isolamentos de 

uma linha de transmissão e a máxima elevação de potencial no solo decorrente do fluxo da 

corrente de descarga pelo aterramento elétrico. Assim este parâmetro é caracterizado como 

um fator crítico para o dimensionamento dos isolamentos e definições das práticas de 

proteção em um sistema elétrico. 

Na Figura 5 são expostas as curvas de distribuição acumulada da corrente de pico para 

as descargas nuvem-solo positivas e negativas. Percebe-se que o valor mediano da corrente de 

pico para as descargas unitárias (aquelas com apenas uma corrente de retorno) ou para as 

primeiras descargas de retorno é muito próximo do valor mediano das descargas positivas, 

sendo este valor igual a 30 kA. Pela Figura 5 o valor mediano da corrente de pico para as 

descargas negativas subsequentes ficaria em torno de 12 kA. 

Descarga nuvem-ionosfera 
Descarga nuvem-ar 

Descarga intra-nuvem 

Descarga nuvem-nuvem 

Solo 
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Figura 5 – Distribuição acumulada da corrente de pico. 

 

Fonte: Berger, Anderson e Kröninger (1975). 

2.2.3 Tempo de duração total da descarga 

O tempo de duração total de uma descarga atmosférica é o intervalo de tempo 

compreendido entre o início da corrente de retorno até sua anulação. A Figura 6 mostra a 

distribuição acumulada deste parâmetro. Os valores medianos são 180 ms para as descargas 

de retorno subsequentes, 85 ms para as descargas positivas e 13 ms para as primeiras 

descargas de retorno negativas (ou descargas únicas). 

2.2.4 Derivada máxima 

A derivada máxima é a maior taxa de variação da corrente de retorno (di/dt). A Figura 

7 mostra a distribuição acumulada deste parâmetro de corrente. Os valores medianos são:     

40 kA/s para as descargas subsequentes, 12 kA/s para as primeiras descargas negativas (ou 

únicas) e 2,5 kA/s para as descargas positivas. 
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Figura 6 – Distribuição acumulada do tempo de duração total da descarga. 

 
Fonte: Berger, Anderson e Kröninger (1975). 

 

 
Figura 7 – Distribuição acumulada da maior taxa de variação da corrente de retorno. 

 
Fonte: Berger, Anderson e Kröninger (1975). 
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2.3 MEDIÇÃO E DETECÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Neste item apresentam-se os conceitos sobre as medições diretas e indiretas das 

descargas atmosféricas. 

2.3.1 Medição direta de parâmetros de descarga atmosférica 

As medições diretas dos parâmetros físicos dos raios podem ser realizadas 

basicamente por duas técnicas: (a) torres ou estruturas altas instrumentadas para capturar raios 

naturais e (b) lançamento de foguetes para capturar raios induzidos (raios trigados). 

2.3.1.1 Medições de raios naturais 

 As medições de raios naturais podem ser realizadas em torres, usualmente estaiadas, 

equipadas com transdutores. São exemplos de transdutores utilizados para realizar a medição 

de parâmetros de descargas atmosféricas: shunts e bobina de Rogowski. O transdutor shunts é 

um elemento condutor aplicado em série no percurso da corrente do raio. O transdutor bobina 

de Rogowski é um enrolamento que envolve um toróide que possui núcleo não magnético.     

A bobina envolve o condutor pelo qual ocorre o fluxo da corrente da descarga atmosférica. 

 Outra forma de medição é mediante estruturas altas instrumentadas. São exemplos de 

estruturas que foram equipadas para realizar estudos sobre descargas atmosféricas: Empire 

State Building, Toronto CN Tower, Torre de telecomunicações Gaisberg. 

2.3.1.2 Medições de raios induzidos 

 O princípio básico desta técnica consiste em criar um percurso condutor da estação de 

medição situada no solo até uma região acima do solo com grandes possibilidades de criar 

canais disruptivos que se conectam a um canal precursor de uma descarga atmosférica nuvem-

solo descendente. Para isto utilizam-se foguetes que transportam um fio condutor. 

 Quando um canal precursor de descarga está prestes a ser formado, o campo elétrico 

no solo eleva-se consideravelmente podendo atingir valores de 20 kV/m. Ao atingir estes 

níveis de campo elétrico, um operador em terra libera um foguete em direção a nuvem de 

tempestade. Uma vez ocorrendo a conexão entra o percurso condutor criado e o canal 

precursor de descarga cria-se uma descarga atmosférica induzida. Estes tipos de descargas 

também são conhecidos como raios trigados. 
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 Estudos de raios trigados são muito importantes para a calibração de sistemas de 

detecção e localização de descargas atmosféricas (SABA et al., 2000). 

2.3.2 Medição indireta de parâmetros de descarga atmosférica 

 Existem meios para se medir indiretamente descargas atmosféricas. Estes derivam dos 

efeitos indiretos dos raios sobre a região de ocorrência deste fenômeno atmosférico. Uma 

descarga atmosférica plena (flash) possui vários estágios que possuem efeitos significativos 

capazes de permitir a detecção e medição indireta de um raio. 

Uma descarga atmosférica nuvem-solo basicamente possui três estágios: (1) processos 

disruptivos preliminares nos centros de cargas de uma nuvem de tempestade; (2) formação e 

evolução dos canais ionizados e (3) conexão nuvem-solo e formação das correntes de retorno, 

que geram emissões eletromagnéticas e os efeitos térmico, luminoso e sonoro. 

A análise dos vestígios (sinais) deixados pelas descargas atmosféricas, realizada por 

técnicas específicas, permite discriminar estes estágios e realizar medições indiretas de 

parâmetros associados aos raios. A seguir, descrevem-se algumas destas técnicas. 

2.3.2.1 Nível ceráunico 

O nível ceráunico, usualmente denominado Td, consiste na medição da quantidade de 

dias em um ano, numa região, em que ocorreu pelo menos uma trovoada. Os operadores da 

rede de observação (normalmente operadores de estações meteorológicas) registram todos os 

dias em que foram ouvidos trovões. Este método apresenta limitações por depender 

diretamente da capacidade auditiva do operador, além de possuir restrições relativas às 

configurações geográficas do local pesquisado, sendo este método, portanto, não muito 

confiável. Porém, para as regiões que não possuem outros sistemas mais sofisticados, o 

mesmo torna-se um referencial para os interesses quanto à proteção de descargas 

atmosféricas. 

A densidade de descargas, usualmente denominada Ng, pode ser estimada pela 

equação 1, porém esta não pode ser generalizada para todas as situações. Na Figura 8 percebe-

se que existe uma dispersão considerável de pontos de dados sobre a linha de regressão 

correspondente a equação 1 (RAKOV; UMAN, 2003). 
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25,104,0 dg TN                                                            (1) 

onde: 

Ng = densidade de descargas locais (descargas/km2/ano); 

Td = nível ceráunico (descargas/ano). 

Porém, a norma brasileira NBR-5419 (Proteção de estruturas contra descargas 

atmosféricas) expõe em seu anexo B o mapa de curvas isocerâunicas do Brasil (ver figura 9) e 

recomenda explicitamente a equação 1 para se obter a densidade de descargas locais Ng. 

Figura 8 – Relação entre a densidade de descargas nuvem-solo e o nível ceráunico. 

 
 

Fonte: Rakov e Uman (2003, p. 37). 

 
 

Figura 9 – Mapa de curvas isocerâunicas do Brasil (Anexo B da norma NBR-5419:2001). 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2001). 

Td 

Ng 
25,104,0 dg TN 
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2.3.2.2 Contadores de raios 

Um contador de raios é um instrumento baseado em uma antena que realiza o registro 

de uma descarga atmosférica, toda vez que percebe alterações no campo elétrico (ou 

magnético) gerado por um raio (que excedem a um limiar pré-fixado), estando a freqüência 

central tipicamente na faixa de centenas de Hertz até dezenas de kHz. A saída do equipamento 

é o número de descargas atmosféricas registradas ou a sequência temporal dos eventos de 

raios registrados para um determinado local. Com base nestes registros pode-se estimar a 

densidade de descargas nuvem-solo locais (Ng) pela equação 2 (RAKOV; UMAN, 2003): 

2
g

g
g

R
KYN


                                                                   (2) 

onde: 

Ng = densidade de descargas locais (descargas/km2/ano); 

Yg = Fator de correção; 

K = Número de raios registrados no ano, na região coberta; 

Rg = Raio da circunferência de detecção (área circular de detecção). 

O fator Yg, determinado de forma empírica, tem por objetivo reduzir os registros do 

contador que possivelmente tenham sido feitos de forma incorreta, ou seja, os registros de 

raios que não tenham atingido o solo. O raio da área circular de detecção é de 

aproximadamente 20 km. 

 O pulso eletromagnético irradiado por uma corrente de retorno de um raio é composto 

por um amplo espectro de freqüências (de alguns Hz a MHz). Nas descargas nuvem-solo as 

componentes de frequência possuem maior amplitude numa faixa compreendida de 0,5 kHz a 

20 kHz, com valores máximos no entorno de 10 kHz, como mostrado na Figura 10. As 

descargas que não atingem o solo possuem uma faixa de componentes de grande amplitude 

mais ampla em um espectro de freqüências. 

São exemplos de contadores de raios: CIGRÉ de 500 Hz e CIGRÉ de 10 kHz, 

possuindo, o segundo, melhor discriminação entre as descargas nuvem-solo e as descargas 

que não atingem o solo. A Figura 11 mostra um mapa de densidade de descargas 

atmosféricas, resultado de 11 anos de registros obtidos pela antiga rede de contadores de raios 

instalada no estado de Minas Gerais, estando atualmente desativada (DIAS; MESQUITA; 

VISACRO FILHO, 2009). 
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Figura 10 – Espectro de frequências do pulso eletromagnético irradiado por uma corrente de retorno. 

 
Fonte: Visacro Filho (2005, p. 119). 

 

 

Figura 11 – Mapa de densidade obtido por rede de contadores instalada em Minas Gerais (11 anos de dados). 

 

 

 

Fonte: Dias, Mesquita e Visacro Filho (2009, p. 3). 

 

Pode-se até obter com esta técnica de registro de descargas atmosféricas nuvem-solo 

plenas uma representação significativa da ocorrência de raios em certa região pesquisada, 

porém para isso são necessários estudos logísticos para coleta de dados e manutenção 

eficiente dos equipamentos principalmente se a rede possuir grande dimensão. 
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2.3.2.3 Sistemas de localização de raios (Lightning Location Systems – LLS) 

Os sistemas de localização de raios, usualmente denominados LLS (Lightning 

Location Systems) são formados por um conjunto de sensores situados em estações de 

detecção remotas e por uma central de processamento. A Figura 12 mostra um esquema 

básico de um LLS. 

Figura 12 – Sistema de localização de raios (Lightning Location System – LLS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Do autor. 

Quando ocorre uma descarga atmosférica na região monitorada pelos sensores, estes 

capturam os sinais do campo eletromagnético irradiado pelo raio e utilizando uma técnica de 

localização, como por exemplo: indicação de direção - Direction Finder (DF), diferença no 

tempo de chegada - Time of Arrival (ToA) ou técnica interferométrica, estimam a localização 

da descarga em termos de suas coordenadas geográficas (latitude e longitude). Além disto, 

outros parâmetros podem ser estimados por um LLS como a corrente de pico, polaridade, 

dentre outros. No próximo item serão abordados, com mais profundidade, os sistemas de 

localização de descargas atmosféricas. 

 

 

Central de 
Processamento 

Sensores ativados pelo sinal eletromagnético de uma descarga 

Sensores não-ativados pelo sinal eletromagnético 

Legenda: 
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2.4 SISTEMAS DE DETECÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Pelo fato da descarga atmosférica ser um fenômeno natural altamente perigoso e 

destrutivo, a sua detecção e localização torna-se para muitos setores públicos e privados um 

conhecimento estratégico. As elevadas correntes elétricas associadas aos raios, em suas várias 

fases, podem causar danos graves nos objetos atingidos de forma direta, mas também de 

forma indireta por indução eletromagnética. 

Enormes perdas econômicas são causadas por incêndios gerados por raios em 

estruturas e instalações, além dos danos ao meio ambiente, pois a descarga atmosférica é a 

principal origem natural de incêndios florestais. E com o uso crescente de dispositivos 

eletrônicos, na esfera industrial, a descarga atmosférica torna-se uma fonte de vulnerabilidade 

para todos os sistemas produtivos do mundo. 

A descarga atmosférica pode ser vista como um indicador de atividade convectiva e 

consequentemente de tempestades. A taxa de raios de uma nuvem de tempestade está 

correlacionada com outros fenômenos como rajadas, granizo e precipitação. 

As descargas atmosféricas são também as principais causas de transientes e 

interrupções na transmissão de energia elétrica, além de gerar interferências eletromagnéticas 

que podem afetar sistemas eletrônicos. 

Entretanto, segundo Cummins e Murphy (2009), todos estes problemas têm sido 

reduzidos, desde 1920, pela utilização de sistemas de detecção e localização de descargas 

atmosféricas (Lightning Locating Systems - LLSs). Os modernos sistemas de detecção de 

descargas atmosféricas são capazes de determinar a localização, intensidade e o movimento 

das tempestades de raios em tempo real. Usuários típicos destas informações geradas pelos 

LLSs são: aviação (militar e civil), setor elétrico e de telecomunicações, agências de 

preservação/conservação do solo e florestas, grandes instalações industriais e a defesa civil. 

Porém, os registros da ocorrência de raios também são utilizados para outras finalidades como 

pesquisas meteorológicas e geofísicas, atividades forenses e de agências de seguros. Neste 

item exploram-se os sistemas de detecção de descargas atmosféricas e suas utilidades. 

2.4.1 Conceitos básicos de detecção e localização de descargas atmosféricas 

De acordo com Cummins e Murphy (2009), as descargas atmosféricas podem ser 

classificadas em dois grupos: aquelas que atingem o solo e aquelas que não o atingem, porém 

ambas irradiam energia eletromagnética em uma ampla faixa de freqüências. A Figura 13 
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mostra dois impulsos de campo elétrico que foram irradiados por uma descarga nuvem-solo a 

uma distância de aproximadamente 60 km: (a) traçado da primeira descarga de retorno e (b) 

traçado de uma descarga de retorno subsequente. 

 

Figura 13 – Impulsos de campo elétrico irradiados por descarga nuvem-solo. (a) traçado da primeira descarga de 
retorno e (b) traçado de uma descarga de retorno subsequente. 

 
  
Fonte: Cummins e Murphy (2009, p. 500). 
 

Existem diferentes técnicas para a detecção das descargas atmosféricas. A figura 14 

mostra diferentes formas de sensoriamento em função dos sinais eletromagnéticos produzidos 

pelas descargas atmosféricas. 

Pulsos transitórios polarizados verticalmente no intervalo de frequências LF (Low 

Frequency) e VLF (Very Low Frequency) propagam-se ao longo da superfície terrestre e têm 

sido utilizados para detectar e localizar correntes de retorno de descargas atmosféricas do tipo 

nuvem-solo. Entretanto, os sensores que operam nestas faixas de frequência também podem 

ser utilizados para detectar e localizar os pulsos de maior intensidade gerados por descargas 

nas nuvens. Os sensores VLF podem inclusive detectar e localizar descargas atmosféricas a 

longas distâncias, pois os sinais VLF podem se propagar por milhares de quilômetros devido 

a sua reflexão entre a ionosfera e o solo (CUMMINS; MURPHY, 2009). 
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Os sensores que operam na faixa de frequência VHF (Very High Frequency) são 

sensíveis aos processos de formação das descargas atmosféricas, porém devido os sinais VHF 

serem limitados pela sua propagação, que ocorre somente na linha de visão, estes sistemas de 

sensoriamento tendem a possuir alcance limitado (CUMMINS; MURPHY, 2009). 

Figura 14 – Formas de detecção de descargas atmosféricas em função dos sinais eletromagnéticos produzidos. 
 

 
Fonte: Cummins e Murphy (2009, p. 500). 

2.4.2 Técnicas utilizadas na localização dos raios por LLS 

2.4.2.1 Técnica da indicação de direção (Detector Finder-DF) 

 Esta técnica baseia-se em um dispositivo formado por bobinas cruzadas (antena) que 

uma vez ativadas pelo um sinal eletromagnético de uma descarga atmosférica permitem a 

identificação da direção da ocorrência do raio, conforme exposta na figura 15. 

Figura 15 – Bobinas cruzadas (técnica da indicação de direção - DF). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rakov e Uman (2003). 

  

Norte 

Leste 

Sul 

Oeste 

Norte 

Oeste 

Sul 

Leste 

BNS 

BLO 

B 



44 
 

 

Quando ocorre uma descarga, cada estação com este dispositivo indica o ângulo da 

direção do sinal recebido. Com apenas duas estações é possível localizar o ponto de emissão 

do campo propagado pela interseção das retas, conforme exposto na figura 16. 

Figura 16 – Determinação da direção com dois sensores. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Rakov e Uman (2003). 

 

Porém para evitar a indeterminação caso a descarga ocorra na linha base (linha de 

interligação das estações) esta técnica requer pelo menos 3 (três) estações, conforme exposto 

na figura 17. Percebe-se que a partir de três estações, torna-se evidente a imprecisão do 

sistema de localização, sendo então necessário admitir-se um valor aproximado para a 

localização geográfica da descarga (um ponto no interior da área formada pelas interseções 

das direções). 

Figura 17 – Determinação da direção com três sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rakov e Uman (2003). 
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2.4.2.2 Técnica da diferença do tempo de chegada (Time of Arrival-ToA) 

 Esta técnica de localização de descargas atmosférica está baseada na diferença do 

tempo de chegada do campo eletromagnético até as diversas estações de um sistema de 

detecção de raios. Após a ocorrência de uma descarga, o sinal eletromagnético emitido 

desloca-se até atingir as estações de monitoramento, que estão localizadas em diferentes 

pontos. Admitindo-se uma propagação da onda a velocidade da luz c, o tempo de chegada até 

uma estação, partindo do local de incidência será: 

c
dt i

i                                                                       (3) 

onde: 

ti = tempo de chegada do sinal na estação i; 

di = distância da estação i ao local de incidência da descarga atmosférica; 

c = velocidade de propagação da onda eletromagnética (velocidade da luz c). 

 Após a identificação da diferença, são determinados os possíveis lugares geométricos 

em que a incidência do raio resultaria na mesma diferença de tempo de chegada. Estes pontos 

correspondem a uma curva hiperbólica entre duas estações, conforme exposto na figura 18. 

Nesta técnica são necessárias pelo menos 3 (três) estações para a localização de um evento, 

porém da mesma forma que na técnica DF, erros de medição podem ocorrem sendo necessária 

uma aproximação das coordenadas geográficas do local de incidência do raio. 

Figura 18 – Localização do ponto aproximado no interior da área formada pela interseção das hipérboles. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rakov e Uman (2003). 
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2.4.2.3 Técnica interferométrica 

Esta técnica está baseada nas medições das diferenças de fase da onda eletromagnética 

reconhecida por um conjunto de diferentes antenas que operam uma determinada freqüência. 

O resultado são angulações que permitem a localização das descargas de forma semelhante à 

técnica DF (que utiliza o método de triangulação), conforme exposto na figura 19.                

Da mesma forma que em DF, para evitar a indeterminação caso a descarga ocorresse na linha 

base, tornam-se necessárias pelo menos 3 (três) antenas para a determinação aproximada do 

local da descarga atmosférica. 

Figura 19 – Determinação da direção com três antenas interferométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rakov e Uman (2003). 

2.4.3 LLS em operação 

Há mais de 60 sistemas de localização de descargas no mundo (CUMMINS; 

MURPHY, 2009). São exemplos de grandes redes de detecção: as redes européias EUCLID e 

LINET (BETZ, SCHMIDT; OETTINGER, 2008; DIENDORFER, 2002; SCHULZ et al., 

2005), a rede de detecção de raios do Canadá (Canadian Lightning Detection Network - 

CLDN) (BURROWS et al., 2002) e a rede de detecção dos Estados Unidos (U.S. National 

Lightning Detection Network - NLDN) (CUMMINS; KRIDER; MALONE, 1998). 

No Brasil, a Rede Brasileira de Detecção de Raios (BrasilDAT) era composta de 47 

sensores, como resultado da integração de três redes regionais: RINDAT, SIDDEM e SIPAM 

(PINTO JÚNIOR; PINTO; NACCARATO, 2007; PINTO JÚNIOR; PINTO, 2008; 

NACCARATO; PINTO JÚNIOR, 2009), porém atualmente a BrasilDAT apresenta-se em 

reconfiguração. 
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A rede de detecção de raios do SIPAM (Sistema de Proteção da Amazônia) também se 

apresenta, nos dias atuais, em um processo de reestruturação, porém quando operava em plena 

capacidade na BrasilDAT já apresentava baixa eficiência de detecção em relação aos outros 

componentes desta rede nacional (NACCARATO; PINTO JÚNIOR, 2009). Apesar disto, ela 

representava o sistema mais confiável em termos de registro de ocorrências de raios na 

Região Norte do Brasil. 

2.4.4 Sistemas de detecção de raios instalados em satélites 

Foram instalados sensores em alguns satélites que passaram a detectar a ocorrência de 

tempestades de raios. São exemplos destes sensores: OTD (Optical Transient Detector) 

instalado no satélite Microlab-1 e LIS (Lightning Imaging Sensor) instalado no satélite 

TRMM (Transient Rainfall Measuring Mission). 

2.4.5 Avaliações de LLS por medições diretas de descargas atmosféricas 

Jerauld et al. (2005) realizaram estudos com raios trigados para avaliar as 

características de desempenho da rede de detecção dos Estados Unidos (U.S. National 

Lightning Detection Network - NLDN). Os lançamentos dos foguetes ocorreram nos verões 

de 2001 a 2003, no centro internacional de pesquisa e testes de descargas atmosféricas 

(International Center for Lightning Research and Testing - ICLRT), em Camp Blanding, 

Florida. 

Durante o período da pesquisa foram trigadas 37 descargas atmosféricas plenas, 

contendo um total de 159 correntes de retorno (158 negativas e 1 positiva). Os autores 

obtiveram os seguintes resultados da avaliação do desempenho da NLDN para o período 

estudado: 

1°) A eficiência de detecção das descargas atmosféricas plenas foi de 

aproximadamente 84%, sendo detectados 31 (trinta e um) dos 37 (trinta e sete) raios trigados 

em Camp Blanding; 

2°) A eficiência de detecção do número de correntes de retorno foi de 

aproximadamente 60%, sendo detectados 95 (noventa e cinco) das 159 (cento e cinquenta e 

nove) corretes de retorno registradas no local de lançamento dos foguetes. 

3º) O erro de localização médio foi cerca de 600 m, sendo os maiores erros de 

localização (superiores a 2 km) observados para as menores correntes de pico (5 – 10 kA); 
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4º) O erro mediano da estimativa da corrente de pico foi de aproximadamente -18%, 

sendo observado que a NLDN tendeu a subestimar o valor da corrente de pico. 

A Figura 20 mostra a sensibilidade dos sensores da NLDN obtida pela comparação da 

medição direta de 22 (vinte e duas) descargas atmosféricas plenas trigadas com um total de 70 

correntes de retorno, durante os anos da pesquisa. Percebe-se que com a redução da corrente 

de pico houve significativo decaimento do número de sensores participantes do registro. 

Figura 20 – Sensibilidade dos sensores da NLDN (análise de medição direta de 70 correntes de retorno). 

 

 

Fonte: Jerauld et al. (2005, p.15). 

Os autores observam que nesta pesquisa, todas as correntes de retorno registradas 

tiveram corrente de pico inferior a 50 kA, sendo a maioria dos valores inferior a 30 kA, 

portanto não podendo ser estendida a avaliação para as estimativas de valores maiores da 

corrente de pico pela NLDN. 

A Figura 21 mostra um histograma dos erros estimados das correntes de pico medidas 

diretamente nos anos da pesquisa, sendo I definido como: 
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                                                    (4) 

onde: 

INLDN = Valor da corrente de retorno registrada pela NLDN; 

ICB = Valor da corrente de retorno registrada em Camp Blanding. 
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Neste estudo foi percebida claramente a tendência de subestimação do erro dos valores 

estimados da corrente de pico pela NLDN. 

 

Figura 21 – Histograma dos erros das estimativas das correntes de pico. 

 

 

 
 

Fonte: Jerauld et al. (2005, p. 15). 
 
 
 
 
 
2.5 CARACTERÍSTICAS DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NA AMAZÔNIA 
 
 Em recente publicação, Almeida et al. (2011) descrevem as características dos raios na 

Região Amazônica. No trabalho foram analisadas distribuições temporais e espaciais de 

variáveis de descargas atmosféricas plenas do tipo nuvem-solo, registradas entre outubro de 

2006 a dezembro de 2008, sendo excluídos os raios intra-nuvem e os raios com correntes de 

pico superiores a 250 kA. Os resultados da pesquisa foram baseados nos dados coletados pela 

rede de detecção de raios do SIPAM (Sistema de Proteção da Amazônia). 
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2.5.1 Rede de detecção de raios do SIPAM (Sistema de Proteção da Amazônia) 

 Em 2005, o Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM inicia, na Amazônia Oriental, 

a operação de um conjunto de 12 (doze) sensores do tipo LPATS - IV, desenvolvidos pela 

empresa Global Atmospherics (atualmente Vaisala) que passam a compor a denominada Rede 

de Detecção de Raios do SIPAM – RDR-SIPAM. A rede possuía uma central de 

processamento (modelo CP 8000) situada na cidade de Belém e os sensores dispostos nas 

cidades de Belém, Breves, Tucuruí, Paragominas, São Luis, Imperatriz, Barra do Corda, 

Parauapebas, Carolina, Redenção, São Félix do Araguaia e Natividade, conforme mostra a 

Figura 22. Atualmente esta rede de detecção de raios encontra-se em processo de 

reestruturação (SÁ et al., 2011a). 

Figura 22 – Localização geográfica dos sensores LPATS-IV da Rede de Detecção de Raios do SIPAM. 

 
Fonte: Sá et al. (2011a, p. 3). 

 

Os sensores LPATS-IV registram a intensidade do sinal eletromagnético recebido e o 

tempo da ocorrência do evento com uma precisão de nanossegundos. Em seguida, com a 

informação de pelos menos 3 (três) sensores, a central de processamento estima as 

coordenadas geográficas da incidência do raio, dentre outras variáveis como a polaridade, a 

intensidade da corrente de pico, o tipo de descarga (intra-nuvem ou nuvem-solo), além de 

outras informações. Estas são armazenadas e disponibilizadas em arquivos do tipo texto, no 
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formato UALF (Universal ASCII Lightning Format), contendo 25 (vinte e cinco) parâmetros 

relacionados às descargas atmosféricas registradas. 

A RDR-SIPAM utilizava a técnica de localização das descargas atmosférica baseada 

na diferença do tempo de chegada do sinal eletromagnético nos sensores da rede (Time-of-

Arrival – ToA) (LEWIS; HARVEY; RASMUSSEN, 1960). 

2.5.2 Distribuição espacial dos raios 

Almeida et al. (2011) analisaram a distribuição espacial das descargas atmosféricas 

plenas nuvem-solo em uma região da Amazônia delimitada entre as latitudes 1º S a 15º S e 

entre as longitudes 41º W a 55º W. Para o período estudado, eles perceberam a formação de 

três concentrações. A primeira próxima a cidade de Belém, que se estende latitudinalmente 

até a divisa com o estado do Maranhão. A segunda concentração as proximidades da cidade 

de Palmas no estado do Tocantins e a terceira próxima a cidade de São Luis no estado do 

Maranhão. A Figura 23 mostra as concentrações descritas. Percebe-se que existem áreas na 

região pesquisada que apresentam elevada densidade de raios nuvem-solo atingindo valores 

entre 8 a 11 flashes / km2 / ano. 

Figura 23 – Distribuição especial de descargas atmosféricas (eventos de raios nuvem-solo / km2 / ano). 

 
Fonte: Almeida et al. (2011). 
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2.5.3 Distribuição temporal dos raios 

A Figura 24 mostra a distribuição horária local das descargas atmosféricas nuvem-solo 

obtida por Almeida et al. (2011) na Amazônia em termos das classes de intensidade de 

corrente de pico. 

Figura 24 – Distribuição de descargas atmosféricas por hora e classes de intensidade de corrente de pico. 

 

 

Fonte: Almeida et al. (2011). 

 
Os autores observam que a maioria dos raios ocorre entre 15h e 20h, no horário local, 

portanto sendo este o intervalo do dia de maior risco em relação aos raios. Esta afirmação 

influencia diretamente as atividades necessárias para a proteção de pessoas e equipamentos, 

como por exemplo, as atividades externas que envolvem a manutenção de linhas de 

transmissão elétrica, que precisam ser cuidadosamente planejadas para minimizar os riscos 

aos trabalhadores. O intervalo de tempo com o menor número de descargas registradas ficou 

entre 8h e 11h, no horário local. 

Importante também observar o elevado número de descargas atmosféricas com valores 

da corrente de pico superiores a 50 kA no intervalo de tempo que possui a maior quantidade 

de eventos de raios registrados durante a pesquisa. 
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A Figura 25 mostra a quantidade de descargas atmosféricas detectadas no período 

estudado por Almeida et al. (2011) na forma percentual por hora do dia, para as polaridades 

(negativa e positiva). Percebe-se que as curvas (polaridade negativa e positiva) possuem 

semelhança em termos percentuais de eventos horários de descargas, com exceção no período 

compreendido entre as 10h e 19h (horários locais), quando ocorre um descolamento da curva 

negativa que apresenta uma considerável elevação no percentual da ocorrência de raios. 

Figura 25 – Distribuição de descargas atmosféricas por hora (polaridades negativa e positiva). 
 

 

Fonte: Almeida et al. (2011). 
 

2.5.4 Distribuição da intensidade de corrente 

A Figura 26 mostra um histograma dos valores das correntes de pico registradas 

durante o período de estudo de Almeida et al. (2011). Este se apresenta semelhante a uma 

distribuição log-normal. Os eventos foram agrupados em classes de tamanho igual a 10 kA. 

