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RESUMO

O Informe Técnico (IT) descreve em linhas gerais a
atual metodologia de cálculo dos Fatores de Correção
Atmosféricos (FCA’s) aplicáveis no dimensionamento
de isolamentos em ar.   Esses fatores compatibilizam
as distâncias obtidas nos ensaios de laboratório para
as reais condições climáticas da região das linhas de
transmissão ou subestações.

Com base em séries históricas de 10 anos de dados
meteorológicos medidos hora a hora em 20 estações
localizadas nas várias regiões do país, são
apresentadas:

•  as estatísticas de variáveis climáticas utilizadas no
cálculo dos FCA’s
• as estatísticas dos FCA’s para freqüência industrial e
impulsos relativas a várias distâncias em ar
•  a distribuição estatística com maior aderência às
séries horárias dos FCA’s
•  uma metodologia para obter as distribuições
estatísticas dos FCA’s com séries não horárias de
dados
•  a variação da média e do desvio padrão das séries
horárias dos FCA’s com a distância em ar
•  a variabilidade espacial dos FCA’s em função de
características fisiográficas que definem o clima de
uma região
•  um exemplo de mapeamento com isolinhas da
variabilidade espacial da média do FCA em uma
região.

PALAVRAS-CHAVE

Linhas de transmissão, isolamento externo, clima,
fator de correção atmosférico, estatística de valores e
mapeamento.

1.0 - INTRODUÇÃO

A suportabilidade elétrica do ar varia com as condições
climáticas nas quais os eletrodos se encontram.  Para
uma dada distância em ar a tensão disruptiva de uma

isolação externa aumenta com a densidade ou
umidade do ar, até que a umidade relativa atinja o valor
de 80%, quando o comportamento da tensão disruptiva
se torna irregular, especialmente se a descarga ocorrer
ao longo da superfície isolante |1|.

Para uma dada configuração eletrodo-ar-eletrodo, a
suportabilidade é obtida em ensaios de laboratório
realizados sem controle das condições ambientais.
Por isso, para comparar e compatibilizar os resultados
de ensaios é preciso corrigi-los para uma condição
climática normalizada, o que é feito através de FCA’s.
Da mesma forma, os resultados dos ensaios de
laboratório, utilizados nos estudos e projetos de linhas
de transmissão (LT’s), devem ser corrigidos para
retratarem as reais condições climáticas às quais as
LT’s estarão sujeitas ao longo de sua vida útil.

Os FCA’s são calculados a partir da medição
simultânea da pressão atmosférica, temperatura e
umidade do ar e têm formulações diferentes para
solicitações elétricas devidas a freqüência industrial ou
a impulsos.  Quanto ao clima da região de implantação
da LT ou subestação, os valores prospectivos dos
FCA’s são definidos em função de medições horárias
de dados meteorológicos por períodos de 10 anos.
Devido às aleatoriedades espacial e temporal do clima
numa região, os valores de FCA’s adotados no cálculo
das distâncias de isolamento em ar são melhores
definidos através de suas distribuições estatísticas.

Com base no estado da arte em 1984, o CEPEL
apresentou no VII SNPTEE um IT com as estatísticas
de valores de FCA’s, para freqüência industrial e surtos
de manobras, calculadas com base nos dados
climatológicos horários de 18 estações meteorológicas
operadas pela Diretoria de Eletrônica e Proteção ao
Vôo, do Ministério da Aeronáutica |2|.  Esses valores
passaram a ser referência para vários estudos e
projetos de LT’s construídas ou recapacitadas a partir
desta data.

Entretanto, nos últimos anos, a modelagem das
influências climáticas sofreu mudanças nos
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procedimentos de cálculos dos FCA’s.  Essas
mudanças já foram incorporadas nas normas de
Técnicas de Ensaios em Alta Tensão e de
Coordenação do Isolamento |1,3|.  A atual Comissão
de Estudos encarregada da revisão da NBR5422,
Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia
Elétrica, discute a inclusão de critérios para correções
da suportabilidade do ar que devem seguir as atuais
metodologias, nos cálculos das distâncias mínimas de
segurança e da coordenação do isolamento |4|.