Os autores obtiveram os seguintes valores: (a) a classe de maior freqüência foi 10 – 20 kA;   

(b) a mediana da corrente de pico foi de 42 kA; (c) obteve-se média igual a 49 kA com desvio 

padrão de 35 kA. 
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Em Almeida et al. (2010), foram expostos os percentuais da distribuição acumulada da 

corrente de pico para a mesma região e período de análise: (a) 93% de todas as ocorrências 

estão abaixo de 100 kA; (b) 67% ficam abaixo dos 50 kA; e (c) 44% do total de raios ficam 

abaixo dos 30 kA. Estes resultados também indicam que o valor mediano da corrente de pico 

apresenta-se maior que o valor típico da literatura internacional (RAKOV; UMAN, 2003). 

Figura 26 – Histograma dos valores das correntes de pico registradas na Amazônia. 
 

 

Fonte: Almeida et al. (2011). 
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3 RECONHECIMENTO DE PADRÕES DE TEMPO SEVERO E PREVISÃO DE RAIOS 

Este capítulo aborda, inicialmente, os fundamentos sobre a formação das nuvens de 

tempestade de raios. Em seguida, discute-se a utilização de indicadores de instabilidade 

atmosférica como meios para a previsão de descargas atmosféricas e para o reconhecimento 

de padrões de tempo severo. 

3.1 FORMAÇÃO DAS NUVENS DE TEMPESTADE DE RAIOS 

Uma descarga atmosférica normalmente possui correlação ao processo de formação 

das nuvens Cumulonimbus, também conhecidas como CBs. Estas nuvens possuem grandes 

centros de cargas (positivos e negativos), sendo a microfísica dos processos de separação das 

cargas ainda motivo de estudos, devido à complexidade das variáveis envolvidas no processo. 

Basicamente, têm-se duas grandes correntes teóricas que tentam explicar o processo de 

separação entre as cargas elétricas numa nuvem de tempestade: Teoria Convectiva e Teoria 

Precipitativa da eletrificação das nuvens de tempestade. 

3.1.1 Teoria da Convecção 

A Terra possui um campo elétrico de tempo bom, variável durante o dia, que pode 

alcançar valores da ordem de 120 V/m (DEVENDRAA et al., 2007). Este campo elétrico 

acumula íons positivos na baixa troposfera.  Com as térmicas este íons positivos são 

transportados para o interior das nuvens de tempestade disto resultando a eletrificação 

positiva da nuvem, conforme a figura 27(a). 

Com o crescimento vertical da nuvem esta atinge níveis mais altos da troposfera e 

começa a atrair íons negativos (ALBRECHT, 2008) tornando seus limites superiores 

carregados de forma negativa, de acordo com a Figura 27(b). 

Em seguida, com a evolução da nuvem, os íons negativos são deslocados para as 

laterais e posteriormente, mediante correntes descendentes de ar acumulam-se nas regiões 

baixas da nuvem tornando mais elevado o fluxo de íons positivos para o interior da nuvem e 

aumentando o diferencial elétrico entre centros de cargas positivas (predominantemente em 

níveis superiores da nuvem) e centros de cargas negativas (predominantemente em níveis 

inferiores da nuvem de tempestade), conforme ilustra a Figura 27(c). 

 

 



56 
 

Figura 27 – Teoria convectiva da eletrificação das nuvens de tempestade. 

 

Fonte: Adaptado de Wagner e Telford (1981). 

 

3.1.2 Teoria da Precipitação 

Outra teoria que tenta explicar o mecanismo de eletrificação das nuvens está baseada 

na mudança de fase da água e na força gravitacional. Durante o processo de evolução de uma 

nuvem de tempestade a água sofre mudanças de fase com formação de cristais de gelo e 

granizo, que por sua vez possuem pesos e velocidades de precipitação diferenciais no interior 

da nuvem. 

O resultado da combinação entre gravitação e correntes de ar ascendentes são colisões 

entre estas partículas, sendo transferidas cargas elétricas entre as mesmas resultando em um 

estado de eletrificação da nuvem. Basicamente esta eletrificação poderá ser realizada por um 

processo indutivo ou não indutivo. 

3.1.2.1 Processo indutivo 

O processo indutivo de eletrificação ocorre em função de colisões entre partículas no 

interior da nuvem. Pequenos granizos e cristais de gelo no interior do campo elétrico inicial 

da nuvem são induzidos (polarização) conforme a Figura 28(a) e ao se colidirem transferem 

cargas elétricas produzindo um excesso de cargas negativas no granizo e falta de cargas 

negativas no cristal de gelo, de acordo com a Figura 28(b). 
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Figura 28 – Processo indutivo de eletrificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a)                                                                          (b) 
 

Fonte: Adaptado de Jayaratne (2008). 

 

Porém, este processo de eletrificação sozinho não seria capaz de criar os centros de 

cargas diferenciais das nuvens de tempestade (MACGORMAN; RUST, 1998), uma vez que o 

campo elétrico de tempo bom é insuficiente para criar o campo elétrico inicial. Então, outro 

processo para o início do campo elétrico torna-se necessário (um processo não indutivo). 

3.1.2.2 Processo não indutivo (processo termoelétrico) 

Um processo que tenta explicar o início do campo elétrico das nuvens é o processo 

termoelétrico. Comparado ao processo indutivo que tem o campo elétrico como elemento 

chave para a separação das cargas elétricas, o processo termoelétrico admite ser a temperatura 

o fator predominante para a criação de cargas diferenciais. 

Para o processo termoelétrico a polaridade da carga transferida para as partículas, 

devido uma colisão, depende da temperatura. Se a temperatura for maior que um limiar, 

chamado temperatura de inversão de carga, o granizo transfere carga negativa para o cristal de 

gelo e em caso contrário transfere carga positiva. Este princípio pode ser efetivo desde o 

início da formação da nuvem de tempestade, porém o valor do limiar ainda não é um 

consenso entre os pesquisadores (SAUNDERS, 2008), sendo admitido o valor -15 °C como 

uma referência. 
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3.2 INDICADORES DE INSTABILIDADE ATMOSFÉRICA 

Neste item são abordados conceitos básicos sobre atmosfera terrestre, o método da 

parcela e instabilidade atmosférica, necessários para uma discussão da utilidade de índices e 

parâmetros termodinâmicos como meios para previsão de tempo severo. 

3.2.1 Atmosfera terrestre 

 Denomina-se atmosfera terrestre ao conjunto de gases, vapores e partículas que cobre 

a superfície do planeta Terra, possuindo, em termos meteorológicos, uma espessura entre 80 a 

100 km. Apesar de sua longa extensão, a atmosfera representar menos de 2% do raio do globo 

terrestre, sendo que para efeitos meteorológicos a subespessura de interesse compreende 

apenas da superfície terrestre até 20 km de altitude (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

Quando se analisa a composição do ar atmosférico, costuma-se “eliminar” a parcela de 

vapor d’água devido o seu baixo percentual e sua alta variabilidade (no tempo e lugar), sendo 

então obtido o chamado “ar seco”. Na subespessura de interesse meteorológico, o ar seco 

possui uma composição percentual quase constante de gases (Nitrogênio, Oxigênio, Argônio, 

Dióxido de Carbono, dentre outros), podendo então ser admitido e analisado como um único 

gás. 

Entretanto, apesar do baixo percentual na atmosfera, o vapor d’água é um elemento 

fundamental para a maioria das questões meteorológicas, pois o vapor d’água é responsável 

por inúmeros fenômenos atmosféricos como nuvens, precipitações e descargas atmosféricas, 

sendo então o ar atmosférico, na maioria dos casos, estudado como uma mistura de dois 

componentes: o ar seco e o vapor d’água. 

  O vapor d’água apresenta-se na atmosfera em um percentual inferior a 4% por volume, 

sendo bastante variável em função da região e tempo estudado, porém em geral reduzindo o 

percentual em função da altitude. A razão de mistura (entre vapor d’água e ar seco) pode 

variar de 40 g.kg-1 para regiões tropicais quentes e úmidas até 0,5 g.kg-1 para regiões polares 

frias e secas. 

A atmosfera terrestre possui taxas diferenciais de variação de temperatura ao longo da 

altitude, inclusive com inversões térmicas. Esta constatação permitiu a estratificação da 

atmosfera em camadas quase homogêneas: troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. 

Entretanto, podem ocorrer inversões na taxa de variação da temperatura no interior de uma 

destas camadas, sendo este fenômeno chamado de camada de inversão. 
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Entre as camadas existem zonas isotérmicas, cujos gradientes térmicos são nulos, 

sendo denominadas respectivamente: tropopausa, estratopausa e mesopausa. As variações de 

temperatura (e pressão) em relação à altitude são expostas na Figura 29. 

 

                    Figura 29 - Variações de temperatura e pressão em relação à altitude. 

 
                    Fonte: Varejão-Silva (2006, p. 105). 

Observando-se a escala da pressão na Figura 29, percebe-se que a maior deflexão na 

taxa de variação da pressão em função da altitude ocorre próxima a superfície terrestre em 

função da maior densidade de ar, sendo este gradiente reduzido consideravelmente ao longo 

da altitude. 

3.2.2 Método da parcela 

 No estudo da estabilidade da atmosfera, normalmente utiliza-se o método da parcela. 

Este método analisa as propriedades de uma parcela de ar em relação ao ar atmosférico em 

seu entorno, sendo admitidos no seu desenvolvimento apenas os efeitos sobre o centro da 

parcela, isto para eliminar os efeitos das eventuais interferências decorrentes de misturas de ar 

nos limites da parcela, ou seja, as propriedades termodinâmicas como temperatura, pressão e 

massa específica da parcela serão sempre referentes ao seu local central. Outra consideração é 

que o ar atmosférico adjacente a parcela encontra-se na mesma superfície isobárica do centro 

da parcela. 
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 No método da parcela admite-se que a camada da atmosfera, na qual se encontra a 

parcela, está em equilíbrio hidrostático. Este equilíbrio pode ser admitido pelo fato da 

componente vertical do movimento do ar atmosférico ser da magnitude de 1 cm.s-1, 

representando apenas um milésimo de sua componente horizontal que é da ordem de 10 m.s-1 

(HOLTON, 1979). 

Nestas condições, uma parcela de ar que recebe um impulso vertical sofre mudança 

em sua temperatura a uma razão adiabática seca (ou úmida) ou a uma razão pseudo-

adiabática, estando respectivamente à parcela seca (ou úmida) ou saturada. A mudança de 

temperatura na parcela é decorrente do trabalho de expansão (para o movimento ascendente 

da parcela) ou do trabalho de compressão (para o movimento descendente da parcela), 

portanto estando relacionada a uma variação na densidade da parcela. 

 Após o termino da causa que gerou o deslocamento da parcela, a densidade da mesma 

poderá ser maior, menor ou igual à densidade do ar adjacente, resultando respectivamente em 

uma tendência descendente, ascendente ou estacionaria da parcela. Desta forma, a tendência 

que a parcela apresentar indicará o estado de equilíbrio da camada de origem da parcela, 

podendo a mesmo inibir ou estimular movimentos verticais do ar. 

Segundo Mota (2007), a maioria dos processos utilizados na avaliação de estabilidade 

ou instabilidade atmosférica são manipulações aproximadas do método da parcela. A autora 

corrobora com a exposição anterior explicando que o método da parcela considera que a 

temperatura de uma parcela de ar varia, de forma adiabática, com o seu deslocamento vertical. 

A autora explica que se a parcela não estiver saturada, considera-se que sua 

temperatura varia na razão da curva adiabática seca, porém estando saturada a variação 

ocorrerá de acordo com a curva adiabática saturada. Lembra que a parcela não se mistura com 

o ambiente e se após o deslocamento vertical a parcela tiver uma temperatura maior 

(densidade mais baixa) que o ambiente que a envolve, ela recebe um empuxo positivo, sendo 

consequentemente acelerada para cima (condição de uma atmosfera instável). 

Porém, se a parcela após o deslocamento vertical tiver temperatura menor (densidade 

mais alta) que a camada atmosférica, ela receberá um empuxo negativo e consequentemente 

será desacelerada (condição de uma atmosfera estável). 
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3.3 INDICADORES DE INSTABILIDADE ATMOSFÉRICA 

Conforme citado anteriormente, as nuvens Cumulonimbus (CBs) estão intimamente 

relacionadas com a ocorrência de raios em uma região. Estas nuvens destacam-se por sua 

intensa atividade convectiva (RAKOV; UMAN, 2003; WILLIAMS, 2008; JAYARATNE, 

2008) e ao serem formadas produzem raios. Estes podem gerar muitas perdas materiais e 

humanas. Diversos estudos demonstram que estes fenômenos da natureza têm gerado grandes 

perdas globais (DOSWELL III, 2003; RAUHALA; SCHULTZ, 2009). 

Com o propósito de auxiliar a previsão do tempo severo, índices de instabilidade e 

parâmetros termodinâmicos têm sido propostos nos últimos 60 anos. Neste período já foram 

desenvolvidos índices específicos para a previsão de trovoadas severas (PEPPIER, 1988), 

sendo que a maioria destes indicadores está relacionada à capacidade da atmosfera produzir 

um fenômeno de convecção. 

3.3.1 Índices de Instabilidade 

Para a avaliação do grau da estabilidade estática, destinada à previsão da ocorrência de 

tempestades de raios, foram desenvolvidos diversos indicadores (PEPPIER, 1988). Alguns 

admitem como fatores de instabilidade a diferença de condições de temperatura e umidade 

entre dois níveis de pressão; enquanto outros, além dos fatores já referidos, acrescentam as 

características do vento nos níveis de pressão (como velocidade e direção). Há ainda índices 

fundamentados na energia necessária para a ocorrência de fenômenos convectivos. 

Alguns índices utilizados na previsão de chuvas e tempestades convectivas são: Índice 

Showalter (Showalter index) (SHOWALTER, 1953); Índice K (K-index) (GEORGE, 1960); 

Índice de Levantamento (Lifted index) (GALWAY, 1956); Índice Cross Totals (Cross totals 

index) (MILLER, 1967); Índice Vertical totals (Vertical totals index) (MILLER, 1967); Índice 

Total Totals (Total totals index) (MILLER, 1967); Índice SWEAT (SWEAT index) (BIDNER, 

1970); Inibição Convectiva (Convective Inhibition - CINE) (COLBY, 1984); e Energia 

Potencial Convectiva Disponível (Convective Available Potential Energy - CAPE) 

(MONCRIEFF; MILLER, 1976). 

3.3.2 Parâmetros Termodinâmicos 

Os parâmetros termodinâmicos da atmosfera são utilizados nos modelos de previsão 

numérica do tempo (BABU, 1996). Apenas citando alguns exemplos de parâmetros utilizados 
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temos o Nível de Condensação por Levantamento (Lifting Condensation Level - LCL) que 

representa o nível de pressão em que a parcela de ar atinge a saturação, após ter ascendido e 

arrefecido num processo adiabático. Ele corresponde à base de uma nuvem e costumeiramente 

é expresso em hectopascais (hPa). 

Outro parâmetro muito utilizado é o Nível de Convecção Livre (Level of Free 

Convection - LFC) que representa o nível de pressão em que a parcela de ar ascenderá 

livremente (flutuabilidade positiva). Normalmente expresso em hectopascais (hPa). 

3.4 ÍNDICES E PARÂMETROS TERMODINÂMICOS DE SONDAGENS 

A seguir, os índices e parâmetros termodinâmicos disponíveis no site da Universidade 

de Wyoming são descritos. Esta focalização fundamenta-se, conforme exposto no capítulo 6 

(MATERIAIS E MÉTODOS), na necessidade da explanação das variáveis analisadas no 

desenvolvimento da fase II da tese (previsão de descarga atmosférica, como um fator 

estratégico para a proteção de linhas de transmissão na Amazônia). 

3.4.1 Índice Showalter (IShowalter) [Showalter Index (SHOW)] 

O Índice Showalter é usado para avaliar a instabilidade da parcela em 850 mb 

(SHOWALTER, 1953). Ele é calculado mediante a diferença entre a temperatura do ar no 

nível 500 mb e a temperatura de uma parcela que subiu adiabaticamente desde o nível 850 mb 

até atingir o nível 500 mb, conforme a equação 5: 

parcelaShowalter TTI  500                                                            (5) 

onde: 

T500 = temperatura do ambiente (em °C) no nível 500 mb; 

Tparcela = temperatura de uma parcela levantada (em °C) de 850 mb a 500 mb.  

Quanto menor for IShowalter maior a probabilidade da ocorrência de tempo severo. 

Showalter (1953) encontrou valores de IShowalter ≤ +3 como indicativos de chuvas e possíveis 

atividades de tempestade de raios, enquanto que para valores ≤ -3 foram associados com 

atividades convectivas severas. 
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3.4.2 Índice de Levantamento (IL) [Lifted Index (LIFT)] 

O Índice de Levantamento é utilizado para avaliar a instabilidade de uma parcela nos 

níveis baixos da troposfera (GALWAY, 1956; PROSSER; FOSTER, 1966; SADOWSKI; 

RIECK, 1977). É obtido pela diferença de temperaturas entre uma parcela de ar levantada 

adiabaticamente e a temperatura do ambiente em 500 mb, conforme equação 6: 

500500 pTTIL                                                               (6) 

onde: 

T500 = temperatura do ambiente (em °C) no nível 500 mb; 

Tp500 = temperatura de uma parcela levantada (em °C) de 500 m acima da superfície 

até o nível 500 mb. 

Quanto mais negativos forem os valores do Índice de Levantamento maiores serão as 

condições de instabilidade. Miller (1967, 1972, 1975) utiliza o valor -2 como um limite para a 

formação de tempestades severas. 

3.4.3 Índice SWEAT (ISWEAT) [Severe Weather Threat Index (SWET)] 

O Índice SWEAT é utilizado para avaliar a probabilidade de tempo severo (BIDNER, 

1970; MILLER et al., 1971, 1972). Ele utiliza várias variáveis, conforme equação 7: 

)2,0(1252)49(2012 500850850  SffTTTI dSWEAT                       (7) 

onde: 

Td850 = temperatura do ponto de orvalho (em °C) no nível 850 mb, porém sendo 

definido como zero se a temperatura do ponto de orvalho neste nível for negativa; 

TT = Índice Total Totals, mas se TT for menor que 49, o segundo termo será definido 

como zero; 

f850 = velocidade do vento em 850 mb (em nós); 

f500 = velocidade do vento em 500 mb (em nós); 

S = sin (direção do vento em 500 mb – direção do vento em 850 mb). 

Quanto maior for o valor de Índice SWEAT maior será a probabilidade de tempo 

severo, sendo considerados valores iguais ou superiores a 300 como uma grande possibilidade 

da ocorrência de tempo severo. 
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3.4.4 Índice K (IK) [K Index (KINX)] 

O Índice K é utilizado para avaliar o potencial convectivo (GEORGE, 1960).              

É obtido por diferenças de temperatura, conforme equação 8: 

)()( 700700850500850 dd TTTTTIK                                       (8) 

onde: 

T850 = temperatura do ar (em °C) no nível 850 mb; 

T500 = temperatura do ar (em °C) no nível 500 mb; 

Td850 = temperatura do ponto de orvalho (em °C) no nível 850 mb; 

T700 = temperatura do ar (em °C) no nível 700 mb; 

Td700 = temperatura do ponto de orvalho (em °C) no nível 700 mb. 

Quanto maior for o valor do Índice K maior será o potencial convectivo. Valores de K 

superiores a 20 são usualmente correlacionados com atividades convectivas de formação de 

tempestades (PEPPIER, 1988). Nos Estados Unidos, correlacionaram-se valores de K > 40 

como quase 100% das ocorrências de tempestades estudadas. 

3.4.5 Índice Total Totals (ITT) [Total Totals Index (TOTL)] 

O Índice Total Totals é utilizado para avaliar a intensidade de uma tempestade 

(MILLER, 1967). Este índice é uma combinação de outros dois índices: o Índice Vertical 

Totals (IVT) [Vertical Totals Index (VTOT)] e o Índice Cross Totals (ICT) [Cross Totals 

Index (CTOT)], conforme a equação 9: 

ICTIVTITT                                                          (9) 

onde: 

IVT = Índice Vertical Totals; 

ICT = Índice Cross Totals. 

O Índice Vertical Totals é obtido pela diferença de temperatura do ar entre os níveis de 

pressão 850 mb e 500 mb, conforme a equação 10, enquanto o Índice Cross Totals é obtido 

pela diferença entre a temperatura do ponto de orvalho em 850 mb e a temperatura em        

500 mb, de acordo com a equação 11: 
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500850 TTIVT                                                            (10) 

onde: 

T850 = Temperatura (em °C) no nível de pressão 850 mb; 

T500 = Temperatura (em °C) no nível de pressão 500 mb. 

 

500850 TTICT d                                                           (11) 

onde: 

Td850 = Temperatura do ponto de orvalho (em °C) no nível de pressão 850 mb; 

T500 = Temperatura (em °C) no nível de pressão 500 mb. 

Quanto maior o valor do Índice Total Totals maior será a probabilidade de 

tempestades severas. Miller (1967, 1972, 1975) obteve o valor 44 como sendo um valor 

mínimo para a ocorrência de tempestades de raios e sendo o valor 60 ou superior um 

indicativo de tempestades severas. 

3.4.6 Energia Potencial Convectiva Disponível (Convective Available Potencial Energy–

CAPE) 

A Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE) é a área positiva de um diagrama 

termodinâmico, obtida pela equação 12: 
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                                                     (12) 

onde: 

NCE: Nível de convecção espontânea; 

NE: Nível de equilíbrio; 

θe: Temperatura potencial equivalente da parcela de ar; 

θes: Temperatura potencial equivalente saturada do ambiente. 

O CAPE existe quando a diferença entre a temperatura potencial equivalente da 

parcela de ar (θe) e a temperatura potencial equivalente saturada do ambiente (θes) é positiva. 

Isto significa que a parcela de ar deslocada pseudo-adiabaticamente é mais quente que o 

ambiente (condição instável). Então, a área entre a curva pseudo-adiabática e a sondagem é 
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proporcional à quantidade de energia cinética que a parcela recebe do ambiente (MOTA, 

2007). Alguns parâmetros para a análise da CAPE são expostos no Quadro 3: 

Quadro 3 – Parâmetros de análise para a Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE). 

CAPE (J/kg) Condições de Instabilidade 

>0 - 1000 Limite para formação da convecção profunda 

1000 - 2500 Convecção profunda moderada 

2500 - 4000 Convecção profunda forte 

> 4000 Convecção Severa 

Fonte: Tavares (2009, p. 36). 

3.4.7 Energia de Inibição da Convecção (CINE) [Convective Inhibition Energy (CINS)] 

A Energia de Inibição da Convecção é a área negativa de um diagrama 

termodinâmico, obtida pela equação 13: 
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                                                     (13) 

onde: 

NS = Nível da superfície; 

NCE = Nível de convecção espontânea; 

θe: Temperatura potencial equivalente da parcela de ar; 

θes: Temperatura potencial equivalente saturada do ambiente. 

Para se visualizar as áreas da CAPE (áreas positivas) e as áreas da CINE (áreas 

negativas) devem ser construídos os perfis da Temperatura Potencial (θ), Temperatura 

Potencial Equivalente (θe) e Temperatura Potencial Equivalente Saturada (θes). Em seguida, 

traça-se uma curva da temperatura potencial equivalente constante (θep), da superfície ao final 

da sondagem. 

Quando a curva de temperatura potencial equivalente constante (θep) interceptar pela 

primeira vez a curva de temperatura potencial equivalente saturada (θes) é obtido o Nível de 

Convecção Espontânea (NCE) e quando interceptar pela segunda vez é obtido o Nível de 

Equilíbrio da parcela (NE). Se forem feitas as diferenças entre o valor de θep e os valores de 

θes de cada nível, poderão assim ser encontradas as áreas negativas e positivas, conforme 

mostra a Figura 30 (MOTA, 2007). 
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Figura 30 - Áreas da CAPE (áreas positivas) e áreas da CINE (áreas negativas). 

 
Fonte: Mota (2007, p. 50). 

 

3.4.8 Nível de Equilíbrio (NE) [Equilibrium level (EQLV)] 

O nível de equilíbrio da parcela ou simplesmente nível de equilíbrio (NE) é aquele em 

que a parcela passa a ter temperatura menor que o ambiente. Ele representa o topo da nuvem. 

3.4.9 Nível de Convecção Espontânea (NCE) [Level of Free Convection  (LFCT)] 

O Nível de Convecção Espontânea (NCE) é aquele em que a parcela de ar passa a 

ascender de forma espontânea e a nuvem passa a se desenvolver por sua própria 

flutuabilidade. 

3.4.10 Número Bulk Richardson [Bulk Richardson Number (BRCH)] 

O Número Bulk Richardson é um índice que avalia o balanceamento entre a 

instabilidade (relacionada à Energia Potencial Convectiva Disponível) e o cisalhamento do 

vento em um ambiente de tempestade (WEISMAN; KLEMP, 1982). 
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Ele é obtido pela equação 14: 

25,0 U
CAPENBR                                                          (14) 

onde: 

CAPE = Energia Potencial Convectiva Disponível; 

U = Magnitude do cisalhamento. 

3.4.11 Espessura da camada entre 1000 mb e 500 mb [1000 mb to 500 mb thickness 

(THTK)] 

Parâmetro disponível (em metros) que indica a espessura da camada de ar entre os 

níveis de pressão 1000 mb e 500 mb, conforme equação 15: 

10005005001000 ZZEspessura mbmb                                      (15) 

onde: 

Z500 = Altitude do nível de pressão 500 mb; 

Z1000 = Altitude do nível de pressão 1000 mb. 

3.4.12 Água Precipitável [Precipitable Water (PWAT)] 

Parâmetro que fornece a água precipitável de toda a sondagem (em mm). Em um 

ambiente com CAPE e Água Precipitável elevadas haverá alta probabilidade de tempestades, 

que produzirão quantidade abundante de raios. 

3.4.13 Temperatura e Pressão do Nível de Condensação por Levantamento (NCL) 

Se uma parcela de ar sobe o suficiente, seu resfriamento ira causar condensação em 

um nível de pressão denominado Nível de Condensação por Levantamento (Lifted 

Condensation Level). A temperatura e a pressão deste nível são parâmetros de uma sondagem 

atmosférica. 

3.4.14 Temperatura Potencial e Razão de Mistura 

Outros parâmetros disponíveis são (ambos, abaixo de 500 m): 

 Temperatura potencial média da camada de mistura (MLTH), medido em K. 

 Razão de mistura média da camada de mistura (MLMR), medido em g/kg. 
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4 TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES E ANÁLISE DE DADOS 

Este capítulo aborda as técnicas de reconhecimento de padrões e análise de dados 

utilizadas no desenvolvimento da pesquisa. Inicialmente, descreve os fundamentos sobre a 

classificação e clusterização de dados. Em seguida, explora a técnica de classificação baseada 

nos vizinhos mais próximos (Nearest Neighbours based Classification), a técnica de 

classificação por árvores de decisão (Decision Trees for Classification) e a técnica de 

clusterização K-Médias (K-Means Clustering). Posteriormente, discute a utilidade de mapas 

auto-organizáveis (Self-Organizing Maps) para a classificação e clusterização de dados. Por 

fim, explora a Análise dos Componentes Principais (Principal Component Analysis) e a 

Análise das Características Operacionais do Receptor (Receiver Operating Characteristic 

Analysis). 

4.1 FUNDAMENTOS SOBRE CLASSIFICAÇÃO E CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS 

Para se extrair, de forma eficiente, conhecimento de bases de dados é fundamental um 

procedimento racional e sistemático, capaz de obter padrões e regularidades válidos em um 

determinado conjunto de dados. Este processo de descoberta de conhecimento (Knowledge 

Discovery Process - KDP), também chamado de descoberta de conhecimento em bases de 

dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD), busca obter novos conhecimentos em 

amplos domínios de aplicação. 

Cios et al. (2007) o definem como um processo não trivial de identificação de padrões 

existentes nos conjuntos de dados. Ele é composto de várias etapas, dentre elas a Mineração 

de Dados (Data Mining - DM). Assim, não se confunde KDP com DM, pois esta representa 

uma etapa de todo um processo de obtenção do conhecimento. 

O KDP refere-se ao processo de extração do conhecimento como um todo, incluindo a 

forma como os dados são armazenados e acessados, como utilizar os algoritmos de forma 

eficiente para analisar grandes conjuntos de dados e como interpretar os resultados para 

modelar e apoiar a interação entre homem e máquina, enquanto Data Mining consiste em um 

conjunto de conceitos e métodos que têm como objetivo encontrar uma descrição, se possível 

compreensível, de padrões e regularidades existentes em uma determinada base de dados, e 

dentre as principais tarefas de DM estão a classificação e a clusterização. 
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A Classificação utiliza a aprendizagem supervisionada (CIOS et al., 2007). Consiste 

em incluir um novo exemplo entre classes previamente definidas por valores de atributos 

previsores, que descrevem os agrupamentos. Considerando C o conjunto de todas as classes e 

Ci cada classe individual, os valores dos atributos previsores para cada Ci corresponderão a 

descrições Di. Assim, um classificador atribui a um novo exemplo a classe Ci quando este 

exemplo corrobora com as descrições Di. 

Para se construir um classificador utiliza-se particionamentos recursivos (lineares ou 

não lineares) nos dados originais até atingir a melhor separação dos dados em classes, 

conforme exposto na Figura 31. 

Figura 31 – Construção do classificador por particionamentos recursivos lineares (a) e não lineares (b). 

 

Fonte: Adaptado de Cios et al. (2007). 
 

As relações entre atributos previsores e classes são geralmente representadas por 

regras descobertas no processo de construção do classificador, do tipo se (if) - então (then), ou 

seja, se os valores dos atributos previsores atendem a regra descoberta então o novo elemento 

pertence à classe predefinida. Para a avaliação da qualidade destas regras descobertas, 

utilizam-se alguns critérios, dentre eles os mais usados são: precisão preditiva, 

compreensibilidade e grau de interesse pelo conhecimento descoberto (HAND, 1997). 

A precisão preditiva é geralmente definida como a razão entre o número de elementos 

classificados corretamente e o número total de elementos testados. A compreensibilidade é 

normalmente avaliada pela simplicidade, ou seja, pela menor quantidade de regras necessárias 

para a tarefa de classificação e o grau de interesse pelo conhecimento descoberto diz respeito 

ao significado das regras descobertas para o usuário. 

Na construção do classificador é importante observar a necessidade de se dividir os 

dados em dados de treinamento e dados de validação (teste). Primeiro um conjunto de dados 

de treinamento (atributos previsores e classes conhecidas) é utilizado para a criação do 

classificador, aplicando-se um algoritmo de aprendizado. Posteriormente, outra quantidade de 
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dados é utilizada para testar o modelo de classificação construído. Assim, o classificador 

somente será considerado eficiente e eficaz se classificar de forma correta, grande quantidade 

dos dados de teste, ou seja, ser capaz de classificar dados de teste não utilizados no processo 

de treinamento. A Figura 32 mostra conjuntamente: um processo de indução de um 

classificador (treinamento); dedução das classes (validação); e a utilização do classificador 

validado como previsor de uma classe para um novo exemplo (previsão). 

A classificação pode ser utilizada como uma modelagem preditiva (TAN; 

STEINBACH; KUMAR, 2005) quando um classificador é utilizado para identificar a que 

classe pertence um novo exemplo. Diversas técnicas podem ser utilizadas para expressar este 

tipo de conhecimento adquirido em uma massa de dados, como por exemplo: Vizinho mais 

Próximo (Nearest Neighbour), Árvore de Decisão (Decision Trees) e Redes Neurais (Neural 

Networks). 

Figura 32 – Classificação como modelagem preditiva. 
 

Dados de Treinamento 
Exemplo Atributo a Atributo b Atributo c Classe 

1 + + - C1 
2 - + + C1 
3 - - + C2 

(...) (...) (...) (...) (...) 
n + + + Cn 

 
 
 
 
 
 
 

Dados de Teste 
Exemplo Atributo a Atributo b Atributo c Classe 

1 - + - correto? 
2 - + + correto? 

(...) (...) (...) (...) (...) 
m + - + correto? 

 
 
 

Novo Exemplo 
Exemplo Atributo a Atributo b Atributo c Classe 

Novo - - - Previsão 
 
Fonte: Adaptado de Tan, Steinbach e Kumar (2005). 

Dedução das Classes 

Indução 

Modelo 

Predição 

Algoritmo de 
Aprendizado 
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A Clusterização utiliza a aprendizagem não-supervisionada (CHEN; HAN; YU, 

1996). Consiste na identificação de um conjunto finito de classes (denominadas de clusters), 

fundamentada nos atributos de elementos não previamente classificados. 

Um cluster pode ser definido como um conjunto de elementos agrupados em função 

de sua similaridade (HAN; KAMBER, 2006). A clusterização busca identificar e organizar 

padrões de um fenômeno ou objeto, costumeiramente representados por vetores de atributos 

de um espaço multidimensional utilizando uma métrica de similaridade. Assim, existe uma 

diferença clara entre classificação e clusterização. 

Na classificação existem padrões rotulados (padrões pré-classificados), sendo o 

objetivo das técnicas de classificação a rotulação de novos exemplos. Já na clusterização o 

objetivo é o agrupamento do espaço de atributos em sub-espaços, ou seja, compor conjuntos 

de padrões não-rotulados que possuam algum significado ou similaridade entre si (alguma 

propriedade em comum). 

Percebe-se que após a definição dos clusters, os padrões identificados tornam-se 

também rotulados. Porém, estes – diferentemente do processo de classificação – foram 

obtidos pelas características intrínsecas do próprio espaço clusterizado. Importante também 

observar que a clusterização pode ser utilizada como pré-processamento para a realização da 

tarefa de classificação, devido permitir a identificação/construção de novas classes. Um 

exemplo de clusterização de dados é mostrado na Figura 33. 

Figura 33 – Clusterização de dados. 

 

Fonte: Adaptado de Han e Kamber (2006). 
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4.2 CLASSIFICAÇÃO BASEADA NOS VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS 

A classificação baseada nos vizinhos mais próximos (Nearest Neighbours based 

Classification) essencialmente utiliza dados armazenados, sem um conjunto de regras 

induzidas, para a classificação de um elemento novo. A classificação de um exemplo novo é 

feita utilizando-se uma determinada métrica de distância entre o exemplo novo e os exemplos 

similares existentes na base de dados (HAN; KAMBER, 2006). A idéia básica desta técnica é 

exposta na Figura 34. 

Figura 34 – Fluxo dos métodos baseados em instâncias. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Han e Kamber (2006). 

 

Percebe-se que um exemplo novo é comparado a todos os exemplos existentes, 

mediante o cálculo de uma medida de distância. Em seguida, são selecionados, dentre os 

exemplos armazenados, aqueles, por exemplo, com a menor distância e utilizados para 

predizer a que classe pertence o exemplo novo, sendo o uso padrão, a atribuição da classe da 

maioria dos exemplos selecionados. 

Um algoritmo muito utilizado é o K-Vizinhos mais Próximos (K-Nearest Neighbours 

Algorithm). A partir de 1960, com o aumento do poder de processamento dos computadores, 

este algoritmo tornou-se amplamente utilizado na área de reconhecimento de padrões (HAN; 

KAMBER, 2006). O K-Nearest Neighbours (kNN) é baseado em aprendizagem por analogia. 

Basicamente, o banco de dados é formado por exemplos descritos por n atributos, sendo cada 

exemplo um ponto num espaço n-dimensional. Então, para classificar um exemplo novo o 

método procura os k exemplos já armazenados que apresentam os valores mais próximos dos 

valores dos atributos do exemplo novo. 

Exemplo Novo 
(EN) 

Exemplo 1 
(E1) 

Exemplo 2 
(E2) 

Exemplo 3 
(E3) 

Exemplo 4 
(E4) 

Exemplo M 
(EM) (...) 

Distância 
 entre EN e E1 

Distância 
 entre EN e E2 

Distância 
 entre EN e E3 

Distância 
 entre EN e E4 

Distância 
 entre EN e EM 

Comparação das Distâncias / Critério de Escolha 
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A proximidade dos valores dos atributos é medida costumeiramente em termos da 

distância Euclidiana, sendo então selecionados como “k exemplos mais próximos” aqueles 

que possuírem as menores distâncias Euclidianas em relação ao exemplo novo. 

Considere os pontos X1 = (x11, x12, ..., x1n) e X2 = (x21, x22, ..., x2n). Ambos possuem n 

atributos e a distância Euclidiana entre X1 e X2 será obtida pela equação 16: 





n

i
ii xxd

1

2
2121 )(),( XX                                               (16) 

Porém, antes de calcular a distância Euclidiana, deve-se normalizar os valores de cada 

atributo para reduzir as possíveis discrepâncias de grandeza. A normalização min-max pode 

ser utilizada para a transformação dos valores originais de um atributo numérico A em valores 

normalizados que estarão compreendidos no intervalo de [0, 1], sendo obtidos pela equação 

17: 

AA
Avalor

valor original
onormalizad minmax

min



                                           (17) 

 Onde min A e max A representam, respectivamente, os valores mínimos e máximos do 

atributo A. Importante ressaltar que outras formas de normalização podem ser aplicadas para a 

transformação dos valores originais. 

Outra questão diz respeito ao valor de k, ou seja, como escolher a quantidade de 

vizinhos que deve ser utilizada para a classificação? Uma forma de determinação é mediante 

testes recursivos com incremento unitário para k. Iniciando com k=1 e utilizando um conjunto 

de teste verifica-se a taxa de erro do classificador. 

Se o erro for considerado aceitável interrompe-se o processo e admite-se este valor de 

k para o classificador, porém sendo o erro superior ao valor aceitável, o processo é repetido 

com um incremento unitário para k. O processo de repetição será interrompido quando um 

valor de k fornecer uma taxa de erro mínimo considerada aceitável e este valor de k será então 

escolhido para o classificador. 
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4.3 CLASSIFICAÇÃO BASEADA EM ÁRVORE DE DECISÃO 

Outra técnica de classificação é a indução de árvore de decisão. Uma árvore de 

decisão é uma estrutura destinada a classificação de dados pela composição de elementos 

recursivos até atingir uma lógica de decisão. Basicamente tem a função de estratificar 

continuamente um conjunto de dados com o intuito de gerar subconjuntos formados por 

elementos que pertençam a uma única classe, permitindo ao final a criação de um conjunto de 

regras para futuras classificações (QUINLAN, 1986). 

4.3.1 Características de uma árvore de decisão 

Na Figura 35(a) são expostos os componentes de uma árvore de decisão: Nós que 

representam os possíveis atributos associados a um evento. O primeiro nó chama-se raiz da 

árvore de decisão e representa o atributo com maior ganho de informação; Ramos que 

representam os valores dos atributos e; Folhas que representam as classes. Ao se construir 

uma árvore de decisão, torna-se possível a criação de um conjunto de regras, conforme 

exposto na Figura 35(b). Estas são escritas considerando a trajetória do nó raiz até as folha da 

árvore. Na Figura 35(c) visualiza-se o particionamento dos dados de entrada. 
 

Figura 35 – (a) Componentes de uma árvore de decisão; (b) Fluxo das regras de uma árvore de decisão binária e; 
(c) Particionamento dos dados de entrada (grupos formados). 

 

 

 

 

 

 
  

 
                   (a)                                                          (b)                                                                  (c) 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Witten e Frank (2005). 
 

 

Assim, percebe-se que uma árvore de decisão possui três tipos de nó: Nó raiz, que não 

tem ramo de entrada, possuindo dois ou mais ramos de saída; Nós internos, que têm um ramo 

de entrada e dois ou mais ramos de saída e; Nós terminais (folhas), que têm um ramo de 

entrada e não possuem ramos de saída, pois representam a classe a qual pertence o exemplo 

pesquisado. 

Folha 

Nó 

Raiz 

Folha Folha 

Nó 

Folha 

Ramo Ramo Ramo Ramo 

Ramo Ramo 

G1 

y<b 

x<a 

Sim Não 

Sim Não 

y<c 

Sim Não 

G2 G3 G4 

x=a 

y=b 

y=c 

y 

x 

G1 

G2 

G3 

G4 
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4.3.2 Tipos de atributos preditivos 

 Os atributos representam as características dos exemplos contidos em uma base de 

dados que serão utilizados para a criação da árvore de decisão. Por exemplo, pode-se 

considerar como atributos das condições do tempo, em determinada localidade: temperatura 

da superfície, umidade relativa do ar e predominância do tipo das nuvens. 

Os atributos são as propriedades dos exemplos disponíveis na massa de dados, sendo 

que basicamente, existem dois tipos de atributos: atributo categórico e atributo contínuo 

(HAN; KAMBER, 2006). O atributo categórico (também chamado discreto) não possui 

ordem linear para seus valores (no exemplo anteriormente exposto tem-se a predominância do 

tipo das nuvens, que poderia ser: cirrus, stratus, cumulus, cumulonimbus, dentre outras). Já o 

atributo contínuo possui uma ordem linear em seus valores (como é o caso da temperatura e 

da umidade). 

No Quadro 4 são expostos exemplos de atributos. 
 

Quadro 4 – Tipos de Atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Han e Kamber (2006). 
 

 

 

Tipo de 
Atributo Particionamento Exemplo 

Predominância de Nuvem 

Categórico 

Contínuo 

Atributo A 

valor a1 
valor a2       (...) 
 

valor an 

Temperatura 

T < 38°  T > 38°  
 

cirrus 
stratus      
(...) 

cumulus 

Atributo A 

valor de A < PD  

PD = Ponto de Divisão 

valor de A > PD  
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4.3.3 Construção de uma árvore de decisão 

 Para a construção de uma árvore de decisão pode-se utilizar de algoritmos baseados no 

algoritmo base TDIDT (Top-Down Induction of Decision Tree), como por exemplo:           

ID3 (QUINLAN, 1986), C4.5 (QUINLAN, 1993) e CART (BREIMAN et al., 1984).             

O algoritmo base TDIDT gera regras de decisão pela divisão recursiva dos exemplos da base 

de dados de treinamento, segundo os valores dos atributos preditivos. 

 O algoritmo TDIDT busca dividir o conjunto total de dados em grupos de exemplos 

pertencentes a uma única classe. Ele inicia o processo pela escolha de um atributo preditivo 

chave que possui um ou mais valores possíveis, sendo então o conjunto total dividido em  

sub-conjuntos que contém os exemplos que atendem aos valores possíveis. Em seguida, o 

mesmo princípio é aplicado para cada sub-conjunto gerado até que todos os exemplos estejam 

classificados ou até que todos os atributos tenham sido aplicados. 

Porém, como dito anteriormente, para a construção de uma árvore de decisão, 

inicialmente deve-se escolher os atributos-chave para representarem a raiz da árvore e os nós 

conseqüentes. Estes devem ser eleitos após um processo racional que identifica 

recursivamente qual dentre todos os atributos possui o maior poder de discriminação entre as 

classes para os exemplos disponíveis. Tradicionalmente utilizam-se critérios de seleção 

fundamentados na Teoria da Informação para esta escolha dos atributos que serão utilizados 

em cada nó da árvore. 

4.3.4 Critérios para seleção dos atributos-chave 

 A seguir descrevem-se alguns critérios utilizados na escolha dos atributos-chave que 

devem ser utilizados nos nós das árvores de decisão (QUINLAN, 1986; QUINLAN, 1993; 

BREIMAN et al., 1984). 

4.3.4.1 Ganho de Informação 

 O algoritmo ID3 usa o ganho de informação como medida de seleção de atributos 

(QUINLAN, 1986). O ganho de informação é um critério baseado na redução da entropia de 

uma base de dados. Para se determinar qual o atributo que melhor discrimina os exemplos 

disponíveis, torna-se necessário comparar o grau de entropia de um conjunto origem com o 

grau de entropia dos sub-conjuntos gerados pelos atributos preditivos do conjunto origem, 

sendo escolhido aquele atributo que proporcionar o menor valor de entropia nos                 

sub-conjuntos gerados, pelo fato de representar o maior ganho de informação, ou seja, a maior 
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diferença entre o grau de entropia do conjunto origem e o grau de entropia dos sub-conjuntos 

gerados. 

A entropia do conjunto origem é definida pela equação 18: 

 





m

i
ii ppDInfo

1
2 )(log)(                                              (18) 

 

 onde: 

D = Conjunto origem da massa de dados; 

i = Índice do valor do Atributo Final Classificador; 

m = Número de Classes i (Classes Finais ou Nós Folha); 

pi = Razão entre o número de exemplos pertencentes a Classe Final i e o total de 

exemplos de D. 

 

A entropia dos sub-conjuntos gerados pelos atributos preditivos do conjunto origem é 

definida pela equação 19: 
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 onde: 

A = Atributo pertencente a D; 

j = Índice do valor do atributo A; 

v = Número de valores do atributo A; 

Dj= Número de exemplos pertencentes a Classe j; 

D= Número de exemplos pertencentes a D; 

Info(Dj) = Entropia da Classe j. 

 

O ganho de informação entre A e D é definido pela equação 20: 

 

)()()( DInfoDInfoAGanho A                                            (20) 
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E após ser determinado todos os ganhos (para todos os atributos de D), o atributo 

escolhido para iniciar a árvore de decisão (Nó Raiz) será aquele que maior ganho de 

informação apresentar, ou seja, aquele que maior redução da entropia proporcionar para a 

massa de dados. Procedimento análogo se fará para a escolha de todos os demais atributos 

restantes, em função do ganho de informação, até que todos tenham sido estruturados na 

árvore de decisão. 

 O critério ganho de informação apresenta um problema quando existem atributos 

como valores totalmente discriminados, como por exemplo, para o caso de um atributo com 

valores identificadores ou códigos. Neste caso, seria criado um nó para cada valor possível e 

cada um dos nós teria apenas um exemplo, o que consequentemente iria gerar uma única 

classe e ganho de informação máximo para todos os nós, tornando-se assim o critério ineficaz 

para uma classificação. Quinlan (1993) propõe para este problema o critério Taxa de Ganho. 

4.3.4.2 Taxa de Ganho 

 No critério Taxa de Ganho (Gain Ratio), aplica-se uma normalização para se obter 

informações relativas à discriminação dos atributos, definida pela equação 21: 
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 onde: 

j = Índice do valor do atributo A; 

v = Número de valores do atributo A; 

Dj= Número de exemplos pertencentes a Classe j; 

D= Número de exemplos pertencentes a D. 

  

E a Taxa de Ganho é obtida pela equação 22: 

 

)(
)()(

DoDivisãoInf
AGanhoAoTaxadeGanh

A

                                       (22) 

 

onde: 

Ganho(A) = O ganho de informação entre A e D, definido pela equação 20; 

DivisãoInfoA(D) = Normalização do atributo A. 
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Sendo escolhido o atributo que apresentar a maior taxa. Quinlan (1993) expõe que 

desta forma a Taxa de Ganho supera, em termos de eficiência, o critério ganho de informação 

para a escolha dos atributos-chave. Porém, existem muitos outros critérios para se obter os 

atributos que possuem o maior poder discriminatório de uma massa de dados. A seguir, 

apresenta-se um dos critérios mais utilizados na escolha dos atributos-chave: Critério Índice 

Gini. 

4.3.4.3 Índice Gini 

 O Índice Gini, similarmente ao ganho de informação, é um critério baseado na medida 

da impureza dos conjuntos de dados (BREIMAN et al., 1984). É definido pela equação 23: 





m
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21)(                                                        (23) 

onde: 

m = Número de Classes i do conjunto D; 

pi = Razão entre o número de exemplos pertencentes a Classe i e o total de exemplos 

do conjunto D. 

 

O critério Índice Gini utiliza uma divisão binária dos dados e calcula uma soma 

ponderada das impurezas resultantes de cada partição, denominadas D1 e D2, sendo 

determinada pela equação 24: 
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DGiniA                                      (24) 

 

 onde: 

A = Atributo pertencente a D; 

D1= Número de exemplos pertencentes à partição D1; 

D2= Número de exemplos pertencentes à partição D2; 

D= Número de exemplos pertencentes a D; 

 

Para cada atributo deve ser considerada cada uma das possíveis divisões binárias. Para 

um atributo discreto, o subconjunto que fornecer o menor Índice Gini será o escolhido. 

E de forma semelhante ao ganho de informação, a redução da impureza é obtida pela 

equação 25: 
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)()()( DGiniDGiniAGini A                                            (25) 

Sendo então, escolhido como atributo-chave aquele que maximizar a redução da 

impureza, ou de forma equivalentemente possuir o menor Índice Gini. 

4.3.5 Processo de poda da árvore de decisão 

 Após a construção de uma árvore de decisão, podem existir ramificações erradas que 

geram um tipo de problema de adaptação extrema (overfitting), ou seja, um aprendizado que 

gerou um classificador induzido muito específico para o conjunto de treinamento, não 

permitindo a generalização do modelo criado. Para solucionar este tipo de problema são 

utilizadas técnicas de poda na árvore de decisão (pruning), na tentativa de obter-se a 

possibilidade de generalização do modelo, confirmada pelo teste com outra base de dados. 

Um dos resultados do processo de poda é a simplificação da árvore de decisão tornando-a 

mais fácil de ser interpretada pelas pessoas. Outra observação é que dependendo do algoritmo 

de poda têm-se diferentes configurações para a árvore de decisão podada. 

 A poda em uma árvore de decisão pode ser de dois tipos: pré-poda e a pós-poda.        

A pré-poda caracteriza-se pela parada da divisão da base de dados em um nó que poderia 

ainda ser subdividido, mas que por uma restrição transforma-se em um nó folha, ou seja, 

mediante um critério, como, por exemplo, o ganho de informação, é possível interromper a 

partição caso o valor do ganho de informação não atenda a um valor pré-determinado. Porém, 

percebe-se que a dificuldade está exatamente em determinar que limiar seja este, pois se 

podem ter duas situações: uma árvore extremamente podada, com pouco poder de 

discriminação (underfitting) ou uma árvore demasiadamente complexa, não sendo 

significativa a poda. 

 A pós-poda é caracterizada pela remoção de ramos de uma árvore de decisão 

anteriormente construída, ou seja, nesta situação a árvore já está construída e tenta-se por um 

algoritmo a sua otimização. Para cada nó interno da árvore o algoritmo determina uma taxa de 

erro, no caso deste ramo ser extraído, e compara com a taxa de erro, no caso de não haver esta 

extração. A árvore será podada se a diferença entre estas taxas for um valor inferior a um 

valor limite e não será podada caso contrário, pois nesta situação a poda representaria um 

elevação considerável na taxa de erro. Este procedimento repete-se de forma progressiva, 

construindo-se várias árvores podadas, sendo que ao final é escolhida a árvore que melhor 

desempenho obtiver, após os resultados da validação (mediante o conjunto de dados de teste). 
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4.3.6 Principais algoritmos de indução de árvores de decisão 

 Para a indução de árvores de decisão os algoritmos tradicionais são: ID3 (QUINLAN, 
1986), C4.5 (QUINLAN, 1993) e CART (BREIMAN et al., 1984). A seguir, faz-se um breve 
resumo destes algoritmos. 

4.3.6.1 Algoritmo ID3 

 O ID3 é um algoritmo que divide recursivamente uma base de dados, utilizando os 
atributos com maior ganho, até induzir uma árvore de decisão. Sua limitação está no fato de 
utilizar apenas atributos categóricos, não podendo processar atributos contínuos, a não ser que 
estes sejam anteriormente discretizados. Outra limitação é o não reconhecimento de valores 
desconhecidos, ou seja, todos os valores dos atributos devem ser conhecidos, tornando-se 
necessário um pré-processamento para a filtragem destes elementos. 

 Utiliza o ganho de informação no processo de seleção (divisão), porém sem considerar 
o número de divisões, o que pode proporcionar a complexidade nas árvores induzidas. Outra 
limitação está no fato de não possuir método de pós-poda, para a redução da complexidade, 
posteriormente a construção da árvore de decisão. 

4.3.6.2 Algoritmo C4.5 

O C4.5 é considerado uma evolução do algoritmo ID3, pois trabalha com ambos os 
tipos de atributos: categóricos e/ou contínuos. Para atuar com valores contínuos, ele define 
limites para dividir os exemplos da base de dados. Também opera com valores desconhecidos, 
atribuindo símbolos a eles e tratando-os de forma particular, não os utilizando para os cálculos 
de entropia e ganho. 

Outra característica deste algoritmo é o critério para a seleção dos atributos-chave:      
o gain ratio, comentado anteriormente. Ele também possui um método de pós-poda que 
simplifica as árvores geradas, eliminando partes da árvore não significativas,    
transformando-as em nós folha. É considerado um dos melhores algoritmos para realizar a 
tarefa de classificação. 

4.3.6.3 Algoritmo CART 

 O CART (Classification and Regression Trees) é um algoritmo utilizado para as 
tarefas de classificação e regressão. Pode induzir árvores de classificação, sendo neste caso 
utilizado como atributo-classe um valor categórico, e também árvores de regressão, quanto 
usado atributo-classe contínuo. Atua de forma semelhante ao algoritmo C4.5 na definição dos 
limites para a divisão dos valores contínuos, pelos nós das árvores de decisão. 
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4.4 CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS PELO MÉTODO DAS K-MÉDIAS 

Para se encontrar partições em uma massa de dados que satisfaçam aos requisitos de coesão 

(semelhança interna) e isolamento (separação) pode-se utilizar o método das k-Médias (HARTIGAN; 

WONG, 1979). Este tem por objetivo determinar partições de n elementos em k grupos (clusters)       

pré-determinados. 

O algoritmo das k-Médias, basicamente, busca alocar cada elemento amostral (representado por 

um vetor de valores) em um agrupamento cujo centróide (vetor de médias amostral) for o mais próximo 

do vetor de valores deste elemento, quando comparado aos demais centróides (outros agrupamentos). 

O método é composto de quatro passos: 

1º) Escolhe-se k centróides aleatoriamente para o início do processo de particionamento; 

2º) Cada elemento da amostra é comparado com os centróides. A métrica usualmente utilizada é 

a distância Euclidiana. Os elementos são alocados nos clusters conforme as menores distâncias 

observadas. A Figura 36 mostra o início do processo de clusterização pelo método k-Médias. 

 

Figura 36 – Início do processo de clusterização pelo método k-Médias. 

 
Fonte: Han e Kamber (2006, p. 403). 

 

3º) Após ser realizado o segundo passo para cada elemento da amostra, os centróides são 

recalculados, considerando-se o novo agrupamento formado. Em seguida, repete-se o segundo passo, 

agora comparando cada elemento amostral com os novos centróides e formando assim novos 

agrupamentos. A Figura 37 mostra esta etapa do método k-Médias. 
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Figura 37 – Processo de clusterização pelo método k-Médias. 

 
Fonte: Han e Kamber (2006, p. 403). 

 

4º) Repete-se o segundo e terceiro passos até o momento em que não ocorram mais novas 

realocação de elementos entre os clusters formados. A Figura 38 mostra o momento da finalização do 

método das k-Médias. 

Figura 38 – Finalização do processo de clusterização pelo método k-Médias. 

 
Fonte: Han e Kamber (2006, p. 403). 

 

Formas diferentes de implementação do método das k-Médias podem ser utilizadas, porém a 

questão determinante da eficiência do método é a escolha do número de agrupamentos iniciais, ou seja, o 

valor de k inicial. Sugestões como o uso de técnicas hierárquicas aglomerativas, escolha aleatória e 

observação dos valores discrepantes, são normalmente utilizadas, mas cabe ao usuário verificar qual 

critério melhor satisfaz aos requisitos de coesão e isolamento dos n elementos da massa de dados 

pesquisada. 
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4.5 CLASSIFICAÇÃO E CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS POR MAPAS AUTO-ORGANIZÁVEIS 

 Neste item descreve-se o funcionamento das redes neurais artificiais e destaca-se o uso 

de mapas auto-organizáveis (Self-Organizing Maps) – também conhecidos como redes de 

Kohonen – para a classificação e clusterização de dados. 

4.5.1 Redes neurais artificiais (RNA) 

As redes neurais caracterizam-se por possuírem neurônios artificiais como elementos 

fundamentais de processamento de dados, sendo estes organizados em uma arquitetura 

treinada por um algoritmo de aprendizagem que permite a rede aprender novos conceitos 

mediante estímulos ambientais. 

 Assim, para se entender como extrair conhecimento de uma base de dados,   

utilizando-se de redes neurais artificiais, torna-se salutar conhecer alguns fundamentos da 

Neurocomputação, dentre eles: o neurônio artificial, a arquitetura e o processo de aprendizado 

da rede neural. 

4.5.2 Os neurônios: biológico e artificial 

O neurônio artificial, baseado nas características do neurônio biológico humano, 

representa a unidade fundamental de uma rede neural artificial. Um neurônio biológico e suas 

divisões são expostos na Figura 39(a) e seu similar computacional na Figura 39(b). 

Em relação ao neurônio biológico, suas partes essenciais são: (a) os dendritos, que 

recebem os estímulos (sinais) enviados por outros neurônios; (b) o núcleo do neurônio, 

também denominado soma, responsável pela coleta e combinação das informações enviadas 

pelos outros neurônios; (c) o axônio, uma fibra tubular responsável pela transmissão dos 

estímulos enviados pelo núcleo do neurônio e; (d) os telodentros, que completam as conexões 

sinápticas com os dendritos dos outros neurônios. 

Quanto ao funcionamento do neurônio biológico, após os dendritos receberem os 

sinais advindos de outros neurônios, estes são ponderados, e caso a soma destes sinais supere 

um certo limiar (threshold) o núcleo do neurônio encaminha um sinal pelo axônio para os 

demais neurônios ao qual este neurônio se conecta. Porém, se a soma dos estímulos 

ponderados não for superior a este limite, eles são bloqueados e não são transmitidos. Ao 

passar pelo neurônio, um sinal pode sofrer amplificação ou atenuação, dependendo do peso 

(weight) das conexões sinápticas entre os telodentros e os dendritos (as forças da conexão). 
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Figura 39 – (a) Neurônio biológico e suas divisões; (b) Modelo similar de neurônio computacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 
 

 

Fonte: Adaptado de Haykin (2001). 
 

De forma similar, o neurônio computacional recebe um ou mais sinais de entrada e 

após processamento envia (ou não) um único sinal de saída, que pode ser distribuído como 

sinal de entrada para um ou mais neurônios ou como um sinal de saída da rede. Os sinais de 

entrada chegam de forma simultânea ao neurônio, caracterizando as redes neurais como 

instrumentos de processamento paralelo. 

Quando as entradas x1, x2, ..., xm são apresentadas ao neurônio, uma função realiza o 

somatório dos produtos destas entradas com os seus respectivos pesos sinápticos wi1, wi2, ..., 

wim (a soma das entradas ponderadas). O neurônio então acrescenta à soma bias bi de entrada, 

obtendo-se vi, conforme equação 26. 
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 onde: 

bi = Bias do neurônio i; 

wij = Peso sináptico j do neurônio i; 

xj = Sinal de entrada (vinculado a sinapse j); 

m = Número de sinais de entrada. 

Bias são valores incluídos ao somatório com o objetivo de aumentar o grau de 

liberdade e a capacidade de aproximação da rede, possibilitando, por exemplo, saídas não 

nulas ainda que todas as entradas fossem nulas. 

O valor de vi será então utilizado como argumento para uma função chamada de 

função de ativação (HAYKIN, 2001), que poderá ser de vários tipos, como por exemplo: a 

função sigmóide, a função gaussiana, a função tangente hiperbólica, dentre outras. A função 

de ativação tem a finalidade de controlar o sinal transmitido pelo neurônio artificial. 

4.5.3 Arquitetura da rede neural 

Uma rede neural artificial pode ser constituída de uma ou mais camadas, estas 

podendo conter um ou mais neurônios interligados mediante sinapses.  

4.5.3.1 Rede neural de camada única 

Na Figura 40 observa-se uma rede neural de camada única. Nesta configuração, cada 

elemento do vetor de entrada é conectado a cada um dos neurônios mediante uma matriz de 

pesos sinápticos W. 
 

                                                  (27) 
 

Importante observar que o número de entradas m não necessariamente será igual ao 

número de saídas n da rede. 
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Figura 40 – Rede neural de camada única. 

 

 
  

onde: 

m = Número de elementos no vetor de entrada; 

n = Número de neurônio na camada. 
 

 

Fonte: Adaptado de Haykin (2001). 
 