A maior dificuldade dos projetistas de LT’s para
considerar os reais FCA’s em seus estudos e projetos
é a indisponibilidade de um banco de dados
climatológicos com medições horárias, por períodos de
10 anos.  Por isso, o IT apresenta valores de FCA’s e
de outras variáveis correlatas para alguns locais do
país e formulações para obter esses parâmetros com
bancos de dados mais modestos.

2.0 - FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO FCA |1|

O FCA relaciona a tensão disruptiva )(U  que está

submetida a uma condição meteorológica qualquer,
com a tensão disruptiva de referência )( 0U , que

teoricamente estaria sob uma condição meteorológica
normalizada, ou seja:

0U
UFCA =

A condição meteorológica normalizada ou de
referência tem os seguintes valores |1|:
• temperatura do ar: 0t  = 20 °C

• pressão atmosférica: 0p = 1013 hPa

• umidade absoluta: 0h  = 11 g/m3

A formulação matemática do FCA é definida pelo
produto de dois fatores:

21. kkFCA =

onde:

1k - fator de correção para a densidade relativa do ar

2k - fator de correção para a umidade absoluta do ar

2.1 - Fator de correção para a densidade do ar

A densidade relativa do ar não é medida diretamente
por um instrumento de uso corrente em meteorologia,
mas pode ser obtida pela equação:

t
t

p
p

+

+
=

273
273 0

0
d

onde:
p e 0p - pressão atmosférica ambiente e de referência,

expressas em uma mesma unidade;
t e 0t - temperatura ambiente e de referência (°C).

O fator de correção devido a densidade do ar é dado
por:

mk d=1
onde o expoente m  depende do tipo da tensão que
dará origem à descarga e será abordado no item 2.3.

2.2 - Fator de correção para a umidade do ar

A umidade absoluta do ar é obtida pelo quociente entre
a massa de vapor d’água e o volume de ar úmido que

a contém. O fator de correção devido a umidade do ar
é dado por

wkk =2
onde:
k - é função da relação entre a umidade absoluta e a
densidade relativa do ar )/( dh  e varia com o tipo da

tensão,
w - expoente que será abordado no item 2.3.

O parâmetro k  pode ser obtido através das equações
ou gráficos apresentadas em |1|. As equações deste
parâmetro estão definidas para valores de d/h
menores de 15 g/m3, sendo que para valores maiores
as equações servem apenas como indicação de limites
superiores.

2.3 - Expoentes  m  e  w

Os expoentes m  e w  são calculados a partir de um
parâmetro g  que considera o tipo de descarga elétrica

e é calculado pela expressão:

kd
Ug

d500
50=

onde:

50U  - valor de crista da tensão disruptiva com 50% de

probabilidade de não ser excedido nas reais condições
atmosféricas de trabalho, em kV
d - distância do isolamento em ar, em metros.

Os valores dos expoentes m  e w  ainda estão em
estudo, sendo que os valores atualmente em uso são
apresentados em |1|.

3.0 - TENSÃO DISRUPTIVA A PARTIR DE DADOS
EXPERIMENTAIS

A suportabilidade do espaçamento em ar considerada
em projetos de LT’s é determinada em ensaios de
laboratórios. Como nem sempre são realizados
ensaios específicos para a configuração eletrodo-ar-
eletrodo utilizada, o dimensionamento das isolações
pode ser baseado em resultados condensados de
vários ensaios e publicados na literatura. Neste IT
serão utilizados os resultados apresentados em |3| e
resumidos a seguir.

3.1 - Tensões de freqüência industrial

)35,035,1()55,01ln(2750 22,1
50 gg KKdU -⋅+⋅=

onde:

gK  - fator de “gap”, determinado em função da

configuração eletrodo-ar-eletrodo para impulso de
manobra |3|.

3.2 - Sobretensões de frente lenta

gKdU ⋅⋅= 6,0
50 500

3.3 - Sobretensões de frente rápida

Polaridade negativa:
dU ⋅= 70050

4.0 - CARACTERIZAÇÃO DOS FCA’s

Conforme foi apresentado no item 2, o cálculo dos
FCA’s, apesar de trabalhoso, é simples de ser
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executado. Nos ensaios em laboratório o cálculo é feito
um reduzido número de vezes, pois o tempo de ensaio
é curto e normalmente não ocorrem mudanças
significativas das condições meteorológicas no seu
decorrer. Entretanto, quando o objetivo é corrigir o
valor da tensão disruptiva de referência para as
condições meteorológicas da região de implantação do
sistema de transmissão, a caracterização do clima
nesta região é feita com base em séries horárias com
10 anos de medições, resultando no cálculo do FCA
87.600 vezes.