4.5.3.2 Rede neural de múltiplas camadas 

Nesta configuração a rede neural possui várias camadas, sendo que cada camada 

possui uma matriz de pesos W, um vetor de bias b e um vetor de saída y. A entrada da rede é 

o vetor x enquanto a saída da rede será representada pelo último vetor y. 

4.5.4 Processo de aprendizado da rede neural 

 O aprendizado em uma rede neural ocorre por processos interativos de ajustes dos 

pesos sinápticos e níveis de bias dos neurônios que compõem a rede. Basicamente, o 

aprendizado de uma rede neural pode ocorre de duas formas: por um aprendizado 

supervisionado ou mediante um aprendizado não-supervisionado. 

 No caso da aprendizagem supervisionada, treina-se a rede com pares de conjuntos de 

entrada e de saída desejada. Primeiro é apresentado à rede um conjunto de entrada que gera 

um conjunto de valores de saída, sendo os mesmos comparados ao conjunto de valores de 

saída desejados. Posteriormente, os pesos sinápticos e níveis de bias são ajustados para 

Sinais de 
entrada 

Junção aditiva 

Função de ativação 
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reduzir a diferença entre os valores de saída fornecidos pela rede e os valores de saída 

desejados. Repete-se este procedimento para todos os pares de entrada e saída pertencentes ao 

conjunto de dados de treinamento, até que o erro seja considerado satisfatório. 

 Já no aprendizado não-supervisionado, a rede não possui saídas desejadas para 

comparação. Treina-se a rede somente com os valores de entrada. A rede procura na verdade 

organizar-se (sua estrutura) de modo a realizar uma clusterização neurocomputacional 

baseada nos valores de entrada. Este tipo de aprendizado tem por finalidade o reconhecimento 

de padrões presentes em bases de dados, sendo que a auto-organização da rede neural se 

realiza por meio de processos de competição e cooperação entre os neurônios. 

 Depois que a rede é treinada por um tipo de aprendizagem ela pode ser utilizada em 

áreas do conhecimento humano. Existem diversos tipos de algoritmos para realizar os ajustes 

necessários (treinamento) das redes neurais, dentre eles: aprendizagem por correção de erros, 

aprendizagem competitiva, dentre outros. Interessante observar que a aprendizagem por 

correção de erros é um exemplo de aprendizado supervisionado, enquanto a aprendizagem 

competitiva é um exemplo de aprendizado não-supervisionado. 

 Após a rede ter sido treinada, ela precisa ser validada por um conjunto de dados que 

não foram apresentados à mesma durante o processo de aprendizagem. A validação é a etapa 

de construção da rede neural que verifica se a rede realmente aprendeu, ou seja, se a rede pode 

ser aplicada para conjuntos de dados sendo os seus resultados satisfatórios (atingiu a 

generalização); ou simplesmente a rede decorou as saídas desejadas, não podendo ser 

utilizada neste caso para as aplicações desejadas. 

4.5.5 Mapas auto-organizáveis 

Os mapas auto-organizáveis são redes neurais artificiais que tem como princípio a 

aprendizagem competitiva, simulando processos específicos do cérebro humano no 

aprendizado mediante respostas sensoriais (KOHONEN, 1990, 2001). Este tipo de rede neural 

recebeu o nome de rede de Kohonen em homenagem ao seu desenvolvedor Teuvo Kohonen. 

Caracteriza-se como uma rede alimentada para frente, com treinamento                  

não-supervisionado, onde normalmente os neurônios apresentam-se em uma camada simples, 

dispostos em uma estrutura uni ou bidimensional, podendo assumir nesta última qualquer 

forma geométrica plana: retangular, quadrangular, triangular, hexagonal, dentre outras. 
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Tem-se na Figura 41, um exemplo de rede de Kohonen bidimensional com seis 

neurônios formando uma matriz retangular 2 (linhas) x 3 (colunas) e esta sendo apresentada a 

um vetor de entrada (exemplo) composto por quatro elementos (sinais de entrada). Percebe-se 

que cada neurônio está conectado a todos os elementos do vetor de entrada por pesos 

sinápticos. 
 
Figura 41 – Rede de Kohonen bidimensional com seis neurônios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Kohonen (2001). 
 

Durante o processo de treinamento desta rede, cada estímulo de entrada produzirá uma 

espécie de especialização na detecção sensorial deste padrão em uma região desta matriz, ou 

seja, este modelo de rede neural imita o cérebro humano, no qual entradas ambientais 

sensoriais diferentes (visão, paladar, dentre outras) acabam sendo mapeadas em regiões 

especificas do córtex cerebral, conforme exposto na Figura 42. 
 
Figura 42 – Mapa citoarquitectural do córtex cerebral (em detalhe o córtex visual). 
 

 

Fonte: Adaptado de Haykin (2001). 
 

x1 x2 x3 x4 
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Neste tipo de rede os neurônios competem entre si para se especializarem por 

estímulos de entrada, sendo que a cada iteração um neurônio se tornará o neurônio vencedor 

na rede, ou seja, ele será considerado o mais próximo do estímulo, e ele juntamente com seus 

vizinhos (neurônios próximos) receberão ajustes nos seus pesos sinápticos para melhor 

responderem aos futuros estímulos de entrada semelhantes, criando zonas especializadas deste 

tipo de estímulo na rede neural. Assim, as características presentes nos sinais de entrada irão 

estimular determinadas localizações espaciais da rede. 

No desenvolvimento de um mapa auto-organizável utilizam-se três processos 

distintos: o processo competitivo, o processo cooperativo e o processo adaptativo, conforme 

descritos a seguir. Inicialmente, o algoritmo de formação da rede arbitra valores aleatórios 

para os pesos sinápticos dos neurônios, como forma de evitar organizações prévias ao mapa. 

Em seguida, iniciam-se os processos. 

4.5.5.1 Processo Competitivo 

 Considere um vetor de entrada x, que possui m elementos, em um espaço de entrada 

VI, sendo apresentado à rede, de forma aleatória, dentre todos os exemplos do conjunto de 

treinamento. 
T

mxxx ],...,,[x 21                                                         (28) 

 Para a rede, não é especificada a saída desejada, mas busca-se reconhecer qual 

neurônio possui a maior proximidade do vetor de entrada, ou seja, existirá um neurônio 

denominado “neurônio vencedor” que responderá melhor ao estímulo de uma entrada. 

Normalmente o critério para se determinar quem será o neurônio vencedor baseia-se em uma 

métrica que forneça distâncias entre o vetor de entrada e os vetores de pesos sinápticos dos 

neurônios, sendo assim escolhido como neurônio vencedor aquele que apresentar a menor 

distância em relação ao estímulo de entrada. Freqüentemente a métrica utilizada é a distância 

Euclidiana. 

Assim, considere o vetor de pesos sinápticos w do neurônio i (que também possui 

dimensão m), sendo n o número total de neurônios da grade, em um espaço do mapa VO. 
 

niwww T
imii ,...,2 ,1      ,],...,,[w 21i                                          (29) 
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Para o instante t a distância Euclidiana entre o vetor de pesos sinápticos w e o vetor de 

entrada x será dada pela equação 30: 





m

j
ijji twtxtD

1

2))()(()(                                               (30) 

 onde: 

i = índice do neurônio; 
j = índice do elemento do vetor de entrada x; 

m = número de elementos do vetor de entrada x; 

xj (t) = sinal de entrada do elemento j na iteração t; 

wij (t) = valor do peso sináptico entre o elemento de entrada j e o neurônio i na iteração t. 
Di (t) = distância Euclidiana entre o vetor de entrada x e o vetor de pesos sinápticos do 

neurônio i, na iteração t. 

E após serem determinadas as n distâncias Euclidianas, aquela que obtiver o menor 

valor indicará o correspondente neurônio vencedor, ou seja, a unidade que tem a menor 

distância (Best Matching Unit), conforme a equação 31. 

 )(minarg)( tDtb iVoi
                                                  (31) 

4.5.5.2 Processo Cooperativo 

 Os neurônios artificiais da rede de Kohonen cooperam entre si para receberem os 

futuros estímulos de entrada, de uma forma organizada em torno do neurônio vencedor.         

O neurônio vencedor será o centro de uma vizinhança topológica onde os neurônios se 

ajudarão mutuamente para receberem os sinais de entrada ao longo das iterações de 

treinamento da rede. Este procedimento artificial assemelha-se as interações dos neurônios 

biológicos, que estimulam seus vizinhos topológicos ao receberem os sinais sensoriais do 

ambiente, porém de forma decrescente na medida em que aumenta a distância lateral entre os 

neurônios biológicos. 

Em relação ao neurônio artificial, tal característica é reproduzida pelo parâmetro 

denominado vizinhança topológica h, que determina o grau de cooperação entre os neurônios, 

ou seja, indica quanto cada neurônio receberá de reajuste para se adequar aos estímulos de 

entrada semelhantes ao estímulo atual, sendo aplicados reajustes maiores para o neurônio 

vencedor e para os neurônios próximos a este, e reajustes menores para os neurônios mais 



93 
 

 

distantes do neurônio vencedor, pois este parâmetro decresce com o aumento da distância 

lateral l. Normalmente utiliza-se a função gaussiana para representar esta taxa de cooperação 

entre os neurônios. 














2

2

2
ikl

ik eh                                                           (32) 

onde: 

hik = vizinhança topológica entre os neurônios i e k. 

lik = distância lateral entre os neurônios i e k; 

 = largura efetiva da vizinhança topológica. 

 

Considerando que a largura efetiva da vizinhança topológica deverá diminui com o 

tempo, este se torna relevante, pois com o passar do tempo, regiões cada vez menores da rede 

se especializarão por determinado padrão de entrada, isto é, com o decorrer das iterações o 

raio da vizinhança especialista por um estímulo de entrada deverá será menor, o que implica 

em valores de hik menores ao longo do tempo, criando assim como resultado uma vizinhança 

neural restrita e especializada. Para isso, utiliza-se normalmente a função exponencial para 

obter-se . 











 1τ
t

e(t) .0                                                       (33) 

 

onde: 

t = número de iterações; 

0 = valor inicial de  ; 

1 = constante de tempo. 

A constante temporal 1 representa o período em que o aprendizado é mais intenso, ou 

seja, quanto maior o valor de 1 por mais tempo a rede aprenderá de forma significativa. 

4.5.5.3 Processo Adaptativo 

 A rede de Kohonen, de forma semelhante as demais RNA, aprende pela correção dos 

pesos sinápticos de seus neurônios. Considere um peso sináptico wij entre um elemento j do 

vetor de entrada x e um neurônio i. O ajuste deste peso sináptico será definido por: 

))()().(().( twtxthtw ijjikij                                              (34) 
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onde: 

i = índice do neurônio; 
j = índice do elemento do vetor de entrada x; 

xj (t) = sinal de entrada do elemento j na iteração t; 
wij (t) = valor do peso sináptico entre o elemento de entrada j e o neurônio i na iteração t. 

(t) = taxa de aprendizagem na iteração t; 

hik (t) = vizinhança topológica na iteração t. 

 Normalmente a taxa de aprendizagem (t) é definida por: 











 1τ
t

e(t) .0                                                            (35) 

onde: 

t = número de iterações; 

0 = valor inicial da taxa de aprendizagem (valor adotado entre 0 e 1); 

1 = constante de tempo. 

Observa-se que a taxa de aprendizagem tem a finalidade de imitar o comportamento 

do cérebro humano, pois com o passar dos anos o homem apresenta uma capacidade menor de 

aprender. O que parece ser uma limitação humana representa um mecanismo de defesa contra 

mudanças aos conhecimentos já consolidados. A rede neural de Kohonen, de forma análoga, 

decresce sua capacidade de aprender, de forma gradual, com o passar do tempo, no sentido de 

evitar que novos dados após um longo treinamento, venham a modificar drasticamente um 

conhecimento sedimentado por várias iterações. 

4.5.6 Mapas auto-organizáveis recorrentes 

O mapa auto-organizável (Self-Organizing Map – SOM) original é caracterizado pelo 

tratamento de dados estáticos. Ele não considera a sequência temporal dos dados, sendo a 

saída da rede neural dependente apenas dos dados de entrada presentes (KOHONEN, 1990, 

2001). Neste item expõem-se a introdução do processamento temporal no mapa                

auto-organizável mediante duas propostas: Mapa de Kohonen Temporal (Temporal Kohonen 

Map – TKM) e Mapa Auto-Organizável Recorrente (Recurrent Self-Organizing Map – 

RSOM). 
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4.5.6.1 Mapa de Kohonen temporal (Temporal Kohonen Map – TKM) 

 O SOM foi originalmente projetado para o processamento de dados estáticos, porém 

para o reconhecimento de padrões de dados dinâmicos, torna-se necessário incluir a dimensão 

temporal neste algoritmo. Um algoritmo pioneiro nesta adaptação foi o Mapa de Kohonen 

Temporal (CHAPPELL; TAYLOR, 1993). Ele introduz o processamento temporal usando a 

mesma regra de atualização do SOM original, apenas mudando a maneira de escolher o 

neurônio vencedor.  

Este algoritmo usa o histórico de ativação dos neurônios, pela equação 36: 

2)()(
2
1-1)-()( tttdVtV iii wx                                              (36) 

onde: 

Vi(t) = ativação do neurônio, no tempo t; 

d = constante de tempo (valor entre 0 e 1); 

x(t) = vetor de entrada, no tempo t; 

wi(t) = vetor de pesos sinápticos, no tempo t. 

 

 Um diagrama de fluxo do algoritmo TKM é mostrado na Figura 43. Percebe-se que a 

ativação atual do neurônio é dependente de ativação anterior. 
 
Figura 43 – Diagrama de fluxo do algoritmo TKM. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Salhi, Arous e Ellouze (2009). 
 

 No mapa auto-organizável original, para cada nova iteração, o valor 1 é aplicado ao 

neurônio vencedor e o valor 0 para os outros neurônios. Isto cria uma mudança abrupta na 

ativação do neurônio. No algoritmo TKM ocorre uma mudança suave no valor da ativação 

porque ele usa o valor de ativação anterior, como mostrado na equação 36. 
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 No Mapa de Kohonen Temporal o neurônio que possui a maior ativação será 

considerado o neurônio vencedor, de acordo com a equação 37: 

 )(maxarg tVtb i
Voi

)(                                                      (37) 

Depois de escolher o neurônio vencedor, a rede TKM realiza operações idênticas ao 

algoritmo SOM original. As diferenças básicas entre as redes SOM e TKM são: 

a) Para a determinação dos neurônios vencedores no algoritmo TKM é necessário 

calcular e registrar a ativação Vi(t), enquanto no algoritmo SOM é necessário calcular 

o erro de quantização x(t) - wi(t); 

b) O neurônio vencedor no algoritmo TKM é aquele com maior ativação Vi(t), 

enquanto no algoritmo SOM é aquele com menor erro de quantização x(t) - wi(t). 

Interessante observar que para d = 0 a rede TKM torna-se equivalente a rede SOM 

utilizada para dados estáticos (SALHI; AROUS; ELLOUZE, 2009). 

4.5.6.2 Mapa auto-organizável recorrente (Recurrent Self-Organizing Map – RSOM) 

Outro algoritmo que introduziu o processamento temporal para o SOM foi o mapa 

auto-organizável recorrente (Recurrent Self-Organizing Map – RSOM) usando uma nova 

forma de seleção do neurônio vencedor e regra de atualização de pesos (KOSKELA et al., 

1998a, 1998b; VARSTA et al., 2000; VARSTA et al., 2001). Este algoritmo moveu o 

integrador (leaky integrator) das saídas para as entradas. O RSOM permite armazenar 

informações nas unidades do mapa (vetores de diferença), considerando os vetores de entrada 

anteriores, pela equação 38: 

))()(()1()( tttt iii wxyy  )1(                                       (38) 

onde: 

 yi(t) = diferença recursiva do neurônio i, no tempo t; 

  = coeficiente de fuga (valores entre 0 e 1). 

 

 Considerando-se o termo x(t) - wi(t) como o erro de quantização, o neurônio vencedor 

será aquele que tem a menor diferença recursiva, ou seja, a menor soma dos erros de 

quantização presente e passado, de acordo com a equação 39: 

 )()( ttb i
Voi

y


 minarg                                                     (39) 
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 No algoritmo RSOM a atualização dos pesos ocorre de acordo com a equação 40: 

)()()()(1)( tthtγtt iibii yww                                             (40) 

 

 onde: 

 (t) = taxa de aprendizagem, no tempo t; 

 hib(t) = função de vizinhança, no tempo t; 

 yi(t) = diferença recursiva do neurônio i, no tempo t. 

 

Assim, o algoritmo RSOM leva em consideração as entradas passadas e também 

começa a lembrar explicitamente os padrões espaço-tempo. Um diagrama de fluxo do 

algoritmo RSOM é exibido na Figura 44. 
 
Figura 44 – Diagrama de fluxo do algoritmo RSOM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Salhi, Arous e Ellouze (2009). 
 

 As diferenças básicas entre as redes RSOM e SOM são: 

a) Para a determinação dos neurônios vencedor no algoritmo RSOM é necessário 

calcular e registrar a diferença recursiva yi(t), enquanto no algoritmo SOM o critério 

de escolha dos neurônios vencedor é o erro de quantização; 

b) O neurônio vencedor no algoritmo RSOM é aquele com a menor diferença 

recursiva yi(t), enquanto que no algoritmo SOM é aquele com o menor erro de 

quantização. 

 Note que se  = 1, a rede RSOM torna-se idêntica a rede SOM (SALHI; AROUS; 

ELLOUZE, 2009). 
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 Angelovič (2005) descreve várias vantagens do uso do algoritmo RSOM para sistemas 

de previsão. Primeiro devido à pequena complexidade de computação, em oposição aos 

modelos globais e depois devido ao aprendizado não supervisionado, por permitir a 

construção de modelos a partir dos dados, com apenas um pouco de conhecimento a priori. 

 Os algoritmos TKM e RSOM são de contexto local, ou seja, usam uma pequena 

memória das atividades anteriores de cada neurônio, sendo apenas memorizado por cada 

neurônio o seu próprio histórico. Assim, nestes casos a recorrência ocorre entre o próprio 

neurônio. 

 Outros algoritmos apresentam a utilização de uma memória global, ou seja, cada 

neurônio memoriza o histórico anterior de todos os neurônios da rede. Nestes algoritmos 

ocorrem interligações de recorrência entre todos os neurônios. São exemplos de algoritmos de 

extensão temporal global do SOM: mapa auto-organizável recursivo (Recursive Self-

Organizing Map – RecSOM) (HAMMER et al., 2004; VOEGTLIN, 2002); mapa auto-

organizável para dados estruturados (Self-Organizing Map for Structured Data - SOMSD) 

(HAGENBUCHNER et al., 2003); Merge Self-Organizing Map - MSOM (STRICKERT; 

HAMMER, 2005), dentre outros. 

4.6 ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS 

A análise de componentes principais (Principal Component Analysis) é um método de 

estatística multivariada. Basicamente o objetivo desta análise é encontrar combinações 

lineares, de p variáveis aleatórias X1, X2,..., Xp, denominadas de componentes principais       

Z1, Z2,..., Zp.  

Assim, cada componente principal será resultante de parcelas proporcionais das p 

variáveis aleatórias, conforme equação 41. 

pip2i21i1

p

1j
jiji Xa...XaXaXa  Z 


                     (41) 

onde: 

i = índice da componente principal; 

j = índice da variável aleatória, sendo j=1, 2, ..., p; 

Zi = Componente principal i; 
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aij = Constante relativa a variável aleatória j e componente principal i; 

Xj = Variável aleatória j. 

As componentes principais são não-correlacionados entre si e descrevem a variação 

dos dados analisados. Sendo Var (Zi) a variância da componente principal i, existe uma ordem 

entre as componentes principias: Var (Z1) > Var > (Z2) >  ... >  Var (Zp), sendo que para p 

variáveis existirão no máximo p componentes principais. 

 

4.7 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO RECEPTOR (ROC) 

A análise das características operacionais do receptor (Receiver Operating 

Characteristic Analysis) ou simplesmente análise ROC é uma técnica para avaliar o 

desempenho de classificadores (FAWCETT, 2006). Um gráfico ROC permite visualizar e 

identificar vantagens e desvantagens de um classificador discreto (aquele em que sua saída é 

apenas um rótulo de classe). 

 Normalmente para se avaliar um classificador é utilizada uma tabulação cruzada 

(conhecida como tabela de contingência ou matriz de confusão) entre a classe prevista – pelo 

classificador – e a classe real. O Quadro 5 mostra uma matriz de confusão para avaliar 

modelos de classificação. Quando um exemplo positivo for classificado como positivo pelo 

classificador, então ele será computado na matriz como um verdadeiro positivo, porém sendo 

o exemplo negativo e ele for classificado pelo classificador como positivo, então ele será 

denominado falso positivo. A nomenclatura é similar para os casos em que o classificador 

classifica os exemplos como negativos. 

 Assim, dos cruzamentos tem-se: VP (Verdadeiros Positivos) e FP (Falsos Positivos) 

que totalizam os PP (Positivos Previstos); FN (Falsos Negativos) e VN (Verdadeiros 

Negativos) que totalizam os NP (Negativos Previstos). A soma de VP e FN resulta nos PR 

(Positivos Reais) e com a soma de FP e VN obtêm-se os NR (Negativos Reais). Por fim, N 

representa o número total de elementos da amostra analisada pelo classificador. No Quadro 5 

também são expostas duas possíveis taxas para análise: taxa de verdadeiros positivos (true 

positive rate) e taxa de falsos positivos (false positive rate). 
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Quadro 5 - Matriz de confusão para avaliar modelos de classificação. 

 Previsto  
 

Real 
VP FN (PR) Positivos Reais 

FP VN (NR) Negativos Reais 

 (PP) Positivos 
Previstos 

(NP) Negativos 
Previstos 

N 

 

(42) 

 

(43) 

Fonte: Adaptado de Fawcett (2006). 

  

No gráfico ROC a taxa de verdadeiros positivos (true positive rate) de um 

classificador é registrada sobre o eixo Y, enquanto que a taxa de falsos positivos (false 

positive rate) é registrada sobre o eixo X. A Figura 45 mostra um gráfico ROC para três 

classificadores rotulados como A, B e C. 
 
Figura 45 – Gráfico ROC. 

 

Fonte: Adaptado de Fawcett (2006). 
 
 

  

NR
FP

FP Taxa

PR
VP

VP Taxa
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 Alguns pontos no gráfico ROC são muito importantes. O ponto inferior esquerdo (0,0) 

representa um classificador não comete erros quanto aos falsos positivos, mas também não 

registra verdadeiros positivos. A situação oposta é representada pelo ponto superior direito 

(1,1). O ponto superior esquerdo (0, 1) representa um classificador ideal, pois apresenta uma 

taxa de verdadeiros positivos igual a 1 e uma taxa de falsos positivos igual a 0. 

 Na Figura 45, o ponto A é o classificador ideal, o ponto B representa um classificador 

conservador e o ponto C representa um classificador liberal. Os classificadores conservadores 

fazem classificações positivas somente com fortes evidências, ou seja, suas taxas de falsos 

positivos são baixas, mas eles também têm baixas taxas de verdadeiros positivos. Já os 

classificadores liberais têm altas taxas de verdadeiros positivos, mas eles também têm altas 

taxas de falsos positivos. 
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5 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

Neste capítulo estudam-se os fundamentos dos sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas, sendo explorados modelos de incidência de raios (eletrogeométrico e progressão 

do líder). 

5.1 DISTRIBUIÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SOBRE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 A distribuição da quantidade de descargas atmosféricas sobre os trechos de uma linha 

de transmissão está intimamente relacionada à densidade de raios da região onde a mesma 

está instalada. Para se obter a quantidade de incidência anual sobre uma linha de transmissão 

pode ser utilizada a equação 44 (PEREIRA, 1987): 

1000
gLDNQ                                                             (44) 

 onde: 

L = largura equivalente da faixa de exposição de uma linha de transmissão (em metros); 

D = distância do trecho considerado (em km); 

Ng = densidade de descargas locais (descargas/km2/ano). 

Para se obter a largura equivalente da faixa de exposição pode-se utilizar a equação 45 

(ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, 1982): 

09,14heL                                                         (45) 

 onde: 

e = espaçamento horizontal entre cabos pára-raios (em metros); 

h = altura equivalente dos cabos pára-raios (em metros). 

Sendo a altura equivalente dos cabos pára-raios calculada pela equação 46: 

3
)(2 mp

p
hhhh 

                                                        (46) 

 onde: 

hp = altura dos cabos pára-raios na torre (em metros); 

hm = altura mínima dos cabos pára-raios no meio do vão (em metros). 
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5.2 MODELO ELETROGEOMÉTRICO (Electrogeometrical Model) 

O modelo eletrogeométrico de incidência de raios está baseado no conceito de 

distância ou raio de atração (rs). 

5.2.1 Distância de atração (raio de atração) 

O raio de atração é a menor distância entre a descarga piloto (descarga descendente) e 

a estrutura terrestre (origem do canal ascendente), a qual representa uma possibilidade de 

conexão para o fechamento do canal de descarga. 

Diversas relações foram desenvolvidas para determinar a distância de atração, 

baseadas na corrente de pico. A norma brasileira NBR 5419/2001 utiliza a relação descrita na 

equação 47 para obter o raio de atração: 

)1(302 Ip
ps eIr                                                         (47) 

 onde: 

rs = distância entre o ponto de partida do líder ascendente e a extremidade do líder 
descendente (em metros); 

Ip = corrente de pico da descarga atmosférica (em kA). 

Segundo Pereira (1987), outra relação, mais simplificada, e que atende as necessidades 

para a análise do desempenho de linhas de transmissão é exposta na equação 48: 

65,09 ps Ir                                                           (48) 

 onde: 

rs = distância de atração (em metros); 

Ip = corrente de pico da descarga atmosférica (em kA). 

 Para Rakov (2009), a expressão mais popular para a distância de atração, utilizada em 

muitos padrões de proteção contra descargas atmosféricas, é a proposta por Love (1973), dada 

pela equação 49: 
65,010 ps Ir                                                           (49) 

 onde: 

rs = distância de atração (em metros); 

Ip = corrente de pico da descarga atmosférica (em kA). 
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A Figura 46 mostra um comparativo entre as três equações anteriormente citadas para 

estimar o raio de atração (rs) em função da corrente de pico (Ip). Percebe-se que a norma 

brasileira NBR 5419/2001, de uma forma geral, apresenta valores superiores as demais 

equações para a distância de atração, existindo uma aproximação com a expressão de Love 

(1973) para o intervalo de 20 kA a 45 kA, porem existindo um distanciamento de valores 

considerável a partir de 70 kA, conforme pode ser observado na figura em tela. 
 

Figura 46 – Comparativo entre expressões sugeridas para determinação da distância de atração. 

 

Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2001),                             
Pereira (1987) e Love (1973). 
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Erikson (1987) sugere que para se estimar o valor do raio de atração, além da corrente 

de pico seja utilizada a altura da estrutura. A equação 50 mostra a expressão proposta pelo 

autor: 

64,04 )10266,0(
p

Ip
s IHr

                                               (50) 

 onde: 

H = altura da estrutura (em metros); 

Ip = corrente de pico da descarga atmosférica (em kA). 
 

Figura 47 – Comparativo entre expressões propostas por Love (1973) e Erikson (1987). 

 
Fonte: Adaptado de Love (1973) e Erikson (1987). 

Quando se compara as curvas geradas pela expressão de Erikson (1987) percebe-se 

uma acentuada diferença nos valores estimados do raio de atração em função da altura da 

estrutura. Esta proposta impacta diretamente nos sistemas de proteção em função de outro 

fundamento do modelo eletrogeométrico: os trechos ou segmentos de incidência. 
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5.2.2 Trechos de incidência (segmentos de incidência) 

Mediante a apresentação do conceito de raio de atração, podem-se explanar agora os 

trechos de incidência, outro fundamento do modelo eletrogeométrico para os sistemas de 

proteção de linhas de transmissão. 

Os trechos de incidência são espaços geométricos relacionados à maior probabilidade 

de incidência de um raio em um determinado ponto de referência. Pode-se explanar esta 

afirmação pela Figura 48. 
 

Figura 48 – Trechos de incidência de uma descarga em uma linha de transmissão. 

 
Legenda: 
Ip = corrente de pico; 
rs = distância de atração; 
xs = projeção sobre o solo do trecho de incidência bc; 
hg = altura do cabo pára-raios G; 
h = altura do cabo fase . 

 
Fonte: Pereira (1987, p. 247). 

Nela têm-se três trechos de incidência: trecho ab, trecho bc e trecho cd. Estes trechos 

são resultantes de um corte transversal, respectivamente, sobre: 

a) um plano paralelo ao solo, de altura rs; 

b) uma superfície cilíndrica, com eixo centrado no cabo fase ; 

c) uma superfície cilíndrica, com eixo centrado no cabo pára-raios G. 
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Ao atingir os segmentos de incidência ab, bc e cd, uma descarga atmosférica 

provavelmente atingiria, respectivamente: o solo, o cabo fase  e o cabo pára-raios G. 

Conforme a Figura 48, a falha de blindagem dos condutores fase ocorrerá se uma 

descarga atingir o trecho bc, porém segundo Fonseca (1987) o arco de exposição bc tende a 

diminuir com o aumento da corrente de pico. A figura 49 mostra a redução e eliminação do 

trecho bc em função da elevação da corrente de pico da descarga atmosférica. 

As distâncias d1, d2 e d3 correspondem aos raios de atração de descargas cujas 

correntes de pico foram I1, I2 e I3, respectivamente, sendo I1 < I2 < I3. 
 

Figura 49 – Redução e eliminação do trecho de incidência bc em função da elevação da corrente de pico. 

 

 
Legenda: 
di = raio de atração da descarga atmosférica com corrente de pico i; 
Si = nível do plano paralelo ao solo decorrente da corrente de pico i. 

 

Fonte: Fonseca (1987, p. 66). 
 