Após os cálculos, o passo seguinte de um estudo ou
projeto é determinar entre esses 87.600 valores aquele
que será adotado no projeto, ou seja, a média, o
máximo, o mínimo, um valor com uma dada
probabilidade de ocorrência, etc.

Conforme será discutido a seguir essa decisão
depende do tipo da tensão disruptiva.

4.1 - FCA para freqüência industrial - FCA60

Por estarem a maior parte do tempo sujeitas à tensão
de freqüência industrial, as isolações requerem um
bom desempenho sob quaisquer condições
atmosféricas.  Neste caso, o FCA deveria ter como
base a condição meteorológica que levasse ao menor
valor do FCA.

Sendo o FCA uma variável aleatória, a série de valores
pode ser tratada sob a luz da estatística. Sob esse
enfoque e, até mesmo, para eliminar possíveis dados
espúrios, o valor mínimo pode ser estimado a partir da
distribuição estatística que representa a série horária
do FCA.

A Figura 1-(a) apresenta o histograma de freqüências
dos FCA’s para freqüência industrial e distância em ar
de 1 metro, calculados com os dados da estação
meteorológica de Belo Horizonte e, sobreposto ao
histograma, a curva da distribuição estatística normal.
Visualmente pode-se observar que a série horária do
FCA60 de Belo Horizonte segue a distribuição normal,
similar às séries das demais estações meteorológicas.
Devido a essa aderência o valor mínimo do FCA60 pode
ser estimado através da expressão:

sxFCA 3min,60 -=

onde x  e s  são a média e o desvio padrão da série
horária do FCA60, respectivamente.
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FIGURA 1 - Histograma e ajuste da distribuição normal
para o FCA60 em Belo Horizonte e FCAimp em Salvador

Apesar de não ser assunto do IT, lembra-se que no
dimensionamento para freqüência industrial a distância
em ar considerada é a menor possível, ou seja, com o

balanço máximo da cadeia de isoladores, com a menor
aproximação das fases etc. Em cada uma das
situações considera-se uma única distância e, para
todas, um único valor de min,60FCA .

4.2 - FCA para impulsos - FCAimp

As ocorrências de sobretensões devidas a impulsos
são esporádicas no tempo, sendo, portanto,
conservador admitir que essas sobretensões venham a
ocorrer sempre nas piores condições meteorológicas
do ponto de vista do FCA.  Por isto, é prática usual
adotar critérios de dimensionamento das isolações que
consideram ou o valor da média do FCAimp ou a sua
distribuição estatística.

A Figura 1-(b) apresenta o histograma de freqüências e
o ajuste da distribuição estatística normal à série
horária do FCAimp para a distância  em ar de 1 metro da
estação de Salvador, mostrando que este fator segue
uma distribuição normal.  Isto permite caracterizar a
distribuição estatística pela média e desvio padrão.

Uma das técnicas, com base em modelos estatísticos,
para dimensionamento da distância de isolamento em
ar para impulsos, a própria distância é considerada
como sendo uma variável aleatória.  As variações das
distâncias são devidas aos balanços das cadeias e
condutores provocados pela ação do vento, que é uma
variável aleatória.  Uma vez que o FCA varia com a
distância em ar, essa técnica requer o conhecimento
da distribuição de freqüências do FCA para várias
distâncias, procedimento que é bastante facilitado se
for adotada uma distribuição teórica, no caso a
distribuição normal.

Concluindo, para surtos de manobra e atmosférico é
preciso determinar a média e o desvio padrão do FCA.

5.0 - DADOS METEOROLÓGICOS

Os dados utilizados neste IT foram medidos hora a
hora, nos anos de 1960 a 1969, em 20 estações
meteorológicas operadas pelo Ministério da
Aeronáutica e distribuídas espacialmente de acordo
com a Figura 2.