 Corroborando com Fonseca (1987), Visacro Filho (2005, p.222) afirma que:             

“a probabilidade de falha de blindagem de um sistema de proteção é tanto maior quanto 

menor for a amplitude da corrente da descarga”. Aqui vale discordar dos dois autores, em 

relação à afirmação em tela, pois como será demonstrado nos resultados da tese, esta assertiva 

possui restrições quanto à altura da estrutura das torres de transmissão. 
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5.3 ÂNGULO DE INCIDÊNCIA DE RAIOS SOBRE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

O ângulo de incidência de uma descarga atmosférica é uma medida angular de 0° a 

90°, que indica a inclinação em relação à vertical da incidência de um raio. É um parâmetro 

importante no planejamento de uma linha de transmissão pelo fato de exigir a elevação do 

nível de proteção contra as descargas atmosféricas. Se um projeto admitir que somente raios 

na vertical atinjam a linha de transmissão, a consequência será erros no desempenho das 

linhas, principalmente referentes à falha de blindagem, pelo fato da redução da probabilidade 

de incidência direta nos elementos da torre. 

A Figura 50 mostra o esquema de uma linha de transmissão composta por três 

condutores (fases) e dois cabos guarda. Se os raios ocorressem somente na vertical o trecho de 

indecência BC seria reduzido praticamente a sua metade. 
 

Figura 50 – Descarga piloto atingindo o trecho de incidência BC. 

 
Legenda: 
rs = distância de atração; 
hg = altura do cabo pára-raios; 
h = altura dos cabos fase. 

 
Fonte: Fonseca (1987, p. 65). 

A Figura 51 mostra a probabilidade das descargas atmosféricas excederem a 

determinados ângulos de incidência. Percebe-se, de forma aproximada, que:                          

(a) 55% das descargas podem exceder a um ângulo  de 20°; (b) 30% dos raios podem 

exceder 38°; e (c) apenas 10% das descargas atmosféricas podem ultrapassar 55°, sendo 

praticamente nula a possibilidade das descargas excederem 80°. 
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Figura 51 – Distribuição de probabilidades do ângulo de incidência do raio com relação ao plano vertical à Terra. 

 
Fonte: Fonseca (1987, p. 61). 

5.4 MÉTODO DAS ESFERAS ROLANTES 

O método das esferas rolantes (Rolling Sphere Method) está baseado nos mesmos 

princípios do modelo eletrogeométrico sendo a principal diferença: 

 O modelo eletrogeométrico admite como centro de superfície de atração os 

pontos da Terra ou das estruturas aterradas, conforme a Figura 52, sendo que da 

combinação destas superfícies geram-se as regiões de incidência. Percebe-se que a 

idéia do modelo está na atração de toda e qualquer descarga para determinado ponto, 

estando ele no solo, condutores, cabos guarda ou estrutura da torre. 

 O método das esferas rolantes admite como centro da superfície de atração a 

extremidade inferior do canal de descarga, conforme a Figura 53, sendo que da 

combinação das superfícies de possíveis raios gera-se um efeito visual semelhante a 

uma esfera que rola sobre as superfícies (da terra e das estruturas). Este modelo facilita 

a percepção dos pontos de incidência de uma descarga atmosférica, como por 

exemplo, na lateral de uma estrutura alta, além da localização dos elementos de 

proteção necessários para que um raio não atinja uma superfície da estrutura, 

conforme a Figura 54. 
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Figura 52 – Superfícies de atração no modelo eletrogeométrico. 

 

Fonte: Adaptado de Rakov (2009). 

 

 
Figura 53 – Pontos de incidência de raios em estruturas desprotegidas (método das esferas rolantes). 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Rakov (2009). 
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Figura 54 – Estruturas protegidas (método das esferas rolantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rakov (2009). 

5.5 MODELO DE PROGRESSÃO DO LÍDER 

Em resposta as dificuldades de aplicação do modelo eletrogeométrico quanto as 

variações nas regiões de incidência decorrentes de mudanças nas inclinações dos terrenos 

(alterações de relevo), foi proposto por Dellera e Garbagnati (1990) um modelo que depende 

fundamentalmente da relação entre altura do canal precursor de uma descarga e sua 

lateralidade (distância lateral) em relação as torres de transmissão, chamado modelo de 

progressão do líder (Leader Progression Model). 

A Figura 55 demonstra o que se expõe em termos da dificuldade de planejamento em 

função da variação das regiões de incidência dos raios devido às inclinações do terreno no 

modelo eletrogeométrico. Percebe-se que a cada inclinação do terreno corresponde um novo 

valor para a medida do segmento de incidência ao cabo condutor, sendo que com o aumento 

da inclinação do solo ocorre um aumento na possibilidade de incidência direta nas fases da 

linha de transmissão (segmento AB > segmento A´B´). 

 

 

rs 

rs 

rs 

rs 

rs 

rs 
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Figura 55 – Ampliação dos trechos de incidência aos condutores de uma linha de transmissão em função da 
inclinação do terreno. 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

Pelo modelo de progressão do líder, as torres de transmissão estariam mais expostas às 

descargas numa relação diretamente proporcional a inclinação do terreno, ou seja, quanto 

maior for a inclinação no terreno maior seria a possibilidade de uma torre ser atingida, o que 

corrobora com o aumento da exposição do trecho de incidência demonstrado na Figura 55. 

O modelo introduz os conceitos de faixa de falha de blindagem (shielding failure 

width) que corresponde a intervalos nos quais incidindo as descargas a uma determinada 

altura resultaria como conseqüência a incidência de raios diretamente nos condutores. 

Entretanto este modelo ainda é pouco utilizado devido a as complexidades para a sua 

aplicação, sendo o modelo eletrogeométrico e o método das esferas rolantes as ferramentas 

mais utilizadas nas análises e planejamentos das linhas de transmissão em sistemas elétricos. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo trata da caracterização dos dados e delineamentos metodológicos 

utilizados na pesquisa. Para atender aos objetivos operacionais do trabalho foram idealizadas 

três fases com dados e métodos específicos. A primeira, composta por levantamento e análise 

de parâmetros de interesse de dados de ocorrência de descargas atmosféricas registradas pela 

Rede de Detecção de Raios do Sistema de Proteção da Amazônia (RDR-SIPAM) para o 

planejamento estratégico de sistemas de proteção de linhas de transmissão. A segunda 

constituída de levantamento e análise de dados atmosféricos para desenvolvimento de 

algoritmos de previsão de raios e de reconhecimento de padrões de tempo severo, baseados 

em técnicas de inteligência computacional. A terceira fase é formada por uma proposta 

metodológica para a análise de exposição dos elementos de torres altas de linhas de 

transmissão projetadas e em processo de implantação na Amazônia. 

6.1 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA RDR-SIPAM 

Para o desenvolvimento da primeira fase da pesquisa, inicialmente foi realizada a 

caracterização dos parâmetros das descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pela     

RDR-SIPAM. Esta teve por intuito fornecer os subsídios necessários para uma avaliação dos 

aspectos de interesse para o planejamento estratégico de linhas de transmissão na Amazônia. 

 Foi selecionada uma massa de dados de descargas atmosféricas relativa aos anos de 

2007 e 2008, sendo ela composta de 5.066.074 registros. Em seguida, realizou-se a 

estratificação destes dados em três grupos: raios nuvem-solo negativos, raios nuvem-solo 

positivos e raios em nuvens, porém estes últimos não sendo abordados nesta pesquisa, sendo 

os mesmos eliminados da massa de dados. 

Posteriormente, foi feita a limpeza nos dados de raios nuvem-solo, sendo eliminadas 

todas as ocorrências que obtiveram valores de corrente de pico superiores a 300 kA. Esta 

eliminação fundamenta-se nas instruções do manual do fabricante dos sensores da RDR-SIPAM. 

Optou-se por iniciar as análises pelos raios nuvem-solo negativos. O primeiro passo 

foi a identificação das medianas e modas do número dos sensores que participaram das 

soluções de localização e estimativa dos parâmetros destas descargas detectadas. Em seguida, 

analisou-se a distribuição do número máximo de sensores participantes nas soluções.             

O intuito foi realizar uma avaliação prévia na qualidade das informações prestadas pela rede 

durante o período de análise considerado, para selecionar o melhor período. 
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A etapa seguinte foi a determinação dos valores medianos da corrente de pico para o 

melhor período previsto na etapa anterior. Realizou-se este levantamento em uma região 

geográfica compreendida entre as latitudes 2,5ºN e 12,5ºS e longitudes 40,5ºW e 55,5ºW.      

A área compreendida entre estas coordenadas foi dividida em 225 sub-áreas quadradas de 

lado igual a 1º. Para cada sub-área foi feito um levantamento do número de ocorrência de 

descargas, no intuito de obter os respectivos valores medianos da corrente de pico. 

Como ocorreram discrepâncias consideráveis nos valores medianos da corrente de 

pico para a área analisada, optou-se, para investigar as possíveis causas, realizar um segundo 

levantamento relativo aos valores mínimos da corrente de pico. Neste segundo levantamento 

adotaram-se as mesmas áreas e período selecionado na etapa anterior. 

Após a identificação da causa das discrepâncias constatadas nas medianas da corrente 

de pico, optou-se por realizar uma análise nas áreas de melhor eficiência identificadas, sendo 

então levantados para as mesmas, os parâmetros físicos de raios de interesse para o 

planejamento de linhas de transmissão (valor mediano da corrente de pico, tempo de subida, 

tempo de descida, e derivada máxima da onda). Estas áreas foram identificadas no interior da 

região maior, compreendida entre as latitudes 2,5ºS e 4,5ºS e longitudes 47,5ºW e 49,5ºW, 

sendo elas denominadas áreas A, B, C e D. 

Finalizando a análise dos raios nuvem-solo negativos foram construídos histogramas 

para comparar a distribuição da frequência dos valores nominais estimados das correntes de 

pico dos raios, em classes de 10 kA, nas áreas A, B, C e D. 

Em seguida, tratamento semelhante foi aplicado para a determinação dos parâmetros 

de interesse em relação às descargas atmosféricas nuvem-solo positivas. Entretanto, 

considerando as recomendações de Biagi et al. (2006) e Fernandes et al. (2006) quanto a 

possibilidade de contaminação do número de raios positivos por descarga atmosféricas em 

nuvens, realizou-se também uma filtragem (corte) para os raios positivos com valor de 

corrente de pico inferior a 20 kA. Estes resultados foram comparados com os resultados sem a 

filtragem, sendo todos eles para as áreas de melhor eficiência constatadas. 
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6.2 METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS PREVISORES DE RAIOS  

Neste item são abordados os delineamentos metodológicos responsáveis por 

identificar técnicas de inteligência computacional capazes de agrupar e classificar padrões 

atmosféricos relacionados à ocorrência de raios. Descreve os procedimentos utilizados no 

desenvolvimento dos algoritmos de previsão de raios e de reconhecimento de padrões de 

tempo severo. 

6.2.1 Algoritmos previsores de descargas atmosféricas baseados na evolução horária da 
Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE) 

Foram criados 3 (três) algoritmos previsores de raios sendo todos fundamentos na 

evolução horária da Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE) e em técnicas de 

mineração de dados. 

6.2.1.1 Previsor CAPE I 

Para a construção do primeiro previsor de descargas atmosféricas foram realizadas as 

seguintes coletas de dados: 

a) Coleta de dados de radiossondagem (parâmetros atmosféricos, como pressão 

atmosférica, temperatura, temperatura do ponto de orvalho, umidade relativa, entre outros, em 

vários níveis atmosféricos), disponíveis no website da Universidade de Wyoming, relativos ao 

aeroporto da cidade de Belém, Pará, Brasil, SBBE (indicador de localidade) e coordenadas 

geográficas 1,38 S (latitude) e 48,48 W (longitude), para todos os meses do ano de 2009. 

b) Coleta de dados de superfície da variação horária de pressão, temperatura e 

temperatura do ponto de orvalho (integrantes do código METAR), disponíveis no website da 

Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, relativos ao aeroporto de Belém (SBBE), 

para o ano de 2009. 

c) Coleta de dados do número de eventos de descargas atmosféricas, disponíveis no 

website da rede de detecção de descargas atmosférica a longa distância (Sferics Timing and 

Ranging NETwork - STARNET), relativos a uma área circular de raio igual a 100 km, 

centrada no aeroporto de Belém, para o ano de 2009. 

Apenas as radiossondagens realizadas no horário 12:00 UTC (9h00 no horário local) 

foram utilizadas, devido ao interesse de realizar previsões de descargas atmosféricas para a 

área de estudo acima mencionada no período da tarde. Os dados da incidência de raios foram 

limitados ao intervalo de 15:00 UTC às 22:00 UTC (12h00 às 19h00 no horário local). 
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Inicialmente o algoritmo calcula os valores da CAPE, a partir dos dados das sondagens 

realizadas às 12:00 UTC e estima os valores de CAPE, mediante os dados de superfície 

(pressão, temperatura e temperatura do ponto de orvalho) para 13:00 UTC, 14:00 UTC e         

15:00 UTC. Em seguida, estes valores são utilizados como atributos preditivos. 

Para o atributo classificador são adotadas três categorias: Classe 1 (sem ocorrência de 

descargas atmosféricas), Classe 2 (ocorrências de raios entre 1 e 500) e Classe 3 (número de 

ocorrências de raios superior a 500). 

O algoritmo utiliza a técnica dos vizinhos mais próximos, sendo testadas duas métricas 

de proximidade dos valores dos atributos preditivos: a distância Euclidiana e a distância 

Manhattan. 

 Para o treinamento e validação deste algoritmo foram utilizados 291 exemplos (dias 

válidos). A eliminação de 74 dias foi devido a fatores como a falta de radiossondagens e/ou 

dados de superfície, no local e horários estudados. 

Foram escolhidos, de forma aleatória, 100 exemplos para compor o conjunto de 

validação, sendo os 191 exemplos restantes utilizados para a formação do classificador. Para 

analisar os resultados deste previsor de raios utilizou-se uma matriz de confusão. 

A matriz de confusão é uma técnica de análise de classificadores, usualmente adotada 

em aprendizagem supervisionada onde cada coluna da matriz representa os resultados 

esperados enquanto que cada linha corresponde aos casos reais. Além disso, para a obtenção 

do classificador adotou-se como critério de escolher para o valor de k aquele cujo valor 

mínimo de acerto fosse igual ou superior a 70%. 

6.2.1.2 Previsor CAPE II 

Para a construção do segundo previsor de raios baseado na evolução horária da 

Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE) utilizou-se os mesmos dados de 

radiossondagem (coletados do website da Universidade de Wyoming) e dados de superficie 

(coletados do website da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica), mantendo-se os 

parâmetros de local e intervalos de estudo. 

Porém, novos dados reprocessados, para o ano de 2009, da rede de detecção de 

descargas atmosférica a longa distância (Sferics Timing and Ranging NETwork – STARNET) 

foram utilizados nesta versão do previsor CAPE. 
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Outra diferença desta segunda versão foi à formação dos novos atributos preditivos. 

Após o cálculo dos valores da CAPE (calculados para 12:00 UTC) e dos valores estimados da 

CAPE (calculados para 13:00 UTC, 14:00 UTC e 15:00 UTC), os mesmos foram utilizados 

para determinar o coeficiente angular da equação da linha ajustada a estes valores da evolução 

horária do CAPE. Este valor do coeficiente angular juntamente com a média dos valores da 

CAPE compuseram as novas variáveis de entrada do previsor CAPE. 

Em relação ao atributo classificador adotaram-se os mesmos parâmetros do previsor 

CAPE I: Classe 1 (sem raios), Classe 2 (entre 1 e 500 raios) e Classe 3 (mais de 500 raios). 

Nestas condições foram obtidos 222 exemplos (dias válidos), ocorrendo um número 

maior de dias excluídos em comparação ao previsor CAPE I. A eliminação de 69 dias a mais, 

que os 74 dias excluídos anteriormente, deveram-se a nova massa de dados da STARNET 

muito mais restritiva (filtragem e eliminação dos dados de descargas registrados por menos de 

5 sensores), porem com maior nível de confiabilidade. 

O algoritmo utilizou novamente a técnica dos vizinhos mais próximos, porém sendo 

usada apenas a distância Euclidiana como métrica de proximidade dos valores dos atributos 

preditivos. 

A partir dos exemplos selecionados, foram escolhidos de forma aleatória 50 exemplos 

para compor o conjunto de validação, sendo os 172 exemplos restantes utilizados para a 

formação do classificador. Para analisar os resultados deste previsor de raios novamente 

utilizou-se a matriz de confusão. 

6.2.1.3 Previsor CAPE III 

Para a construção do terceiro previsor de raios baseado na evolução horária da CAPE 

utilizou-se os mesmos parâmetros adotados no Previsor CAPE II, sendo apenas modificado o 

método de mineração de dados. Nesta terceira versão do previsor CAPE foi utilizada a técnica 

de indução de árvore de decisão, sendo os resultados mais uma vez avaliados por uma matriz 

de confusão. 

 

 

 



118 
 

 

6.2.2 Algoritmos de reconhecimento de padrões de tempestades de raios baseados em 
análise de índices de instabilidade atmosférica 

Foram criados 3 (três) algoritmos para o reconhecimento de padrões de tempo severo 

baseados na análise de índices de instabilidade atmosférica e na aplicação de redes neurais do 

tipo mapas auto-organizáveis, na versão original (Self-Organizing Map - SOM) e em duas 

versões recorrentes (Temporal Kohonen Map - TKM e Recurrent Self-Organizing Map - RSOM). 

6.2.2.1 Área de estudo e pré-processamento de dados 

 Para o desenvolvimento dos algoritmos de reconhecimento de padrões de tempestade 

de raios, novamente utilizou-se os dados de sondagem (parâmetros atmosféricos) da estação 

meteorológica SBBE (Aeroporto de Belém), porém agora utilizando 8 anos de dados (2003 a 

2010). Os dados foram coletados do website da Universidade de Wyoming. 

 Estes parâmetros são utilizados para calcular índices de instabilidade utilizados na 

análise do estado da atmosfera em um determinado momento. A Figura 56 mostra um 

exemplo dos índices de instabilidades calculados a partir de uma radiossondagem, realizada 

em 01 de janeiro de 2010 às 12:00 UTC (9h00 no horário local). 
Figura 56 – Informações da estação SBBE (Aeroporto de Belém) e índices de instabilidade. 

 
Fonte: UNIVERSIDADE DE WYOMING (2011). 
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6.2.2.2 Seleção dos dados 

Inicialmente, um algoritmo de seleção foi utilizado para identificar todos os 24 índices 

de sondagem disponíveis nas radiossondagem realizadas às 12:00 UTC (9h00 horário local), 

no período pesquisado. Posteriormente, os índices calculados com a temperatura virtual foram 

eliminados, deixando apenas 18 índices. 

Após um processo de normalização destes 18 índices pelo desvio padrão, foi utilizada 

a análise de componentes principais para reduzir o número de variáveis. Verificou-se que 

entre as 18 componentes principais, as três primeiras representaram cerca de 70% (setenta por 

cento) da variância total explicada. 

Quatro variáveis relacionadas às condições de tempo severo tinham consideráveis

valores numéricos dos respectivos coeficientes na combinação linear destes componentes 

principais. A saber: Índice SWEAT (SWET), Energia Potencial Convectiva Disponível 

(CAPE), Nível de Convecção Livre (LFCT) e Água Precipitável (PWAT). Portanto, esses 

elementos foram definidos como as variáveis dos vetores de entrada para o treinamento dos 

mapas auto-organizáveis (SOM, TKM e RSOM). 

Figura 57 mostra a variância explicada pelos componentes principais, até o nono 

componente principal. 
 

Figura 57 – Variância explicada pelas componentes principais. 
 

 
Fonte: Do autor. 
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O índice SWEAT (ou índice de tempo severo) usa diversas variáveis (ponto de 

orvalho, velocidade e direção do vento, entre outras) para determinar a probabilidade de 

tempo severo. A energia potencial convectiva disponível (CAPE) é a integração da área 

positiva em um diagrama Skew-T. Ela existe quando a diferença entre a temperatura potencial 

equivalente da parcela de ar e a temperatura potencial equivalente saturada do ambiente é 

positiva. Isto significa que a pseudo-adiabática da parcela de ar deslocada é mais quente que o 

ambiente (estado instável). O Nível de Convecção Livre (LFCT) é o limite inferior da região 

da CAPE. Uma vez que uma parcela de ar é levantada ao LFCT subirá todo o caminho até o 

topo da região da CAPE. A água precipitável (ou vapor de água precipitável) é um parâmetro 

que fornece a quantidade de umidade na troposfera. 

6.2.2.3 Limpeza dos dados 

 Após o processo de seleção realizou-se a limpeza dos dados. Os vetores de entrada 

(compostos pelas variáveis: Índice SWEAT, CAPE, Nível de Convecção Livre e Água 

Precipitável) contendo dados ausentes de uma ou mais variáveis foram descartados. Ao final 

do processo de limpeza, um total de 1.774 exemplos foram obtidos. 

6.2.2.4 Normalização dos dados 

 Após o processo de limpeza realizou-se a normalização dos dados. Esta ação foi 

necessária para reduzir a magnitude das discrepâncias entre os valores das variáveis dos 

vetores de entrada, sendo aplicada a normalização min-max, que transformou os valores 

originais das variáveis de entrada em valores normalizados no intervalo [0, 1]. 

6.2.2.5 Formação de agrupamentos para avaliação dos modelos 

 Para a avaliação da aplicabilidade das redes neurais (SOM, TKM e RSOM) para o 

reconhecimento de padrões relacionados aos fatores de instabilidade atmosférica, 

agrupamentos (clusters) foram construídos utilizando a técnica K-médias (K-means), que 

gerou três clusters, contendo 697, 484 e 593 exemplos, para os clusters 1, 2 e 3, 

respectivamente. A Figura 58 mostra as características dos três grupos gerados de acordo com 

as quatro variáveis analisadas. 
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Ao descrever algumas das características diferenciais entre os clusters, percebe-se que 

no cluster 1 CAPE e PWAT têm suas concentrações em valores baixos. No cluster 2 a 

concentração da CAPE está em valores baixos, porém PWAT apresenta concentração em 

valores altos. No cluster 3 ambos CAPE e PWAT têm suas concentrações em valores 

elevados. 

Outra característica distintiva entre os clusters é o aumento gradual do valor da 

mediana de LFCT para os clusters 1, 2 e 3, respectivamente. Também é notado que o cluster 

1 tem um valor mediano de SWET inferior quando comparado com os clusters 2 e 3. 
 

Figura 58 – Características dos clusters 1, 2 e 3. 
 

 
Fonte: Do autor. 
 

Realizando um análise em 300 exemplos, sendo 100 exemplos de cada clusters 

(extraídos de forma aleatória), com as incidências de trovoadas e chuvas registradas pelo 

código METAR (disponíveis no website da Rede de Meteorologia do Comando da 

Aeronáutica) relativas ao intervalo de 15:00 UTC às 22:00 UTC (12h00 às 19h00 no horário 

local), para o local e período estudados,  obteve-se as distribuições correlacionadas expostas nas 

Figuras 59, 60 e 61. 
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Figura 59 – Dias de trovoadas e chuva (cluster 1). 

 
Fonte: Do autor. 

 O cluster 1 caracteriza-se por ter maior número de dias sem trovoadas e sem chuva em 

relação aos demais agrupamentos. Este cluster possui as menores medianas da CAPE e Água 

Precipitável. 
 

Figura 60 – Dias de trovoadas e chuva (cluster 2). 

 
Fonte: Do autor. 

 O cluster 2 possui quase o dobro de dias de trovoada em relação ao cluster 1, sendo 

elevado, de forma considerável, o número de dias com chuva. Este cluster possui a maior 

mediana de Água Precipitável em relação aos demais agrupamentos, não sendo percebida 

significativa elevação da mediana da CAPE, porém sua concentração apresenta características 

de maiores valores da CAPE em relação ao cluster 1. 
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Figura 61 – Dias de trovoadas e chuva (cluster 3). 

 
Fonte: Do autor. 

O cluster 3 possui o maior percentual de dias de trovoada em relação aos 

agrupamentos anteriores, sendo também observado elevado percentual do número de dias 

com chuva. Este cluster caracteriza-se por possuir concentração de valores elevados da CAPE 

e Água Precipitável. 

6.2.2.6 Treinamento e avaliação dos modelos 

Para a análise de desempenho das redes neurais (SOM, TKM e RSOM), 3 (três) mapas 

foram construídos, para cada tipo de rede, nas grades: 5 x 5 unidades, 7 x 7 unidades e 9 x 9 

unidades, portanto 9 (nove) mapas no total. 

 Cada rede foi treinada com 600 exemplos extraídos do conjunto de dados, sendo 200 

exemplos de cada cluster, escolhidos aleatoriamente. Após o treinamento, as unidades dos 

mapas foram rotuladas de acordo com seus históricos de vencedor durante o treinamento. Isto 

permitiu a utilização das redes neurais como classificadores para avaliar o seu poder de 

discriminação. 

 Os parâmetros utilizados no treinamento das redes SOM, TKM e RSOM foram: 

 • Inicialização de peso aleatória; 

 • taxa de aprendizagem inicial igual a 0,8; 

 • taxa de aprendizado final igual a 0,001; 

 • número de épocas igual a 50. 
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 Especificamente para a rede TKM foi utilizado constante d igual a 0,65 e para a rede 

RSOM foi utilizado constante α igual a 0,35. Posteriormente, foi avaliado o desempenho dos 

classificadores TKM e RSOM para diferentes valores de d e α. 

 Os resultados foram apresentados em matrizes de confusão. Na matriz de confusão 

cada coluna representa os resultados esperados, enquanto que cada linha corresponde a 

resultados reais. Durante a simulação foram utilizados os 1.174 exemplos restantes do 

conjunto de dados utilizado. Depois, uma análise ROC foi realizada para permitir a 

visualização e avaliação dos classificadores baseadas em seu desempenho, que possibilitou 

identificar vantagens e desvantagens relativas aos classificadores. 

6.3 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE EXPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS DAS 
TORRES ALTAS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO AOS RAIOS NA AMAZÔNIA 

Para a análise de exposição dos elementos das linhas de transmissão (cabos pára-raios, 

cabos fase e a torre) às descargas atmosféricas foi idealizada uma metodologia, baseada no 

modelo eletrogeométrico, de comparação dos percentuais das faixas de incidência e da 

quantidade estimada de descargas atmosféricas nos componentes da linha, em função do 

ângulo de incidência do raio, da corrente de pico, da altura da torre e da expressão aplicada 

para estimar o raio de atração das descargas atmosféricas. 

6.3.1 Segmentos de exposição dos elementos das linhas de transmissão 

 A Figura 62 mostra os segmentos a que estão expostos os elementos das linhas de 

transmissão convencionais. Para o exemplo, utilizou-se uma torre de 36 m de altura, corrente 

de pico de 3 kA e distância de atração (rs) dada pela equação 49 (rs=10Ip
0,65), expressão 

usualmente utilizada nos sistemas de proteção de linhas de transmissão (RAKOV, 2009). 
Figura 62 – Segmentos de exposição de uma linha de transmissão convencional. 

 
Fonte: Do autor. 
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Na Figura 62, y1, yA e yB representam as alturas dos cabos pára-raios (G1 e G2), dos 

cabos fase inferiores (A e C) e do cabo fase superior (B), respectivamente. Percebe-se que os 

segmentos T1C e ET2 representam os trechos de exposição dos cabos fase A e C, 

respectivamente. 

Os segmentos CD e DE representam os trechos de exposição dos cabos pára-raios. 

Neste esquema, os segmentos BT1 e T2F (em vermelho) representam os trechos de exposição 

à torre, sendo estes de tamanho reduzido devido à interceptação dos segmentos de exposição 

ao solo AB e FG, respectivamente. 

Nas análises de torres convencionais foram utilizados os parâmetros geométricos do 

Quadro 6. 

Quadro 6 - Parâmetros geométricos de torres convencionais. 

Parâmetro Valores 

Altura dos cabos fase inferiores FA e FC (yA)  24,04 m 

Altura do cabo fase superior FB (yB) 27,64 m 

Altura dos cabos pára-raios G1 e G2 (y1) 36,00 m 

Distância entre cabos fase inferiores A e C 18,54 m 

Distância entre cabos pára-raios G1 e G2 15,02 m 

Observação: O cabo fase superior FB fica no eixo da torre da linha de transmissão. 

Fonte: Pinto et al. (2011, p. 3). 

 Entretanto, para torres não-convencionais, como por exemplo, torres com 350 m de 

altura, o esquema anterior sofre modificações como pode ser observado na Figura 63. Para 

esta ilustração utilizou-se uma corrente de pico igual a 30 kA, porém sendo mantida a 

equação de determinação da distância de atração (equação 49). 

Nota-se que para esta configuração os segmentos T1C e ET2 representam os trechos de 

exposição dos cabos fase A e C e os segmentos CD e DE representam os trechos de exposição 

dos cabos pára-raios e os segmentos BT1 e T2F são os trechos de exposição da torre.   

Percebe-se que neste novo esquema os segmentos de exposição da torre apresentam 

significativo crescimento. 
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Figura 63 – Segmentos de exposição de uma linha de transmissão não convencional. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Nas análises de torres não convencionais foram utilizados os parâmetros geométricos 

do Quadro 7. 

Quadro 7 - Parâmetros geométricos de torres não convencionais. 

Parâmetro Valores 

Altura dos cabos fase inferiores FA e FC (yA)  305,00 m 

Altura do cabo fase superior FB (yB) 330,00 m 

Altura dos cabos pára-raios G1 e G2 (y1) 350,00 m 

Distância entre cabos fase inferiores A e C 24,00 m 

Distância entre cabos pára-raios G1 e G2 12,00 m 

Observação: O cabo fase superior FB fica no eixo da torre da linha de transmissão. 

Fonte: Pinto et al. (2011, p. 3). 
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Porém a incidência dos raios sobre uma estrutura está associada a outro fator: o ângulo 

de incidência das descargas atmosféricas. O Quadro 8 mostra as probabilidades de ocorrência 

de raios em função de intervalos de ângulos de incidência. 

Quadro 8 - Probabilidades de ocorrência de raios em função de intervalos de ângulos de incidência. 

Intervalos de ângulos de incidência (i) 
(em Graus) 

Probabilidade de ocorrência (Pi) 
(em %) 

0 a 10 25 
10 a 20 20 
20 a 30 17 
30 a 40 13 
40 a 50 10 
50 a 60 8 
60 a 70 5 

Superior a 70 e inferior a 90 2 
Fonte: Adaptado de Pereira (1987). 

Considerando o fato da inclinação dos raios, propõem-se o conceito de faixas de 

incidência, que variam seu tamanho em função da inclinação das descargas atmosféricas, 

conforme pode ser observado na Figura 64 (situação de ângulo de incidência 0º com a 

vertical) e na Figura 65 (situação de ângulo de incidência 30º com a vertical). 
 

Figura 64 – Faixas de incidência sobre os cabos pára-raios e cabos fase para descargas atmosféricas com 
ângulo de incidência igual a zero. 

 
Fonte: Do autor. 
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Figura 65 – Faixas de incidência sobre os cabos pára-raios, cabos fase e torre para descargas atmosféricas com 
ângulo de incidência igual a 30º. 

 
Fonte: Do autor. 

Na Figura 64, os segmentos HI e JK representam as faixas de exposição dos cabos 

fase, enquanto o segmento IJ representa a faixa de exposição dos cabos pára-raios. Em termos 

percentuais, a faixa de exposição dos cabos guarda representa 94,19% de toda a faixa de 

exposição do conjunto (cabos guarda, cabos fase e torre) às descargas atmosféricas cujo 

ângulo de incidência seja igual a 0º, sendo o percentual de 5,81% atribuído a faixa de 

exposição dos cabos fase. Para este ângulo de incidência não existe faixa de exposição para a 

torre. Entretanto, quando se observa a Figura 65, percebe-se a existência de uma faixa de 

exposição à torre que tende a elevar-se com o aumento do ângulo de incidência dos raios. 

Nesta figura, os segmentos IJ, JK e KL representam as faixas de exposição dos cabos pára-

raios, cabos fase e torre, respectivamente. 

Neste outro esquema, em termos percentuais, a faixa de exposição dos cabos guarda 

representa 58,84% de toda a faixa de exposição do conjunto (cabos guarda, cabos fase e torre) 

às descargas atmosféricas cujo ângulo de incidência seja igual a 30º, sendo o percentual de 

7,25% atribuído a faixa de exposição dos cabos fase e 33,91% relativo à faixa de exposição da 

torre. 
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Assim, para se determinar a quantidade esperada de raios sobre os elementos da linha 

de transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e torre) foram utilizadas as seguintes expressões: 

Ipiii QFgmPQg                                                         (51) 

Ipiii QFcmPQc                                                         (52) 

Ipiii QFtmPQt                                                         (53) 

onde: 

i = Índice do intervalo de ângulos de incidência; 

Qgi = Quantidade estimada de raios de corrente de pico Ip sobre os cabos pára-raios 

(cabos guarda) para o intervalo de ângulos de incidência i; 

Qci = Quantidade estimada de raios de corrente de pico Ip sobre os cabos fase (cabos 

condutores) para o intervalo de ângulos de incidência i; 

Qti = Quantidade estimada de raios de corrente de pico Ip sobre a torre para o intervalo 

de ângulos de incidência i; 

Pi = Probabilidade de ocorrência de descargas atmosféricas no intervalo i; 

Fgmi = Média dos percentuais, limites do intervalo de ângulos de incidência i, da faixa 

de incidência de raios sobre os cabos pára-raios; 

Fcmi = Média dos percentuais, limites do intervalo de ângulos de incidência i, da faixa 

de incidência de raios sobre os cabos fase; 

Ftmi = Média dos percentuais, limites do intervalo de ângulos de incidência i, da faixa 

de incidência de raios sobre a torre; 

QIp = Quantidade de raios que incidem sobre a zona de exposição com uma corrente 

de pico Ip. 

A metodologia proposta limita-se a analisar o comportamento dos percentuais das 
faixas de incidência e da quantidade estimada de descargas atmosféricas incidentes nos 
componentes da linha (cabos pára-raios, cabos fase e torre) que estejam em um plano 
perpendicular à linha de transmissão. E neste plano, limita-se a analisar os raios com ângulo 
de incidência entre 0° e 70° (zona de exposição analisada), em relação à vertical. 

Com esta metodologia torna-se possível a análise da exposição dos elementos das 
torres altas de linhas de transmissão aos raios. No capítulo seguinte (capítulo 7) é apresentada 
(na seção 7.3) a aplicação desta metodologia para 8 (oito) configurações combinadas entre 
correntes de pico, alturas de torres e expressões adotadas para a determinação de rs (raio de 
atração de descargas atmosféricas). 
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7 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos nas três fases da pesquisa que buscaram 

de forma complementar reconhecer e analisar os parâmetros de interesse para o planejamento 

estratégico dos sistemas de proteção de linhas de transmissão contra descargas atmosféricas 

na Região Amazônica. 

7.1 RESULTADOS DA FASE I 

Nesta fase procura-se identificar e explanar aspectos de interesse para o planejamento 

estratégico de linhas de transmissão, obtidos da análise de parâmetros físicos dos raios 

nuvem-solo (negativos e positivos) extraídos da massa de dados fornecida pela Rede de 

Detecção de Raios do SIPAM, nos anos de 2007 e 2008. 

7.1.1 Características dos raios detectados pela RDR-SIPAM 

Nos anos de 2007 e 2008 a RDR-SIPAM detectou um total de 5.066.074 descargas 

atmosféricas. Destas, 2.895.596 ocorreram em 2007 e 2.170.478 ocorreram em 2008. Em 

2007, foram registrados: 1.654.209 raios do tipo nuvem-solo de polaridade negativa que 

representa 57,1% do total; 438.854 raios nuvem-solo positivos (15,2%) e 802.533 raios em 

nuvens (27,7%). A Figura 66 mostra a distribuição dos raios detectados pela rede em 2007. 
 
Figura 66 – Distribuição das descargas atmosféricas detectadas pela RDR-SIPAM, em 2007. 

 

Fonte: Do autor. 
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Em 2008, foram registrados: 1.119.190 raios nuvem-solo negativos (51,6%); 347.266 

raios nuvem-solo positivos (16,0%) e 704.022 raios em nuvens (32,4%). A Figura 67 mostra a 

distribuição dos raios detectados pela rede em 2008. 
 
Figura 67 – Distribuição das descargas atmosféricas detectadas pela RDR-SIPAM em 2008. 

 

Fonte: Do autor. 

 

7.1.2 Características dos raios nuvem-solo negativos 

7.1.2.1 Características dos sensores participantes na RDR-SIPAM 

A Figura 68 mostra as medianas e modas do número de sensores que participaram das 

soluções de localização e estimativa dos parâmetros físicos dos raios nuvem-solo de 

polaridade negativa, detectados durante os anos de 2007 e 2008. Percebe-se que o mês de 

junho, do ano de 2007, não possui valores, pois na massa de dados disponibilizada não havia 

registros de ocorrências de descargas atmosféricas para este mês. 

Observando esta figura, nota-se uma considerável redução do valor das medianas e 

modas do número de sensores participantes de soluções a partir do mês de julho de 2007. Para 

os meses iniciais de 2007, percebe-se medianas de valor igual a 5 (cinco) para os três 

primeiros meses e modas iguais a 4 (quatro) em todos os cinco primeiros meses de 2007,       

indicando que nestes cinco primeiros meses de 2007 a rede possuía uma maior participação 

dos seus sensores, sendo isto um indício de uma melhor eficiência de detecção para este 

período, dentro das limitações da própria rede. 
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Figura 68 – Distribuição das medianas e modas do número de sensores participantes nas soluções, em 2007 e 2008. 
(Raios nuvem-solo negativos). 

 
Fonte: Do autor. 

A Figura 69 mostra o número máximo de sensores que participaram das soluções de 

detecção durante os anos de 2007 e 2008. 
 
 
 
Figura 69 – Distribuição do número máximo de sensores participantes nas soluções, em 2007 e 2008.         
(Raios nuvem-solo negativos). 
 

 
Fonte: Do autor. 

 

Durante os cinco primeiros meses de 2007, houve casos de até 10 sensores 

participando das soluções de detecção, sendo que este número máximo de sensores 

participantes foi reduzindo com o passar do tempo, ou seja, em janeiro/2007 ocorreram 
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soluções com até 10 (dez) sensores, sendo para o mês de fevereiro/2007 obtidos registros de 

valor igual. Porém, já em março/2007 o número máximo de sensores participantes caiu para   

9 (nove), sendo então reduzido para 8 (oito) em abril/2007 e atingindo o valor de 7 (sete) no 

mês de maio/2007, sendo esta marca ultrapassada somente uma vez (dezembro/2007) até o 

mês de dezembro/2008. 

O fato de ter ocorrido uma redução considerável no número máximo de sensores 

participantes das soluções entre janeiro/2007 e dezembro/2008 é um indício de redução de 

qualidade nas informações prestadas pela RDR-SIPAM. 

Considerando o fato do ano de 2007 apresentar uma maior participação dos sensores 

da rede, optou-se por explorá-lo com mais detalhes, fazendo estratificações, a níveis anual e 

mensal, dos parâmetros das descargas atmosféricas de interesse: corrente de pico, tempo de 

subida e de descida da onda e derivada máxima. 

7.1.2.2 Valores Medianos da Corrente de Pico 

 A Figura 70 (figura-3D) mostra os valores medianos da corrente de pico dos raios 

nuvem-solo negativos detectados pela RDR-SIPAM, durante o ano de 2007, em uma região 

geográfica compreendida entre as latitudes 2,5ºN e 12,5ºS e longitudes 40,5ºW e 55,5ºW. 

 Percebe-se que os valores estimados da corrente de pico, que compõem os pontos de 

cruzamento da malha, formam uma superfície semelhante a um cone invertido. Os maiores 

valores medianos estimados apresentam-se nas extremidades desta região.  

Isto parece bastante plausível em se tratando de um sistema de detecção de descargas, 

porém a Figura 71 (figura-2D) mostra que esta elevação da mediana da corrente de pico 

ocorre de forma considerável mesmo no interior da rede, ou seja, na área limitada entre os 

sensores, o que leva a suspeitar que as informações da RDR-SIPAM apresentam vieses para 

as áreas cobertas. 
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Figura 70 – Valores medianos da corrente de pico dos raios nuvem-solo negativos, em 2007. 

 
Fonte: Do autor. 
 
Figura 71 – Distribuição dos valores medianos da corrente de pico dos raios nuvem-solo negativos em áreas quadradas. 
 

 
 

 
Fonte: Do autor. 
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Buscou-se então identificar possíveis causas para o efeito constatado. A Figura 72 

(figura 3-D) mostra os valores mínimos registrados para os raios nuvem-solo negativos, na 

mesma área geográfica e ano de 2007. Percebe-se, também, a configuração de cone invertido 

na superfície formada pelos valores mínimos (cruzamentos da malha). 
 
Figura 72 – Valores mínimos da corrente de pico dos raios nuvem-solo negativos em 2007. 

 

 

Fonte: Do autor. 

 
A Figura 73 (figura-2D) mostra que mesmo no interior da rede existem áreas 

quadradas de lado igual a 1º que não conseguem registrar durante 365 dias um único raio de 

valor de corrente de pico igual a 3, 2 ou 1 kA. 

A falta de informação destes valores mínimos impacta diretamente nos valores das 

medianas, fazendo com que elas tornem-se mais elevadas. Isto infere na necessidade de se 

eleger áreas de melhor eficiência para um estudo detalhado dos parâmetros de interesse das 

descargas atmosféricas detectadas pelo sistema de localização de raios do SIPAM para o 

planejamento de linhas de transmissão. 

 

 



136 
 

Figura 73 – Distribuição dos valores mínimos da corrente de pico dos raios nuvem-solo negativos em áreas quadradas. 
 

 

 

Fonte: Do autor. 
 
 

7.1.2.4 Determinação das melhores áreas para estudo dos parâmetros físicos dos raios 

Considerando a configuração apresentada nas Figuras 71 e 73, optou-se por fazer um 

recorte em uma região geográfica compreendida entre as latitudes 2,5ºS e 4,5ºS e longitudes 

47,5ºW e 49,5ºW, determinando-se assim as áreas A, B, C e D, conforme mostra o Figura 74, 

para se fazer uma análise dos parâmetros de interesse dos raios. Estas áreas A, B, C e D estão 

entre aquelas que apresentaram os menores valores medianos da amplitude de corrente e 

também os menores valores registrados da corrente de pico. 

Corrobora-se a escolha destas áreas para o estudo dos parâmetros de interesse, 

trabalhos como Naccarato e Pinto (2009) e Pereira (2010) que indicam serem estas áreas 

pertencentes a uma região de melhor eficiência da RDR-SIPAM. 
 



137 
 

Figura 74 – Seleção das Áreas A, B, C e D. 
 

 
Fonte: Do autor. 

7.1.2.5 Parâmetros físicos dos raios negativos 

 A Figura 75 mostra um comparativo entre os valores medianos da corrente de pico 

registrados pela RDR-SIPAM, durante o ano de 2007, nas áreas de análise. 
 

Figura 75 – Comparação entre os valores medianos da amplitude de corrente nas áreas A, B, C e D, durante 2007. 

 
Fonte: Do autor. 
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Percebe-se que nos meses de janeiro/2007 a agosto/2007, para todas as áreas 

pesquisadas, houve variação do valor mediano da corrente de pico em um intervalo de 30 kA 

a 45 kA, com uma rara exceção na área D, que registrou para o mês de janeiro de 2007 o valor 

28 kA. Desta forma, para estes meses os valores registrados estiveram acima do esperado 

quando comparados com os valores médios de referência (ver Quadro 2). 

Nos meses de setembro/2007 a dezembro/2007 os valores medianos da corrente de 

pico registrados pela RDR-SIPAM foram todos inferiores a 30 kA, conforme pode ser 

observado na figura 75. 

Os valores registrados em outubro/2007 devem ser analisados com certa restrição em 

função do número reduzido de ocorrências registradas pela rede de detecção, ou seja, apenas 

29, 19, 2 e 7 casos para as áreas A, B, C e D, respectivamente. 

A Figura 76 mostra uma comparação dos valores medianos do tempo de subida da 

onda, nas áreas A, B, C e D, registrados pela RDR-SIPAM, durante o ano de 2007. 
 
Figura 76 – Comparação entre os tempos de subida nas áreas A, B, C e D, durante 2007. 

 

 
Fonte: Do autor. 

 Nota-se que de janeiro/2007 a maio/2007 os valores variaram entre 5 a 7 µs, algo 

relativamente próximo dos valores esperados quando comparados aos valores de referência 

(ver Quadro 2). Porém, para os demais meses constata-se certa elevação nos valores medianos 

do tempo de subida, sendo atingidos valores superiores a 10 µs. O valor do tempo de subida 

obtido em outubro/2007, na área C, deve ser desconsiderado em função do numero reduzida 

de eventos registrados. 
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 A Figura 77 mostra os valores medianos do tempo de descida da onda dos raios 

nuvem-solo negativos. De uma forma geral, nos meses de janeiro/2007 a maio/2007   

percebe-se certa constância nas medianas, por área, estando aproximadamente as mesmas 

entre os valores de 29 µs e 34 µs. Entretanto, de julho/2007 a dezembro/2007 ocorre 

considerável variação nos valores medianos do tempo de descida, por área analisada, 

conforme pode ser observado na Figura 77. 
 

Figura 77 – Comparação entre os tempos de descida nas áreas A, B, C e D, durante 2007. 

 
Fonte: Do autor. 

 

 A Figura 78 mostra os valores medianos da derivada máxima da onda dos raios 

nuvem-solo negativos. A distribuição destes valores assemelha-se àquela apresentada para os  

valores medianos da corrente de pico, na Figura 75. Nota-se que nos meses de janeiro/2007 a 

maio/2007 os valores registrados estiveram entre 7 kA/µs  e  11 kA/µs, estando estes registros 

parcialmente no intervalo de referencia deste parâmetro de corrente de raio (ver Quadro 2). 

Porém, para os meses de julho/2007 a dezembro/2007 a maioria dos valores medianos desta 

taxa de variação foi inferior ao padrão de referência. 
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Figura 78 – Comparação entre os valores medianos da derivada máxima nas áreas A, B, C e D, durante 2007. 

 
 

Fonte: Do autor. 

 

 As Figuras 75 a 78 mostraram compatibilidade com os padrões de referência 

mundiais, para as áreas A, B e C e D, durante o intervalo de tempo de janeiro/2007 a 

maio/2007. 

A seguir são expostos histogramas das amplitudes de corrente registradas neste espaço 

(áreas A, B, C e D) para os meses de janeiro/2007, março/2007 e maio/2007. 

7.1.2.6 Histogramas dos valores da corrente de pico dos raios nuvem-solo negativos 

Neste item, o objetivo é comparar como ocorre a distribuição da frequência dos 

valores nominais estimados das correntes dos raios, em classes de 10 kA, nas áreas A, B, C e 

D, nos meses de janeiro, março e maio do ano de 2007. 

Conforme exposto anteriormente (ver Figura 74), as faixas de latitude das áreas 

analisadas estão entre -2,5º e -4,5º e as faixas de longitude estão entre -47,5º e -49,5º. 
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7.1.2.6.1 Mês de referência: Janeiro/2007 
 
Figura 79 – Comparação entre os histogramas da corrente de pico nas áreas A, B, C e D, durante janeiro/2007. 
 

 
 

  
Fonte: Do autor. 

 

Percebe-se que a configuração dos histogramas para o mês de janeiro/2007 apresenta 

um comportamento padrão, muito semelhante a uma distribuição log-normal. Nota-se que 

para as áreas A e B a classe modal possui correntes entre 21 kA e 30 kA. Para a área D a 

classe modal possui correntes entre 11 kA e 20 kA e para a área C ocorreu a situação            

bi-modal, conforme exposto na Figura 79. 

 

A B 

C D 
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7.1.2.6.2 Mês de referência: Março/2007 
 

Figura 80 – Comparação entre os histogramas da corrente de pico nas áreas A, B, C e D, durante março/2007. 
 

  

  
Fonte: Do autor. 

Nota-se que a configuração dos histogramas para o mês de março/2007 mantém o 

padrão de distribuição log-normal. As áreas A e C possuem classe modal com correntes entre 

31 kA e 40 kA enquanto as áreas B e D possuem classe modal com correntes entre 21 kA e  

30 kA, conforme a Figura 80. 

 

A B 

C D 
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7.1.2.6.3 Mês de referência: Maio/2007 
 

Figura 81 – Comparação entre os histogramas da corrente de pico nas áreas A, B, C e D, durante maio/2007. 
 

  

  
Fonte: Do autor. 

Para o mês de maio/2007 a configuração padrão de distribuição log-normal sofre 

distorções em função do número reduzido de detecção, pela RDR-SIPAM, nas áreas 

analisadas. A área A possui classe modal com correntes entre 41 kA e 50 kA, a área C 

apresenta classe modal com correntes entre 31 kA e 40 kA, enquanto as áreas B e D possuem 

classe modal com correntes entre 21 kA e 30 kA, conforme exposto na Figura 81. 

   

A B 

C D 
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7.1.3 Características dos raios nuvem-solo positivos 

7.1.3.1 Características dos sensores participantes na RDR-SIPAM 

A Figura 82 apresenta as medianas e modas do número de sensores participantes das 

soluções de localização e estimativa dos parâmetros físicos dos raios nuvem-solo positivos, 

detectados durante os anos de 2007 e 2008. 

Nota-se que, de forma semelhante ao que foi apresentado para os raios negativos,        

o mês de junho/2007 não possui valores, devido não haver registros de ocorrências de 

descargas atmosféricas para este mês. 

Esta figura, corroborando com a Figura 68, expõe significativa redução do valor das 

medianas e modas do número de sensores participantes das soluções de detecção a partir do 

mês de julho/2007, não sendo obtido de julho/2007 a dezembro/2008 qualquer valor mensal 

de mediana ou moda superior a 3 sensores. 

Estes resultados corroboram com a hipótese de que os meses de janeiro/2007 a 

maio/2007 apresentaram as melhores condições de análise do desempenho da RDR-SIPAM 

para o período selecionado neste estudo. 
 
Figura 82 – Distribuição das medianas e modas do número de sensores participantes nas soluções, em 2007 e 2008. 
(Raios nuvem-solo positivos). 

 

Fonte: Do autor. 

A Figura 83 mostra o número máximo de sensores que participaram das soluções de 

detecção durante os anos de 2007 e 2008, para os raios nuvem-solo positivos. 
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Figura 83 – Distribuição do número máximo de sensores participantes nas soluções, em 2007 e 2008.         
(Raios nuvem-solo positivos). 

 
Fonte: Do autor. 

De forma semelhante ao exposto para os raios nuvem-solo negativos, após o mês de 

junho/2007 a RDR-SIPAM não mais apresentou o comportamento observado durante os 

meses de janeiro/2007 a maio/2007, ou seja, não existe mês subsequente com número 

máximo de sensores participantes superior a 7 (sete) sensores. A própria configuração da 

distribuição para os raios positivos apresenta-se de forma proporcional ao que foi apresentado 

para os raios negativos. 

7.1.3.2 Parâmetros físicos dos Raios Positivos 

 A Figura 84 mostra um comparativo entre os valores medianos da amplitude de 

corrente registrados pela RDR-SIPAM, durante o ano de 2007, nas áreas A e D, com e sem o 

corte sugerido por diversos autores para reduzir a contaminação do número de raios positivos 

por descargas em nuvens. O limite adotado foi 20 kA, sendo este baseado nos trabalhos de 

Biagi et al. (2006) e Fernandes et al. (2006). 
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Figura 84 – Comparação entre as amplitudes de corrente nas áreas A e D, com e sem corte, durante 2007. 

 
Fonte: Do autor. 

 

Percebe-se que sendo considerado o corte nos valores da corrente de pico das 

descargas detectadas, o valor mediano ficou, basicamente, entre 25 kA a 30 kA, com raras 

exceções como, por exemplo, para o mês de agosto/2007 que registrou na área A um valor 

mediano de corrente de pico igual a 42 kA. Porém, não sendo considerado o corte em 20 kA, 

os valores medianos atingem valores muito baixos, a maioria abaixo de 15 kA, não devendo 

os mesmos serem considerados para uma análise de planejamento de linhas de transmissão. 

Assim, os resultados indicam que a RDR-SIPAM, de forma geral, não apresenta parâmetros 

confiáveis para os raios nuvem-solo positivos. 

 

7.2 RESULTADOS DA FASE II 

Inicialmente, são expostos os resultados dos algoritmos de reconhecimento de padrões 

de tempestade de raios, do tipo mapa auto-organizável, nas versões original e recorrente, que 

usam como vetores de entrada os valores de índices de instabilidade atmosférica. 

Posteriormente, são apresentados os resultados dos algoritmos previsores de descargas 

atmosféricas, criados a partir de técnicas de mineração de dados (K-vizinhos mais próximos e 

Indução de Árvore de Decisão) que utilizam como dados de entrada valores da evolução 

horária da Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE). 
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7.2.1 Resultados dos algoritmos de reconhecimento de padrões de tempestade de raios 

Esta seção apresenta os resultados da avaliação entre as redes neurais estudadas:    

Self-Organizing Map (SOM), Temporal Kohonen Map (TKM) e Recurrent Self-Organizing 

Map (RSOM) para a classificação dos padrões de tempestade de raios. 

7.2.1.1 Avaliação dos classificadores SOM, TKM e RSOM 

  O Quadro 9 mostra as matrizes de confusão e a acurácia global das redes neurais 

estudadas. Percebe-se que com os classificadores TKM e RSOM apresentaram performances 

superiores em relação ao classificador SOM, e entre as redes recorrentes, a rede RSOM 

apresentou os melhores resultados. 

Quadro 9 – Avaliação dos classificadores SOM, TKM e RSOM em diferentes grades. 

Grades Classificador    
SOM 

Classificador    
TKM 

Classificador 
RSOM 

 
 
 

5 x 5 

 
447 39 11 
16 267 1 
28 51 314 

 
Acurácia Global 

(87.6%) 

 
415 67 15 

1 275 8 
8 24 361 

 
Acurácia Global 

(89.5%) 

 
441 53 3 
1 282 1 
2 22 369 

 
Acurácia Global 

(93.0%) 
 
 
 

7 x 7 

 
422 53 22 
4 272 8 

12 10 371 
 

Acurácia Global 
(90.7%) 

 
454 27 16 
21 245 18 
1 21 371 

 
Acurácia Global 

(91.1%) 

 
470 22 5 
3 280 1 

13 22 358 
 

Acurácia Global 
(94.4%) 

 
 
 

9 x 9 

 
434 42 21 
9 254 21 

11 15 367 
 

Acurácia Global 
(89.9%) 

 
464 21 12 
32 231 21 
12 27 354 

 
Acurácia Global 

(89.4%) 

 
473 19 5 
3 280 1 
7 17 369 

 
Acurácia Global 

(95.6%) 
 

Legenda: 
Matriz de 
Confusão 

Cluster Previsto 
1 2 3 

 
Cluster 

Real 

1 n1,1 n1,2 n1,3 
2 n2,1 n2,2 n2,3 
3 n3,1 n3,2 n3,3 

 

Fonte: Do autor. 
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  Figura 85 apresenta o gráfico ROC para os classificadores SOM, TKM e RSOM 

quando as grades das redes neurais são 5 x 5. Pode-se notar que o RSOM apresenta uma 

maior taxa de verdadeiros positivos e uma menor taxa de falsos positivos para os rótulos 2 e 3.  

  Para o rótulo 1, o classificador SOM apresentou-se como o mais liberal e o 

classificador RSOM como o mais conservador. Portanto, para essa grade, os resultados 

indicaram que o classificador RSOM teve um melhor desempenho quando comparado com as 

outras redes analisadas neste trabalho. 
 
Figura 85 – Gráfico ROC para os classificadores SOM, TKM e RSOM em grade 5x5. 
 

 
 

Fonte: Do autor. 
 
 
 

A Figura 86 exibe o gráfico ROC dos modelos analisados para a grade 7x7. É evidente 

que a classificador RSOM tem a maior taxa de verdadeiros positivos e a menor taxa de falsos 

positivos para os rótulos 1 e 2.  

Para o rótulo 3 as redes SOM e TKM apresentaram características liberais 

semelhantes, enquanto a rede RSOM mostrou um comportamento mais conservador. Para esta 

grade 7x7 os resultados também indicaram um melhor desempenho do classificador RSOM 

quando comparado com as opções de rede SOM e TKM. 
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Figura 86 – Gráfico ROC para os classificadores SOM, TKM e RSOM em grade 7x7. 
 

 
 

Fonte: Do autor. 
 

O gráfico ROC para os classificadores SOM, TKM e RSOM na grade 9x9 é 

apresentado na Figura 87. Percebe-se que para esta grade a rede RSOM tem a taxa maior de 

verdadeiros positivos e a menor taxa de falsos positivos para todos os três rótulos 

considerados. Este fato confirma ainda mais o melhor desempenho observado para o 

classificador RSOM, entre todas as redes analisadas. 
 

Figura 87 – Gráfico ROC para os classificadores SOM, TKM e RSOM em grade 9x9. 
 

 
 

Fonte: Do autor. 
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7.2.1.2 Matriz-U das redes SOM, TKM e RSOM 

O Quadro 10 mostra uma comparação entre as Matrizes-U das redes estudadas. Estas 

matrizes são representações das redes auto-organizáveis, onde a distância euclidiana entre o 

vetor codebook dos neurônios vizinhos é representada em uma imagem de escala de cor       

bi-dimensional. 

Observa-se que a rede RSOM apresentou a melhor visualização entre as redes 

estudadas, distinguindo claramente a existência de três agrupamentos (clusters) no conjunto 

de dados usados para o treinamento desta rede neural. 

 

Quadro 10 – Matrizes-U das redes SOM, TKM e RSOM em diferentes grades. 

 
Grade Rede SOM Rede TKM Rede RSOM 

 
 
 

5 x 5 

   

 
 
 

7 x 7 

 
 

 

 
 
 

9 x 9 

 
 

 
 

Legenda: A escala de cores representa a distância euclidiana entre o vetor codebook dos neurônios 
vizinhos. 

Fonte: Do autor. 
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7.2.1.3 Rotulagem dos neurônios após o treinamento das redes SOM, TKM e RSOM 

O Quadro 11 mostra uma comparação entre a rotulagem dos neurônios após o 

processo de treinamento, usando como critério a freqüência de ativação. Percebe-se que a rede 

RSOM tem uma melhor organização quando comparado com as outras redes. Foram 

utilizados os seguintes rótulos: azul para o cluster 1, verde para o cluster 2 e vermelho para o 

cluster 3. 

 

Quadro 11 - Rotulagem dos neurônios das redes SOM, TKM e RSOM em diferentes grades. 
 

Grade Rede SOM Rede TKM Rede RSOM 
 
 
 
 

5 x 5 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

7 x 7 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

9 x 9 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Legenda: Azul para o cluster 1. Verde para o cluster 2. Vermelho para o cluster 3. 

Fonte: Do autor. 
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7.2.1.4 Variação das constantes de tempo dos classificadores TKM e RSOM 

Uma diferença entre a rede SOM e suas extensões temporais TKM e RSOM é a 

mudança no desempenho destas últimas quando ocorrem variação nas constantes de tempo.  

A seguir são mostrados os resultados quando os coeficientes de tempo (d e α) variam no 

intervalo de 0 a 1. 

7.2.1.4.1 Variação de d 

Para diferentes valores d a rede TKM apresentada diferentes acurácias globais, 

reduzindo seus valores nos limites do intervalo de 0 a 1. O Quadro 12 mostra as matrizes de 

confusão e a Figura 88 mostra a superposição das acurácias globais devido à variação de d. 

Para cada grade estudada (5x5, 7x7 e 9x9), os valores de d foram espaçados em intervalos 

iguais a 0,25. 
Quadro 12 – Variação de d e acurácia global da rede TKM em diferentes grades. 

Grade: 5 x 5 
d = 0,10 d = 0,35 d = 0,60 d = 0,85 

 
433 47 17 

0 276 8 
4 57 332 

 
Acurácia Global 

(88,7%) 

 
446 35 16 
15 266 3 
2 43 348 

 
Acurácia Global 

(90,3%) 

 
440 48 9 
55 218 11 
20 22 351 

 
Acurácia Global 

(85,9%) 

 
387 39 71 
50 233 1 
0 81 312 

 
Acurácia Global 

(79,4%) 
 

Grade: 7 x 7 
d = 0,10 d = 0,35 d = 0,60 d = 0,85 

 
448 38 11 

5 251 28 
16 15 362 

 
Acurácia Global 

(90,4%) 

 
455 33 9 
10 262 12 
4 13 376 

 
Acurácia Global 

(93,1%) 

 
412 70 15 

0 280 4 
1 51 341 

 
Acurácia Global 

(88,0%) 

 
372 23 102 
62 215 7 
18 83 292 

 
Acurácia Global 

(74,9%) 
 

Grade: 9 x 9 
d = 0,10 d = 0,35 d = 0,60 d = 0,85 

 
455 29 13 
11 258 15 
17 34 342 

 
Acurácia Global 

(89,9%) 

 
448 37 12 
21 251 12 
12 15 366 

 
Acurácia Global 

(90,7%) 

 
456 37 4 

7 276 1 
10 24 359 

 
Acurácia Global 

(92,9%) 

 
406 31 60 
23 249 12 
16 54 323 

 
Acurácia Global 

(83,3%) 
 

Legenda: 
Matriz de 
Confusão 

Cluster Previsto 
1 2 3 

 
Cluster 

Real 

1 n1,1 n1,2 n1,3 
2 n2,1 n2,2 n2,3 
3 n3,1 n3,2 n3,3 

Fonte: Do autor. 
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Figura 88 – Superposição das acurácias globais das redes TKM devido à variação de d. 
 
 

 

 
 

Fonte: Do autor. 
 

A Figura 89 mostra o gráfico ROC do modelo TKM com grade 5x5 e variações de d. 

Ele indica que, para os valores menores de d (d = 0,10 e d = 0,35) este classificador 

apresentou características mais conservadoras para os rótulos 1 e 3, e o comportamento mais 

liberal para o rótulo 2. Por outro lado, para valores maiores de d (d = 0,60 e d = 0,85), em 

geral nota-se uma diminuição dos valores da taxa de verdadeiros positivos e um incremento 

da taxa de falsos positivos para todos os rótulos. Pode-se concluir, portanto, que os melhores 

desempenhos da rede TKM foram observados para os valores mais baixos de d. 
 
Figura 89 – Gráfico ROC para o modelo TKM em grade 5x5 com variação de d. 

 
Fonte: Do autor. 
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A Figura 90 exibe um gráfico ROC para o modelo TKM com grade 7x7 e variação de 

d. Neste caso particular, é ainda mais evidente o desempenho superior deste classificador 

quando se usa os valores mais baixos de d. De fato, seu melhor desempenho foi encontrado 

para d = 0,35 e o pior correspondeu a d = 0,85. 
 
Figura 90 – Gráfico ROC para o modelo TKM em grade 7x7 com variação de d. 
 

 
Fonte: Do autor. 
 
 

Os resultados relativos ao modelo TKM com grade 9x9 e variação de d são exibidos 

graficamente na Figura 91. Para este caso, pode-se notar uma aproximação entre as 

performances do modelo para d = 0,60 e os resultados obtidos para menores valores de d, 

como os casos de d = 0,10 e d = 0,35. 

Esta aproximação também foi observada para o caso d = 0,85, porém este ficando 

como o pior desempenho para o modelo TKM. Portanto, a conclusão foi que os menores 

valores de d apresentam os melhores desempenhos para a classificação de clusters, para este 

tipo de rede. 
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Figura 91 – Gráfico ROC para o modelo TKM em grade 9x9 com variação de d. 
 

 
Fonte: Do autor. 
 

7.2.1.4.2 Variação de α 

Para diferentes valores de α a rede RSOM apresentou uma variação significativa da 

acurácia global. A Figura 92 mostra a superposição das acurácias globais devido à variação de 

α, para cada grade da RSOM estudada. O Quadro 13 mostra as matrizes de confusão. 
Figura 92 – Superposição das acurácias globais das redes RSOM devido à variação de α. 
 

 
Fonte: Do autor. 
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Quadro 13 – Variação de α e acurácia global da rede RSOM em diferentes grades. 

Grade: 5 x 5 
 = 0,10  = 0,35  = 0,60  = 0,85 

 
437 20 40 

0 244 40 
45 7 341 

 
Acurácia Global 

(87,1%) 

 
441 53 3 
1 282 1 
2 22 369 

 
Acurácia Global 

(93,0%) 

 
455 37 5 

1 283 0 
6 36 351 

 
Acurácia Global 

(92,8%) 

 
445 42 10 
35 248 1 
4 52 337 

 
Acurácia Global 

(87,7%) 
 

Grade: 7 x 7 
 = 0,10  = 0,35  = 0,60  = 0,85 

 
425 72 0 

1 260 23 
43 3 347 

 
Acurácia Global 

(87,9%) 

 
470 22 5 
3 280 1 

13 22 358 
 

Acurácia Global 
(94,4%) 

 
458 28 11 

4 279 1 
1 12 380 

 
Acurácia Global 

(95,1%) 

 
457 35 5 
4 280 0 

13 35 345 
 

Acurácia Global 
(92,2%) 

 
Grade: 9 x 9 

 = 0,10  = 0,35  = 0,60  = 0,85 
 

440 57 0 
4 259 21 

49 36 308 
 

Acurácia Global 
(85,8%) 

 
473 19 5 
3 280 1 
7 17 369 

 
Acurácia Global 

(95,6%) 

 
465 24 8 

6 277 1 
0 9 384 

 
Acurácia Global 

(95,9%) 

 
458 29 10 
15 260 9 
11 16 366 

 
Acurácia Global 

(92,3%) 
 

 

Legenda: 
Matriz de 
Confusão 

Cluster Previsto 
1 2 3 

 
Cluster 

Real 

1 n1,1 n1,2 n1,3 
2 n2,1 n2,2 n2,3 
3 n3,1 n3,2 n3,3 

 

Fonte: Do autor. 
 
 
 

A Figura 93 mostra um gráfico ROC para o modelo RSOM com grade 5x5 e variação 

de α. Percebe-se que com valores intermediários de α (α = 0,35 e α = 0,60) o classificador 

apresentou o maior desempenho (maior taxa de verdadeiros positivos e menor taxa de falsos 

positivos. 
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Figura 93 – Gráfico ROC para o modelo RSOM em grade 5x5 com variação de α. 

 
Fonte: Do autor. 
 

A Figura 94 mostra um gráfico ROC para o modelo RSOM com grade 7x7 e variação 

de α. Há uma aproximação das performances nesta rede, entre os valores extremos (α = 0,10 e 

α = 0,85) e os valores intermediários de α (α = 0,35 e α = 0,60). Apesar disso, os valores de α 

intermediários ainda apresentaram uma tendência geral para serem os de melhor desempenho, 

pois obtiveram de uma forma geral as maiores taxas de verdadeiros positivos e as menores 

taxas de falsos positivos. 
 

Figura 94 – Gráfico ROC para o modelo RSOM em grade 7x7 com variação de α. 
 

 
Fonte: Do autor. 
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A Figura 95 mostra um gráfico ROC para o modelo RSOM com grade 9x9 e variação 

de α. Este figura indica um desempenho superior deste classificador, quando se utilizam os 

valores intermediários de α (α = 0,35 e α = 0,60). Nesses casos, o classificador torna-se quase 

ideal, com taxa de verdadeiros positivos aproximadamente igual a 100% e taxa de falsos 

positivos  próximo a 0%. Por outro lado, o desempenho deste classificador é reduzido de 

forma considerável na situação de α = 0,10. 
 

Figura 95 – Gráfico ROC para o modelo RSOM em grade 9x9 com variação de α. 

 

 
Fonte: Do autor. 
 

Em resumo, pode-se dizer que a rede RSOM foi aquela que obteve o melhor 

desempenho de classificação dos clusters, quanto utilizando valores intermediários de α. 
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7.2.2 Resultados dos algoritmos previsores de descargas atmosféricas 

Esta seção apresenta os resultados da avaliação dos algoritmos previsores de descargas 

atmosféricas: Previsores CAPE I, II e III. 

7.2.2.1 Previsor CAPE I 

O algoritmo CAPE I utiliza a técnica dos vizinhos mais próximos. Inicialmente a 

métrica utilizada foi a distância Euclidiana. Para este treinamento o algoritmo obteve 72% de 

sucessos, para k = 12, sendo k obtido por testes recursivos com incrementos de uma unidade. 

A matriz de confusão é mostrada no Quadro 14. Percebe-se que todas as classes possuem 

exemplos com previsões corretas. 

Quadro 14 – Matriz de confusão (Previsor CAPE I - primeiro treinamento). 

 
  Resultado Previsto 
  Classe 1 Classe 2 Classe 3 
 

Resultado 
Real 

Classe 1 2 8 1 
Classe 2 2 67 2 
Classe 3 1 14 3 

Fonte: Do autor. 
 

No segundo treinamento a distância de Manhattan foi utilizada. O algoritmo obteve 

71% de sucessos, para k = 10, que também foi determinado por testes recursivos, com 

incrementos de uma unidade. O Quadro 15 mostra a matriz de confusão correspondente. 

Percebe-se que, em geral, os resultados foram semelhantes ao primeiro treinamento. 
 

Quadro 15 – Matriz de confusão (Previsor CAPE I - segundo treinamento). 

  Resultado Previsto 
  Classe 1 Classe 2 Classe 3 
 

Resultado 
Real 

Classe 1 3 7 1 
Classe 2 2 65 4 
Classe 3 1 14 3 

Fonte: Do autor. 
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7.2.2.2 Previsor CAPE II 

O algoritmo CAPE II também utiliza a técnica dos vizinhos mais próximos. Para o 

previsor CAPE II, obteve-se 70% de sucessos para o valor k = 3. Os resultados são expostos 

no Quadro 16. 

Quadro 16 – Matriz de confusão (Previsor CAPE II). 

  Resultado Previsto 
  Classe 1 Classe 2 Classe 3 
 

Resultado 
Real 

Classe 1 0 1 1 
Classe 2 1 30 5 
Classe 3 0 7 5 

Fonte: Do autor. 

7.2.2.3 Previsor CAPE III 

O Previsor CAPE III utiliza a técnica de indução de árvore de decisão. Para o previsor 

CAPE III também se obteve 70% de sucessos. Os resultados são expostos no Quadro 17. 

Quadro 17 – Matriz de confusão (Previsor CAPE III). 

  Resultado Previsto 
  Classe 1 Classe 2 Classe 3 
 

Resultado 
Real 

Classe 1 1 1 0 
Classe 2 3 31 2 
Classe 3 2 7 3 

Fonte: Do autor. 

Os resultados obtidos pelos algoritmos previsores de descargas (previsões com 

aproximadamente 70% de acertos) corroboram quanto à importância da utilização da 

evolução horária da Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE) na previsão de raios. 
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7.3 RESULTADOS DA FASE III 

Neste item são apresentados os resultados da análise de exposição dos elementos das 

linhas de transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e a torre) às descargas atmosféricas, 

conforme a metodologia exposta no capítulo anterior. 

7.3.1 Quantidade de raios sobre os cabos pára-raios, cabos fase e torre para Ip de 30 kA 

Inicialmente, apresentam-se os percentuais das faixas de incidência e da quantidade 

estimada de descargas atmosféricas nos cabos pára-raios, cabos fase e torre, em função do 

ângulo de incidência do raio, para correntes de pico iguais a 30 kA. Para esta amplitude de 

corrente expõem-se quatro configurações combinadas entre yA (altura dos cabos fase 

inferiores) e rs (raio de atração). 

7.3.1.1 Configuração Alfa (yA = 305 m e equação de rs tradicional) 

Para a configuração Alfa, são considerados os parâmetros geométricos constantes no 

Quadro 7 (ver capítulo 6) e a equação rs=10Ip
0,65 (LOVE, 1973), expressão mais utilizada, 

conforme Rakov (2009) para determinar o raio de atração em aplicações de proteção contra 

descargas atmosféricas (ver capítulo 5). 

A Figura 96 mostra que os percentuais da faixa de incidência dos cabos pára-raios e da 

torre variam de forma considerável em função do ângulo de incidência das descargas 

atmosféricas, não sendo o mesmo percebido para a faixa de incidência dos cabos fase. 
 

Figura 96 – Percentual das Faixas de Incidência (cabos pára-raios, cabos fase e torre) para Ip=30 kA e 
Configuração Alfa. 

 

Fonte: Do autor. 
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Para esta configuração ocorre um ponto de interseção próximo a 50º indicando que 

para descargas com ângulos superiores a este valor, a faixa de exposição da torre torna-se 

superior a faixa de exposição dos cabos pára-raios, o que infere em uma maior probabilidade 

de incidência sobre a torre da linha em relação à probabilidade de incidência sobre os cabos 

pára-raios. 

A Figura 97 mostra o percentual da quantidade de descargas atmosféricas nos cabos 

pára-raios, cabos fase e torre em função do intervalo do ângulo de incidência para correntes 

de pico iguais a 30 kA. 

De acordo com a metodologia de análise de exposição proposta, espera-se que para as 

descargas atmosféricas com ângulos de incidência até 10º, que entrarem na zona de exposição 

(ver capítulo 6), aproximadamente 22% de todos os raios de valor igual a 30 kA (0,22Q30kA) 

sejam capturados pelos cabos guarda (cabos pára-raios) e aproximadamente 2% (0,02Q30kA)  

atinjam a torre. Porém, esta diferença percentual sofre significativa mudança quando se 

analisam os raios com ângulos de incidência maiores. Os percentuais das quantidades 

estimadas para atingir os cabos guarda e a torre, no intervalo de 30º a 40º, são 

aproximadamente 7% (0,07Q30kA) e 5% (0,05Q30kA), respectivamente. Nota-se que para os 

raios que estejam entre 50º e 60º, a maior quantidade atingirá a torre e não os cabos pára-

raios, sendo esta diferença percentual ampliada para o intervalo de 60º a 70º.  

Em relação às quantidades totais estimadas para atingir os elementos da linha de 

transmissão, na zona de exposição, têm-se: 64,74% para incidência nos cabos pára-raios, 

6,62% para os condutores fase e 26,64% para a torre. Estima-se que 2% dos raios ocorrem 

com inclinação superior a 70º, porém estes não foram considerados no modelo. 
 

Figura 97 – Percentual da Quantidade de Descargas Atmosféricas nos Cabos Pára-Raios, Cabos Fase e Torre em 
Função do Intervalo do Ângulo de Incidência para Ip=30 kA e Configuração Alfa. 

 
Fonte: Do autor. 
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7.3.1.2 Configuração Beta (yA = 305 m e equação de rs por Cooray, Rakov e Theethayi (2007)) 

Para a configuração Beta foram utilizados os mesmos parâmetros geométricos 

constantes no Quadro 7, porém agora sendo considerada uma nova proposta para a 

determinação do raio de atração por Cooray, Rakov e Theethayi (2007), sendo este calculado 

pela equação rs=1,9Ip
0,90. 

Nesta nova configuração, a Figura 98 mostra que o ponto em que o percentual da faixa 

de exposição da torre torna-se maior que o percentual de exposição dos cabos guarda passa a 

ser de aproximadamente 20º. 

A consequência é uma elevação considerável no percentual da quantidade de 

descargas atmosféricas sobre a torre a partir desta inclinação, como pode ser observado na 

Figura 99. Por exemplo, os percentuais das quantidades estimadas para atingir os cabos 

guarda e a torre, no intervalo de 20º a 30º, são aproximadamente 7% dos raios (0,07Q30kA) e 

8% dos raios (0,08Q30kA), respectivamente. 

Já para o intervalo de 30º a 40º a diferença aumenta para três pontos percentuais, 

sendo de aproximadamente 4% de raios (0,04Q30kA) para os cabos guarda e 7% dos raios 

(0,07Q30kA) para a torre. 

Em relação às quantidades totais estimadas, ocorre considerável elevação de 

incidência em relação à torre, sendo na zona de exposição: 47,02% para incidência nos cabos 

pára-raios, 8,98% para os cabos fase e 42,00% para a torre (2% dos raios ocorrem com 

inclinação superior a 70º e não foram considerados na análise). 
 

Figura 98 – Percentual das Faixas de Incidência (cabos pára-raios, cabos fase e torre) para Ip=30 kA e 
Configuração Beta. 

 

 
Fonte: Do autor. 
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Figura 99 – Percentual da Quantidade de Descargas Atmosféricas nos Cabos Pára-Raios, Cabos Fase e Torre em 
Função do Intervalo do Ângulo de Incidência para Ip=30 kA e Configuração Beta. 

 

 

Fonte: Do autor. 

7.3.1.3 Configuração Gama (yA = 152,5 m e equação de rs tradicional) 

Para a configuração Gama foram utilizados os parâmetros geométricos constantes no 

Quadro 7, porém sendo reduzida a altura dos cabos fase inferiores para a metade do valor 

original. Nesta configuração retorna-se a utilizar a equação rs=10Ip
0,65 (LOVE, 1973), 

expressão tradicionalmente utilizada para determinar o raio de atração.  

A Figura 100 mostra os percentuais da faixa de incidência dos cabos pára-raios, cabos 

fase e torre. Percebe-se que com a redução da altura da torre não ocorre ponto de interseção 

entre as faixas de incidência dos cabos guarda e torre. 
 

Figura 100 – Percentual das Faixas de Incidência (cabos pára-raios, cabos fase e torre) para Ip=30 kA e 
Configuração Gama. 
 

 

Fonte: Do autor. 
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A conseqüência da redução da altura em relação às quantidades estimas de descargas 

sobre a torre é considerável, conforme pode ser observado na Figura 101. Em relação às 

quantidades totais estimadas, obteve-se: 79,03% para incidência nos cabos pára-raios, 8,58% 

para os cabos fase e 10,39% para a torre. Apesar da redução do percentual de raios sobre as 

torres, mais de 10% das descargas de 30 kA (0,1039Q30kA), que invadirem a zona de 

exposição, irão atingir a torre da linha de transmissão. 
 
Figura 101 – Percentual da Quantidade de Descargas Atmosféricas nos Cabos Pára-Raios, Cabos Fase e Torre 
em Função do Intervalo do Ângulo de Incidência para Ip=30 kA e Configuração Gama. 

 

 
Fonte: Do autor. 

7.3.1.4 Configuração Delta (yA = 152,5 m e equação de rs por Cooray, Rakov e Theethayi (2007)) 

Para a configuração Delta utilizou-se os parâmetros geométricos constantes no  

Quadro 7 com redução da altura dos cabos fase inferiores (metade do valor original) e 

retornou-se a proposta de Cooray, Rakov e Theethayi (2007) que recomenda para o cálculo do 

raio de atração a equação rs=1,9Ip
0,90. A Figura 102 mostra os percentuais da faixa de 

incidência por elemento da linha de transmissão nesta configuração. 

Percebe-se que, com a utilização da equação proposta pelos autores, novamente, 

ocorre um ponto de interseção próximo a 50º no qual a faixa de exposição da torre torna-se 

superior a faixa de exposição dos cabos pára-raios. A Figura 103 mostra os percentuais da 

quantidade de raios nos cabos pára-raios, cabos fase e torre muito semelhante aos resultados 

apresentados na Figura 97 (Configuração Alfa). 
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Em relação às quantidades totais estimadas, obteve-se para a configuração Delta: 

60,08% para incidência nos cabos pára-raios, 12,09% para os cabos fase e 25,83% para a 

torre, sendo então elevado de forma considerável o percentual de incidência da torre em 

função da utilização da nova expressão proposta pelos autores, quando comparado com a 

configuração Gama. 
 

Figura 102 – Percentual das Faixas de Incidência (cabos pára-raios, cabos fase e torre) para Ip=30 kA e 
Configuração Delta. 

 

Fonte: Do autor. 
 

 

Figura 103 – Percentual da Quantidade de Descargas Atmosféricas nos Cabos Pára-Raios, Cabos Fase e Torre 
em Função do Intervalo do Ângulo de Incidência para Ip=30 kA e Configuração Delta. 

 

Fonte: Do autor. 
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7.3.2 Quantidade de raios sobre os cabos pára-raios, cabos fase e torre para Ip de 45 kA 

Nesta seção apresentam-se os resultados dos percentuais das faixas de incidência e da 

quantidade estimada de raios nos cabos pára-raios, cabos fase e torre, em função do ângulo de 

incidência das descargas atmosféricas, para correntes de pico iguais a 45 kA. Novamente 

aborda-se as quatro formas combinadas entre yA (altura dos cabos fase inferiores) e rs (raio de 

atração), ou seja, configurações Alfa, Beta, Gama e Delta. 

7.3.2.1 Configuração Alfa (yA = 305 m e equação de rs tradicional) 

A Figura 104 mostra os resultados do percentual da faixa de incidência para os 

elementos da linha de transmissão quando aplicada a mesma configuração Alfa anteriormente 

descrita e sendo considerada uma amplitude da corrente igual a 45 kA. 
 

Figura 104 – Percentual das Faixas de Incidência (cabos pára-raios, cabos fase e torre) para Ip=45 kA e 
Configuração Alfa. 

 
Fonte: Do autor. 

 
 

Percebe-se um ponto de interseção entre os percentuais, porem ele só ocorre para um 

ângulo de inclinação próximo de 70º. A Figura 105 expõe os percentuais da quantidade de 

raios nos cabos pára-raios, cabos fase e torre. 

Quanto às quantidades totais, obteve-se para a configuração Alfa com Ip=45 kA: 
70,88% para incidência nos cabos pára-raios, 6,17% para os cabos fase e 20,95% para a torre. 
Quando comparadas as quantidades totais da configuração Alfa com Ip=45 kA com a 
configuração Alfa com Ip=30 kA, percebe-se uma elevação da quantidade de incidência nos 
cabos guarda em função do aumento do raio de atração, pois este aumenta com a elevação da 
amplitude de corrente. Porém, nota-se que a quantidade esperada de raios de 45 kA sobre a 
torre é superior a 20% do total de raios que invadirem a zona de exposição com corrente de 
pico igual a 45 kA (0,2095Q45kA). 
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Figura 105 – Percentual da Quantidade de Descargas Atmosféricas nos Cabos Pára-Raios, Cabos Fase e Torre 
em Função do Intervalo do Ângulo de Incidência para Ip=45 kA e Configuração Alfa. 

 
Fonte: Do autor. 

7.3.2.2 Configuração Beta (yA = 305 m e equação de rs por Cooray, Rakov e Theethayi (2007)) 

A Figura 106 expõe os resultados do percentual da faixa de incidência para os 

elementos da linha de transmissão, na configuração Beta e corrente de pico igual a 45 kA. 

Para esta configuração, Percebe-se um ponto de interseção entre os percentuais, já em um 

ângulo de inclinação próximo de 30º. 
 

Figura 106 – Percentual das Faixas de Incidência (cabos pára-raios, cabos fase e torre) para Ip=45 kA e 
Configuração Beta. 

 
Fonte: Do autor. 

 

Assim, realizando um efeito contrário da elevação da corrente de pico para 45 kA,      

a aplicação da expressão proposta por Cooray, Rakov e Theethayi (2007) reduz o raio de 

atração quando comparado o raio calculado pela equação tradicional. A Figura 107 mostra os 

resultados dos percentuais da quantidade de descargas atmosféricas sobre os elementos da 

linha. 
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Em relação às quantidades totais estimadas, obteve-se para a configuração Beta com 

Ip=45 kA: 54,69% para incidência nos cabos pára-raios, 7,74% para os cabos fase e 35,57% 

para a torre. Nota-se de forma semelhante à configuração Beta com Ip=30 kA uma elevada 

quantidade estimada de descargas incidindo sobre a torre da linha de transmissão. 
 
Figura 107 – Percentual da Quantidade de Descargas Atmosféricas nos Cabos Pára-Raios, Cabos Fase e Torre 
em Função do Intervalo do Ângulo de Incidência para Ip=45 kA e Configuração Beta. 

 
Fonte: Do autor. 

7.3.2.3 Configuração Gama (yA = 152,5 m e equação de rs tradicional) 

A Figura 108 expõe os resultados do percentual da faixa de incidência, na 

configuração Gama para uma corrente de pico igual a 45 kA. Para esta configuração,  

percebe-se a ausência do ponto de interseção entre os percentuais. 
 
Figura 108 – Percentual das Faixas de Incidência (cabos pára-raios, cabos fase e torre) para Ip=45 kA e 
Configuração Gama. 

 

Fonte: Do autor. 
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A Figura 109 apresenta os percentuais da quantidade de descargas atmosféricas sobre 

os elementos da linha. Nota-se que para a configuração Gama obtiveram-se as maiores 

quantidades de incidência sobre os cabos guarda em função de dois fatores: a redução da 

altura dos cabos fase inferiores e a aplicação da expressão tradicional para a obtenção do raio 

de atração. 

Em relação às quantidades totais estimadas, obteve-se nesta configuração: 85,08% 

para incidência nos cabos pára-raios, 7,88% para os cabos fase e 5,04% para a torre.    

Percebe-se que nesta situação, além dos cabos guarda obterem o maior percentual de 

incidência, quando comparado às configurações anteriores, o percentual sobre a torre foi 

inferior ao percentual relativo aos cabos fase. 
 
Figura 109 – Percentual da Quantidade de Descargas Atmosféricas nos Cabos Pára-Raios, Cabos Fase e Torre 
em Função do Intervalo do Ângulo de Incidência para Ip=45 kA e Configuração Gama. 

 
Fonte: Do autor. 

7.3.2.4 Configuração Delta (yA = 152,5 m e equação de rs por Cooray, Rakov e Theethayi (2007)) 

A Figura 110 mostra os resultados do percentual da faixa de incidência, na 

configuração Delta para uma amplitude de corrente igual a 45 kA. Novamente não se percebe 

o ponto de interseção. 

A elevação dos percentuais da quantidade de descargas atmosféricas sobre a torre de 

transmissão ocorre em função da utilização da equação proposta por Cooray, Rakov e 

Theethayi (2007) que reduz a distância de atração do solo, consequentemente aumentando o 

segmento de exposição da torre. A Figura 111 mostra os percentuais das quantidades estimadas de 

incidência por elemento da linha. 
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Figura 110 – Percentual das Faixas de Incidência (cabos pára-raios, cabos fase e torre) para Ip=45 kA e 
Configuração Delta. 

 
Fonte: Do autor. 

 

 

Figura 111 – Percentual da Quantidade de Descargas Atmosféricas nos Cabos Pára-Raios, Cabos Fase e Torre 
em Função do Intervalo do Ângulo de Incidência para Ip=45 kA e Configuração Delta. 

 
Fonte: Do autor. 

 

Em relação às quantidades totais estimadas, obteve-se nesta última configuração: 

68,58% para incidência nos cabos pára-raios, 10,24% para os cabos fase e 19,18% para a 

torre. Percebe-se para a configuração Delta com Ip=45 kA apresenta um percentual de 

descargas que incidem sobre a torre muito semelhante ao percentual da configuração Alfa 

com Ip=45 kA. 
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7.3.3 Comparação entre as configurações analisadas 

A Figura 112 apresenta o percentual da quantidade de raios de correntes de pico de   

30 kA e 45 kA para as quatro configurações analisadas. Nota-se que as configurações mais 

desfavoráveis em relação à proteção da torre da linha de transmissão foram as configurações 

Beta para Ip=30 kA e Ip=45 kA, resultado da combinação de uma estrutura elevada com a 

utilização de uma nova expressão que reduz o raio de atração do solo e cria um maior 

segmento de exposição para a torre. 

O caso mais favorável, porém discutível, foi apresentado pela configuração Gama em 

Ip=45 kA, devido à redução da altura da torre combinada com a aplicação da expressão 

tradicional que aumenta a distância de atração do solo e reduz o segmento de exposição da 

torre da linha de transmissão. Entretanto, conforme expõe Cooray, Rakov e Theethayi (2007) a 

expressão tradicional não estaria representando a realidade, sendo mais correto a aplicação da 

equação rs=1,9Ip
0,90, o que transferiria os resultados da configuração Gama para a 

configuração Delta. 
 

Figura 112 – Quantidades totais estimadas nos Cabos Pára-Raios, Cabos Fase e Torre por configuração. 

 

Fonte: Do autor. 
 

A seguir, no capítulo 8 será realizada uma discussão de todos os resultados obtidos nas 

três fases desta pesquisa à luz dos conceitos adquiridos no decorrer da formação do       

Estado-da-Arte desta tese no intuito de explanar ainda mais os parâmetros de interesse para o 

planejamento estratégico dos sistemas de proteção de linhas de transmissão contra descargas 

atmosféricas na Região Amazônica. 
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8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos nas três fases da pesquisa e 

analisados no capítulo anterior, tendo como subsídio os conceitos adquiridos no decorrer da 

fundamentação teórica desta tese. 

8.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA FASE I 

Os dados analisados nesta fase foram referentes às características dos raios        

nuvem-solo (negativos e positivos), extraídos dos registros da Rede de Detecção de Raios do 

SIPAM, nos anos de 2007 e 2008, que apresentavam interesse para o planejamento estratégico 

de linhas de transmissão. 

8.1.1 Percentuais das quantidades de raios nuvem-solo 

Em relação às quantidades dos raios nuvem-solo registradas pela RDR-SIPAM, no ano 

de 2007, o percentual de raios negativos e positivos registrados foi de 79,03% e 20,97%, 

respectivamente. Já para o ano de 2008, o percentual de descargas atmosféricas nuvem-solo 

negativas e positivas foi de 76,32% e 23,68%, respectivamente. Isto indica uma maior 

aproximação dos resultados da distribuição de raios nuvem-solo detectados durante o ano de 

2007 com os parâmetros aceitos de distribuição de descargas atmosféricas deste tipo, 

usualmente adotados a nível mundial (90% para os raios nuvem-solo negativos e 10% para os 

raios nuvem-solo positivos), segundo Rakov e Uman (2003). Entretanto, os percentuais 

observados pela RDR-SIPAM no ano de 2007 apresentaram uma diferença considerável de 

aproximadamente 10% em relação a estes parâmetros de referencias. 

8.1.2 Parâmetros de interesse dos raios nuvem-solo negativos 

A análise dos dados referentes à participação dos sensores da RDR-SIPAM na 

detecção das descargas nuvem-solo negativas mostrou que ocorreu uma considerável redução 

da mediana e moda do número de sensores participantes de soluções a partir do mês de julho 

de 2007. 

Estas medidas de tendência central permitiram avaliar o grau de eficiência da       

RDR-SIPAM, pois como explica Cummins e Murphy (2009), apesar da técnica da diferença 

do tempo de chegada (Time of Arrival - ToA) necessitar de apenas 3 (três) sensores para 

realizar a localização de uma descarga atmosférica, sob certas condições, as soluções de 

localização geradas por apenas três sensores podem resultar em localizações imprecisas. 
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Assim, o posicionamento destes autores corrobora com a escolha do ano de 2007 para se obter 

os parâmetros desejados das descargas atmosféricas nuvem-solo negativas, mais 

especificamente durante os meses de janeiro a maio deste ano. 

As análises realizadas quanto à redução do número máximo de sensores participantes a 

partir de junho/2007 corroboram com os resultados alcançados por Souza (2009) durante sua 

avaliação do desempenho desta rede de detecção, ou seja, foram constatadas ao longo destes 

anos a interrupção do funcionamento normal destes sensores o que prejudicou a qualidade das 

informações prestadas, justificando ainda mais a escolha dos melhores meses de 2007 para a 

obtenção de parâmetros de interesse para o planejamento de linhas de transmissão. 

Os estudos e análises desenvolvidos sobre os valores medianos e mínimos da corrente 

de pico durante os meses de 2007 possibilitaram a identificação de áreas com grande 

eficiência de detecção para o reconhecimento dos parâmetros das descargas atmosféricas de 

interesse: corrente de pico, tempo de subida e de descida da onda e derivada máxima. 

Corroboram com a escolha das áreas A, B, C e D (ver capítulo 7), trabalhos como Naccarato e 

Pinto (2009) e Pereira (2010). 

Porém, o estudo comparativo que foi realizado com os valores medianos e mínimos da 

corrente de pico dos raios nuvem-solo negativos também chamou a atenção para a elevação 

dos valores das medianas sobre a região geográfica pesquisada (latitudes 2,5ºN e 12,5ºS e 

longitudes 40,5ºW e 55,5ºW) em função da falta de informação (perda dos valores mínimos e 

elevação das medianas) o que indica não ser possível a utilização destes dados para um 

planejamento de linhas de transmissão sobre todas as áreas que estavam cobertas pela     

RDR-SIPAM, sem uma análise criteriosa, conforme já exposto em Sá et al. (2011a). 

Quanto aos parâmetros físicos obtidos, sobre as áreas A, B, C e D analisadas, 

percebeu-se, de uma forma geral para os locais e períodos de maior confiabilidade da      

RDR-SIPAM, uma variação do valor mediano da corrente de pico entre um intervalo de       

30 kA a 45 kA, o que chama a atenção pelo fato destes valores estarem acima dos valores 

esperados (RAKOV; UMAN, 2003). 

Em relação aos valores medianos do tempo de subida da onda dos raios nuvem-solo 

negativos registrados de janeiro/2007 a maio/2007, pela RDR-SIPAM, nas áreas A, B, C e D, 

constatou-se que eles variaram entre 5 a 7 µs. Estes valores estão condizentes aos valores de 

referência (RAKOV; UMAN, 2003), principalmente pelo fato de terem sido observados 
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valores de corrente de pico superiores aos valores esperados. Quanto aos valores medianos do 

tempo de descida da onda, de forma geral, observou-se nestes meses valores entre 29 µs e 34 µs. 

 Os valores medianos da derivada máxima da onda dos raios nuvem-solo negativos, 

registrados nas áreas e períodos em questão, estiveram entre 7 kA/µs  e  11 kA/µs. Estes 

valores corroboram com a combinação dos parâmetros anteriores constatados, ou seja, 

elevação da corrente de pico e do tempo de subida. O intervalo observado também possui uma  

interseção com o intervalo proposto na literatura como referência (valores entre 10 e 20 kA/µs) 

(RAKOV; UMAN, 2003). 

 Os histogramas das amplitudes de corrente registradas neste espaço (áreas A, B, C e 

D) e tempo (janeiro/2007 a maio/2007) mostraram um comportamento padrão, muito 

semelhante a uma distribuição log-normal. As modas das classes de raios nuvem-solo 

negativos ocorreram principalmente no intervalo de 21 kA a 30 kA (65% do total das modas 

constatadas de janeiro/2007 a maio/2007). Este intervalo com maior quantidade de modas 

encontra-se ajustado aos resultados anteriores principalmente pelo fato da distribuição 

verificada nos valores medianos da corrente de pico. 

8.1.3 Parâmetros de interesse dos raios nuvem-solo positivos 

As informações extraídas dos dados referentes à participação dos sensores da       

RDR-SIPAM na detecção das descargas nuvem-solo positivas corroboram com as análises 

feitas com os raios negativos, ou seja, para o caso dos raios positivos tornou-se mais evidente 

a redução da mediana e da moda do número de sensores participantes de soluções a partir do 

mês de julho de 2007, reforçando a escolha dos meses de janeiro/2007 a maio/2007 para 

obter-se parâmetros de interesse no planejamento de linhas de transmissão. 

Quanto aos parâmetros físicos dos raios nuvem-solo positivos, percebeu-se que os 

valores medianos registrados para a amplitude de corrente atingiram valores muito baixos, 

sendo a maioria inferior a 15 kA. Realizou-se uma análise seguindo a recomendação de Biagi 

et al. (2006) e Fernandes et al. (2006) que sugerem eliminar da massa de dados todos os 

registros abaixo de 20 kA como uma forma de reduzir a contaminação do número de raios 

positivos por descargas em nuvens. 

 

 



176 
 

 

Porém mesmo assim os resultados apresentaram-se muito diferentes aos valores 

esperados (RAKOV; UMAN, 2003), basicamente, entre 25 kA a 30 kA, com raras exceções, 

sendo então sugerido que estes parâmetros de raios positivos não devam ser considerados para 

uma análise de planejamento de linhas de transmissão, havendo a necessidade de estudos 

futuros, possivelmente utilizando dados da nova RDR-SIPAM (SÁ et al., 2011a). 

8.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA FASE II 

Os dados analisados, nesta fase, foram referentes aos algoritmos de reconhecimento de 

padrões de tempestade de raios e de previsão de descargas atmosféricas. Os primeiros 

utilizaram conhecimentos de redes neurais do tipo mapa auto-organizável, nas versões 

original e recorrentes e usaram como vetores de entrada os valores de índices de instabilidade 

atmosférica. A segunda série de algoritmos foi baseada em técnicas de mineração de dados 

(K-vizinhos mais próximos e Indução de Árvore de Decisão) que utilizam como dados de 

entrada valores da evolução horária da Energia Potencial Convectiva Disponível (CAPE). 

8.2.1 Algoritmos de reconhecimento de padrões de tempestade de raios 

A avaliação do desempenho dos classificadores SOM, TKM e RSOM mostrou que 

estes algoritmos apresentaram uma eficiência considerável para o reconhecimento de padrões 

de tempestade de raios a partir de dados de radiossondagem (índices de instabilidade 

atmosférica), apresentando níveis de acurácia global entre 87,6% e 90,7%; 89,4% e 91,1%; e 

93,0% e 95,6%, respectivamente. 

Da análise ROC obteve-se como resultado final que o classificador RSOM apresentou 

o melhor desempenho quando comparado as outras redes SOM e TKM. De uma forma geral, 

o classificador RSOM apresentou as maiores taxas de verdadeiros positivos e as menores 

taxas de falsos positivos para os rótulos aplicados (clusters 1, 2 e 3). 

O cluster 1 caracterizava-se  por possuir um maior número de dias sem trovoadas e sem 

chuva em relação aos demais agrupamentos. Já o cluster 2 apresentava quase o dobro de dias de 

trovoada em relação ao cluster 1 e possuía elevado número de dias com chuva, enquanto o 

cluster 3 apresentava o maior percentual de dias de trovoada em relação aos agrupamentos 

anteriores, sendo também observado elevado percentual do número de dias com chuva. 

Importante observar que estes clusters distinguem-se claramente pelas suas características de 

tempo severo e foram reconhecidos pelos algoritmos propostos nos níveis de acurácia 

anteriormente citados. 
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Quanto à aplicação da Matriz-U sobre as redes SOM, TKM e RSOM, os resultados 

corroboraram com o desempenho superior da rede RSOM no reconhecimento de padrões, pois 

este classificador apresentou a melhor visualização entre as redes estudadas, distinguindo-se 

claramente a existência dos três clusters utilizados para a validação dos classificadores.         

A visualização da rotulagem dos neurônios após o treinamento, nas grades estudas (5 x 5,      

7 x 7 e 9 x 9), também evidenciou o melhor desempenho do classificador RSOM. 

Em relação ao desempenho das redes recorrentes (TKM e RSOM), quando da variação 

dos coeficientes de tempo (d e α) no intervalo de 0 a 1, a avaliação mostrou que estes 

algoritmos apresentaram significativa variação no seu desempenho de reconhecimento de 

padrões de tempestade de raios em função do valor adotado para d e α. 

  No caso da variação de d (algoritmo TKM) tanto a análise da acurácia global quanto 

a análise ROC mostraram que este classificador obteve os melhores desempenhos no 

reconhecimento dos clusters 1, 2 e 3 para valores baixos de d (0,10 e 0,35). 

  No caso da variação de α (algoritmo RSOM) tanto a análise da acurácia global 

quanto a análise ROC apresentaram os melhores desempenhos do classificador RSOM, no 

reconhecimento dos clusters 1, 2 e 3, quando foi utilizado valores intermediários de α       

(0,35 e 0,60). No caso específico da aplicação da grade 9 x 9, a análise ROC indicou para o 

classificador RSOM, com os valores intermediários de α, uma situação quase ideal, com taxa 

de verdadeiros positivos aproximadamente igual a 100% e taxa de falsos positivos próximo a 0%. 

Importante observar que, os resultados alcançados pelo desempenho superior do algoritmo 

RSOM proposto para o reconhecimento de padrões de tempestade de raios na Região 

Amazônica, corroboram com estudos realizados em outras áreas de conhecimento 

(CHAPPELL; TAYLOR, 1993; KOSKELA et al., 1998a, 1998b; VARSTA et al., 2000; 

VARSTA et al., 2001). Portanto em resumo, pode-se afirmar que o algoritmo RSOM foi 

aquele que obteve o melhor desempenho para a classificação dos agrupamentos estudados, 

quanto aplicados valores intermediários de α. 

8.2.1 Algoritmos previsores de descargas atmosféricas 

A avaliação do desempenho dos algoritmos previsores de descargas atmosféricas 

baseados nos valores da evolução horária da Energia Potencial Convectiva Disponível 

(Previsor CAPE I, II e III) mostrou que eles apresentaram, em média, uma acurácia global de 

aproximadamente 70%. 
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Estes algoritmos foram aportados por estudos que permitem utilizar as estimativas da 

evolução da CAPE mediante dados de superfície da variação horária de pressão, temperatura 

e temperatura do ponto de orvalho (MOTA, 2011). 

Os algoritmos utilizaram técnicas de mineração de dados (K-vizinhos mais próximos e 

Indução de Árvore de Decisão), usualmente aplicadas para aprendizagem supervisionada 

(HAN; KAMBER, 2006). 

Apesar dos resultados não terem sido expressivos, como aqueles atingidos pelos 

mapas  auto-organizáveis, porém eles abrem campo para estudos futuros com aplicações 

combinadas da evolução da CAPE com outras variações horárias como, por exemplo, a 

variação horária da água precipitável (ADAMS, 2011). 

8.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA FASE III 

Os resultados apresentados nesta fase são referentes a um procedimento metodológico 

proposto para a realização da análise de exposição dos elementos das linhas de transmissão 

(cabos pára-raios, cabos fase e a torre) às descargas atmosféricas. 

8.3.1 Quantidade de raios sobre os cabos pára-raios, cabos fase e torre para Ip de 30 kA 

A avaliação das faixas de incidência e da quantidade estimada de descargas 

atmosféricas nos cabos pára-raios, cabos fase e torre, em função do ângulo de incidência do 

raio, para correntes de pico iguais a 30 kA, nas configurações Alfa, Beta, Gama e Delta 

possibilitou o reconhecimento dos percentuais de exposição às incidências a que cada 

elemento esta sujeito, dependendo da altura da torre (parâmetro geométrico) e das premissas 

adotadas para a determinação do raio de atração das descargas atmosféricas. 

Os resultados para uma amplitude de corrente de valor igual a 30 kA indicam existir 

para estas configurações de torres altas, na maioria dos casos, um ponto de interseção entre os 

percentuais Fg (faixa de incidência dos cabos pára-raios) e Ft (faixa de incidência da torre), o 

que representava a inversão dos maiores percentuais das faixas de incidência. Este ponto 

somente não ocorreu na configuração de meia altura adotada yA = 152,5 m quando associada a 

equação tradicionalmente aceita rs=10Ip
0,65 (LOVE, 1973), porém uma vez aplicando-se       

yA = 305 m e/ou a expressão rs=1,9Ip
0,90 proposta por Cooray, Rakov e Theethayi (2007) o 

ponto esteve presente com um valor angular que tendeu a diminuir para a situação de maior 

exposição (quantidade esperada de raios) da torre da linha de transmissão às descargas 

atmosféricas (configuração Beta). 
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Em termos das quantidades totais estimadas para atingir os elementos da linha de 

transmissão, na zona de exposição pesquisada, considerando Ip=30 kA, obteve-se: 

 o maior percentual para Qg (quantidade total estimada de raios sobre os cabos guarda) 

igual a 79,03% de Q30kA na configuração Gama; 

 o menor percentual para Qg igual a 47,02% de Q30kA na configuração Beta; 

 o maior percentual para Qc (quantidade total estimada de raios sobre os cabos 

condutores) igual a 12,09% de Q30kA na configuração Delta; 

 o menor percentual para Qc igual a 6,62% de Q30kA na configuração Alfa; 

 o maior percentual para Qt (quantidade total estimada de raios sobre a torre) igual a 

42,00% de Q30kA na configuração Beta; 

 o menor percentual para Qt igual a 10,39% de Q30kA na configuração Gama. 
 

Ao observar os percentuais acima, percebe-se claramente o impacto gerado pela altura 

da torre (torre alta) e/ou aplicação da equação proposta por Cooray, Rakov e Theethayi (2007) 

na redução do percentual da quantidade esperada de raios sobre os cabos pára-raios e a 

consequente elevação do percentual da quantidade esperada de raios sobre a torre. 

Nota-se que o maior percentual de Qg ocorre na configuração que gera o menor 

percentual de Qt (configuração Gama) enquanto que o maior percentual de Qt ocorre na 

configuração que gera o menor percentual de Qg (configuração Beta). 

8.3.2 Quantidade de raios sobre os cabos pára-raios, cabos fase e torre para Ip de 45 kA 

Da mesma forma, a avaliação das faixas de incidência e da quantidade estimada de 

descargas atmosféricas nos elementos da linha de transmissão (cabos guarda, cabos 

condutores e torre), em função do ângulo de incidência das descargas atmosféricas, para 

correntes de pico de valor igual a 45 kA, nas configurações propostas (Alfa, Beta, Gama e 

Delta) possibilitou o reconhecimento dos percentuais de exposição às incidências de raios. 

De forma semelhante constata-se um ponto de interseção entre os percentuais Fg (faixa 

de incidência dos cabos pára-raios) e Ft (faixa de incidência da torre), porém este ponto 

apresenta-se relativo a ângulos de incidência maiores. As quantidades esperadas de raios sobre 

a torre da linha de transmissão também sofrem redução sendo este resultado associado à maior 

amplitude de corrente que aumenta o valor da distância de atração do solo e reduz o segmento de 

exposição da torre. 
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Em termos das quantidades totais estimadas para atingir os elementos da linha de 

transmissão, na zona de exposição, considerando Ip=45 kA, obteve-se: 

 o maior percentual para Qg (quantidade total estimada de raios sobre os cabos guarda) 

igual a 85,08% de Q45kA na configuração Gama; 

 o menor percentual para Qg igual a 54,69% de Q45kA na configuração Beta; 

 o maior percentual para Qc (quantidade total estimada de raios sobre os cabos 

condutores) igual a 10,24% de Q45kA na configuração Delta; 

 o menor percentual para Qc igual a 6,17% de Q45kA na configuração Alfa; 

 o maior percentual para Qt (quantidade total estimada de raios sobre a torre) igual a 

35,57% de Q45kA na configuração Beta; 

 o menor percentual para Qt igual a 5,04% de Q45kA na configuração Gama. 
 

Os fatores altura da torre (torre elevada) e/ou equação de Cooray, Rakov e Theethayi 

(2007), da mesma forma que para Ip=30 kA, geram redução do percentual da quantidade 

esperada de raios sobre os cabos pára-raios e elevação do percentual da quantidade esperada 

de raios sobre a torre, porém agora devido à corrente de pico possuir valor superior        

(Ip=45 kA) estas variações (redução e elevação) tornam-se menores. Novamente, percebe-se 

que o maior percentual de Qg ocorre na configuração que gera o menor percentual de Qt 

(configuração Gama) enquanto que o maior percentual de Qt ocorre na configuração que gera 

o menor percentual de Qg (configuração Beta). 
 

Assim, a metodologia proposta buscou realizar a análise de exposição dos elementos 

de torres elevadas de linhas de transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e torre) aos raios no 

intuito de fornecer subsídios para um planejamento estratégico desta linha sobre a Amazônia. 

Nesta região, atualmente, estão sendo projetadas e implantadas torres desta natureza (torres 

altas) e um dos esforços deste trabalho está no sentido de tentar corroborar com a redução ou 

eliminação dos impactos negativos a que estarão sujeitos as estruturas em tela. 
 

Apesar dos resultados informarem que para correntes de pico de valor elevado como, 

por exemplo, Ip=45 kA (valor inclusive constante no intervalo das medianas das amplitudes 

de corrente constatadas na fase I desta tese), reduzirem a quantidade estimada de incidência 

sobre o elemento torre, uma incidência de uma descarga com amplitude de corrente de 45 kA 

produzirá efeitos indesejáveis pelo fenômeno backflashover, devido à sobretensão fase/terra 

gerada (ARAÚJO; NEVES, 2005). Além disto, as quantidades estimadas, mesmo para     

Ip=45 kA, podem atingir valores da ordem de 35% dos raios de 45 kA que atingirem o conjunto. 
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9 CONCLUSÃO 

Esta tese buscou reconhecer e analisar parâmetros de interesse para a execução do 

planejamento estratégico dos sistemas de proteção de linhas de transmissão contra descargas 

atmosféricas na Amazônia. 

9.1 CONSIDERAÇÕES QUANTO AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PESQUISA 

Os objetivos específicos deste trabalho: caracterizar os parâmetros físicos e estatísticos 

das descargas atmosféricas nuvem-solo (negativas e positivas) registradas pela Rede de 

Detecção de Raios do Sistema de Proteção da Amazônia (RDR-SIPAM); avaliar os impactos 

das informações geradas pela RDR-SIPAM; identificar indicadores atmosféricos relacionados 

à previsão de tempestades de raios; identificar técnicas de inteligência computacional capazes 

de classificar e reconhecer os padrões atmosféricos relacionados à ocorrência de descargas 

atmosféricas; desenvolver algoritmos, baseados em técnicas de inteligência computacional e 

indicadores atmosféricos, capazes de realizar previsões de descargas atmosféricas e de 

reconhecer padrões de tempestades de raios para a Região Amazônica, no intuito de auxiliar 

os tomadores de decisão quanto às ações preventivas necessárias para minimizar os danos 

provocados pelos raios; identificar modelos de incidência de descargas atmosféricas em linhas 

de transmissão de energia elétrica e propor uma metodologia para analisar a exposição dos 

elementos constituintes de linhas de transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e torre) às 

descargas atmosféricas; e analisar os impactos produzidos pela introdução de estruturas     

não-convencionais (torre altas) na Região Amazônica de acordo com o plano de expansão do 

Sistema Interligado Nacional (SIN), em relação aos sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas, foram atingidos mediante os procedimentos metodológicos descritos no capítulo 

seis (MATERIAIS E MÉTODOS), expostos no capítulo sete (RESULTADOS) e discutidos 

no capítulo oito desta obra (DISCUSSÃO DOS RESULTADOS). 

9.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA FASE I 

Os dados analisados e discutidos nesta fase são relativos às características dos raios        

nuvem-solo (negativos e positivos), registrados pela Rede de Detecção de Raios do SIPAM, 

nos anos de 2007 e 2008, que apresentam interesse para o planejamento estratégico de linhas 

de transmissão. Diante do exposto e analisado nesta fase, conclui-se que: 
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 Com base nos registros da RDR-SIPAM, para o ano de 2007 (melhor ano para a 

realização das análises), o percentual de raios nuvem-solo negativos foi de 79,03% e o 

percentual de raios nuvem-solo positivos foi de 20,97%, sendo assim constatada uma 

diferença de aproximadamente 10% em relação aos percentuais de referencias (90% 

para os raios nuvem-solo negativos e 10% para os raios nuvem-solo positivos); 
 

 A análise dos dados referentes à participação dos sensores da RDR-SIPAM na 

detecção das descargas nuvem-solo negativas e positivas mostrou que ocorreu uma 

considerável redução da mediana e moda do número de sensores participantes de 

soluções a partir do mês de julho de 2007, indicando redução de eficiência de detecção 

da RDR-SIPAM a partir deste mês de 2007; 
 

 As análises sobre os valores medianos e mínimos da corrente de pico, desenvolvidas 

durante o ano de 2007, permitiram identificar áreas e tempo de melhor eficiência da 

RDR-SIPAM para o reconhecimento dos parâmetros das descargas atmosféricas de 

interesse: corrente de pico, tempo de subida e de descida da onda e derivada máxima; 
 

 Para os locais e períodos de maior confiabilidade da RDR-SIPAM, constatou-se uma 

variação do valor mediano da corrente de pico de raios nuvem-solo negativos entre um 

intervalo de 30 kA a 45 kA, sendo este parâmetro superior ao padrão de referência   

(30 kA para a primeira descarga de retorno); 
 

 Em relação aos valores medianos do tempo de subida da onda dos raios nuvem-solo 

negativos constataram-se valores entre 5 a 7 µs, sendo estes condizentes ao padrão de 

referência (5 µs) em função de terem sido observados valores de corrente de pico 

superiores aos valores esperados; 
 

 Quanto aos valores medianos do tempo de descida da onda, em raios nuvem-solo 

negativos, de forma geral foram observados valores entre 29 µs e 34 µs; 
 

 Os valores medianos da derivada máxima da onda dos raios nuvem-solo negativos, 

registrados estiveram entre 7 kA/µs  e  11 kA/µs, corroborando com a combinação dos 

parâmetros anteriores constatados e com os padrões de referência (entre 10 e 20 kA/µs); 
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 Os histogramas das amplitudes de corrente de raios nuvem-solo negativos mostraram 

um comportamento padrão, muito semelhante a uma distribuição log-normal, sendo 

que as modas das classes destes raios ocorreram principalmente no intervalo de 21 kA 

a 30 kA (65% do total das modas constatadas de janeiro/2007 a maio/2007); 
 

 Quanto aos parâmetros físicos dos raios nuvem-solo positivos, constatou-se que a 

maioria dos valores medianos para a amplitude de corrente foi inferior a 15 kA; 
 

 Após a eliminação de todos os registros abaixo de 20 kA, como forma de reduzir a 

contaminação do número de raios positivos por descargas em nuvens, os valores 

obtidos ficaram entre 25 kA a 30 kA (muito inferiores aos padrões de referência), 

sendo então sugerido que estes parâmetros de raios positivos não devam ser 

considerados para uma análise de planejamento de linhas de transmissão. 

 

9.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA FASE II 

Os dados analisados e discutidos nesta fase foram referentes aos algoritmos de 

reconhecimento de padrões de tempestade de raios e de previsão de descargas atmosféricas. 

Diante do exposto e analisado nesta fase, conclui-se que: 

 Os classificadores SOM, TKM e RSOM desenvolvidos na pesquisa apresentaram 

níveis de acurácia global entre 87,6% e 90,7%; 89,4% e 91,1%; e 93,0% e 95,6%, 

respectivamente, no reconhecimento de padrões de tempestade de raios; 
 

 Pela análise ROC identificou-se o desempenho superior do classificador RSOM, em 

relação aos outros classificadores analisados SOM e TKM. De forma geral, o 

classificador RSOM apresentou as maiores taxas de verdadeiros positivos e as 

menores taxas de falsos positivos para os rótulos aplicados (clusters 1, 2 e 3) que se 

distinguiam pelas suas características de tempo severo; 
 

 Em relação à aplicação da Matriz-U sobre as redes SOM, TKM e RSOM, os resultados 

corroboraram com o desempenho superior da rede RSOM no reconhecimento de 

padrões. O desempenho superior da rede RSOM, também, foi observado na 

visualização da rotulagem dos neurônios, após o treinamento nas grades estudadas; 
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 No caso da variação de d (algoritmo TKM) tanto a análise da acurácia global quanto a 

análise ROC mostraram que este classificador obteve os melhores desempenhos no 

reconhecimento dos clusters 1, 2 e 3 para valores baixos de d (0,10 e 0,35); 
 

 No caso da variação de α (algoritmo RSOM) tanto a análise da acurácia global quanto 

a análise ROC apresentaram os melhores desempenhos do classificador RSOM, no 

reconhecimento dos clusters 1, 2 e 3, quando foi utilizado valores intermediários de α       

(0,35 e 0,60); 
 

 Assim, de forma conclusiva pode-se afirmar que o algoritmo RSOM foi aquele que 

obteve o melhor desempenho para a classificação dos agrupamentos estudados, 

quando aplicados valores intermediários de α, sendo indicado para o reconhecimento 

de padrões de tempestade de raios; 
 

 Quanto aos algoritmos desenvolvidos para a previsão de descargas atmosféricas, 

baseados nos valores da evolução horária da Energia Potencial Convectiva Disponível 

(Previsor CAPE I, II e III) os mesmos apresentaram, em média, uma acurácia global 

de aproximadamente 70%; 
 

 Os resultados dos previsores demonstraram ser possível prever descargas atmosféricas 

a partir da evolução horária da CAPE, porém, constatou-se ser necessário ajuste para 

melhorar o nível de acurácia. Uma opção seria a combinação com outras variáveis 

atmosféricas, como por exemplo, a variação horária da água precipitável. 

9.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA FASE III 

Os dados analisados e discutidos nesta fase foram referentes a um procedimento 

metodológico proposto para a realização da análise de exposição dos elementos das linhas de 

transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e a torre) às descargas atmosféricas. Diante do 

exposto e analisado nesta fase, conclui-se que: 

 A metodologia proposta utiliza faixas de incidência e ângulos de incidência de raios 

para determinar a quantidade estimada de descargas atmosféricas sobre os elementos 

de uma linha de transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e torre); 
 

 Os resultados para a amplitude de corrente 30 kA indicaram existir para a maioria das 

configurações de torres altas estudadas um ponto de interseção entre os percentuais Fg 

(faixa de incidência dos cabos pára-raios) e Ft (faixa de incidência da torre), que 

representava a inversão dos maiores percentuais das faixas de incidência de raios; 
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 Em termos das quantidades totais estimadas para atingir os elementos da linha de 

transmissão, na zona de exposição pesquisada, considerando Ip=30 kA, obteve-se em 

relação aos cabos pára-raios: o maior percentual para Qg (quantidade total estimada de 

raios sobre os cabos guarda) igual a 79,03% de Q30kA na configuração Gama e o menor 

percentual para Qg igual a 47,02% de Q30kA na configuração Beta. E em relação à 

torre, o maior percentual para Qt (quantidade total estimada de raios sobre a torre) 

igual a 42,00% de Q30kA na configuração Beta e o menor percentual para Qt igual a 

10,39% de Q30kA na configuração Gama; 
 

 Percebeu-se que, o maior percentual de Qg ocorre na configuração que gera o menor 

percentual de Qt (configuração Gama), enquanto que, o maior percentual de Qt ocorre 

na configuração que gera o menor percentual de Qg (configuração Beta), resultados 

gerados pelas variações testadas; 
 

 Da mesma forma, a metodologia proposta possibilitou o reconhecimento dos 

percentuais de exposição às incidências de raios, para correntes de pico de valor igual 

a 45 kA; 
 

 Em termos das quantidades totais estimadas para atingir os elementos da linha de 

transmissão, na zona de exposição, considerando Ip=45 kA, obteve-se em relação aos 

cabos pára-raios: o maior percentual para Qg (quantidade total estimada de raios sobre 

os cabos guarda) igual a 85,08% de Q45kA na configuração Gama e o menor percentual 

para Qg igual a 54,69% de Q45kA na configuração Beta. Em relação à torre: o maior 

percentual para Qt (quantidade total estimada de raios sobre a torre) igual a 35,57% de 

Q45kA na configuração Beta e o menor percentual para Qt igual a 5,04% de Q45kA na 

configuração Gama; 
 

 De forma semelhante à aplicação da metodologia com Ip=30 kA, percebeu-se para 

Ip=45 kA que o maior percentual de Qg ocorre na configuração que gera o menor 

percentual de Qt (configuração Gama), enquanto que o maior percentual de Qt ocorre 

na configuração que gera o menor percentual de Qg (configuração Beta); 
 

 A metodologia proposta demonstrou-se ser aplicável para a análise de exposição dos 

elementos de torres altas de linhas de transmissão (cabos pára-raios, cabos fase e torre) 

aos raios; 
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 Esta metodologia pode ser utilizada para fornecer subsídios ao planejamento 

estratégico das linhas de transmissão compostas por torres altas, que atualmente estão 

sendo projetadas e implantadas na Amazônia. 

9.5 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

No intuito de fornecer indicações para a continuidade desta tese, recomendam-se as 

seguintes sugestões para pesquisas futuras: 

 Expandir tanto a quantidade de entradas da evolução horária para os previsores CAPE, 

quanto o número de exemplos utilizados no treinamento do algoritmo; 
 

 Desenvolver algoritmos previsores a partir de combinações da evolução horária de 

outros parâmetros atmosféricos, além da CAPE, como por exemplo, a variação horária 

da água precipitável; 
 

Desenvolver uma metodologia complementar à proposta metodológica de análise de 

exposição apresentada na fase III desta tese, que permita avaliar as quantidades estimadas de 

incidência de descargas atmosféricas nos elementos constituintes da linha de transmissão aos 

raios, para todos os planos verticais de interseção com a torre alta. 
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