FIGURA 2 - Localização das estações meteorológicas

A Tabela 1 apresenta os valores da média e do desvio
padrão da umidade absoluta, da densidade relativa e
da relação d/h . Por falta de espaço, o IT não
apresenta os valores para as demais variáveis
meteorológicas que, diferentemente das aqui
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apresentadas, são normalmente disponíveis em
publicações da área de meteorologia.

TABELA 1 - Média e desvio padrão da umidade
absoluta, densidade relativa e da relação entre as duas
variáveis

h
(g/m3)

d d/h
(g/m3)

Lo
ca

l

x s x s x s
BE 21,10 1,37 0,976 0,010 21,628 1,515

BH 13,64 2,66 0,913 0,017 14,985 3,061

BR 12,92 2,78 0,883 0,015 14,646 3,227

CG 15,72 3,59 0,927 0,017 17,008 4,054

CT 11,92 2,93 0,913 0,019 13,107 3,399

CV 18,43 2,22 0,987 0,013 18,688 2,410

FL 15,00 3,58 1,001 0,019 15,051 3,817

FZ 19,77 1,47 0,975 0,008 20,292 1,520

GL 17,36 2,73 0,990 0,016 17,567 2,965

KP 13,15 2,91 0,926 0,018 14,246 3,284

MN 21,22 1,26 0,968 0,010 21,938 1,381

MO 18,45 1,63 0,973 0,011 18,969 1,764

NT 19,02 1,52 0,975 0,010 19,521 1,637

PA 13,38 3,65 1,004 0,024 13,412 3,893

RF 19,39 1,48 0,980 0,008 19,793 1,584

RJ 16,94 2,67 0,991 0,014 17,118 2,865

SL 20,94 1,10 0,971 0,009 21,578 1,171

SP 12,87 2,62 0,918 0,016 14,058 3,005

SV 19,12 1,95 0,983 0,010 19,474 2,110

VT 17,92 2,59 0,991 0,015 18,123 2,823

A análise dos valores apresentados na Tabela 1 leva
aos seguintes comentários quanto a relação d/h :
•  O parâmetro g , descrito no item 2.3, está definido

atualmente apenas para valores de d/h < 15g/m3,
sendo que para valores maiores o assunto encontra-se
em discussão nas comissões da IEC.  Todavia, por
falta de outra referência, na prática usa-se uma
extrapolação das curvas apresentadas em |1| para
valores acima de 15g/m3, o que ocorre com grande
freqüência para as condições climáticas brasileira.
•  No início da década de 90, o CEPEL executou um
projeto de pesquisas onde foram realizados testes
dielétricos ao longo de 2 anos |5|. Neste período, foi
pequeno o número de ocorrência de condições
climáticas com valores de d/h  menores que 15 g/m 3,
sendo comum encontrar valores de até 23 g/m3.  Nesta
época, minutas da norma IEC |6| indicavam a
possibilidade de erros de até -15% no cálculo do
parâmetro g , para valores maiores que 15 g/m3.

Os comentários acima reforçam opiniões de
especialistas no assunto sobre a necessidade de
pesquisas laboratoriais com o objetivo de adequar o
cálculo dos FCA’s a realidade climática brasileira.

6.0 - CÁLCULO E ESTATÍSTICAS DOS FCA’s

Com os dados das estações meteorológicas foram
calculados os FCA’s para distâncias em ar variando
entre 1 e 10 metros e fator de “gap” de 1,3, para os 10
anos de medições horárias.  As Figuras 3 e 4
apresentam em forma gráfica a variação dos valores

da média das séries horárias dos FCA’s com a
distância, em cada estação meteorológica.
Numericamente os valores da média e do coeficiente
de variação (cv) das séries horárias dos FCA’s para
algumas distâncias encontram-se nas Tabelas 2 e 3. O
coeficiente de variação é a relação entre o desvio
padrão e a média e está expresso em porcentagem.
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FIGURA 3 - Variação com a distância em ar da média
em 10 anos do FCA60 em 20 estações meteorológicas
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FIGURA 4 - Variação da média do F C Aimp com a
distância em ar,  em 20 estações meteorológicas

TABELA 2 - Média e coeficiente de variação da série
horária do FCA60 em 10 anos

d = 1 m d = 3 m d = 5 m

Lo
ca

l

x cv
(%)

x cv
(%)

x cv
(%)

BE 1,091 0,96 1,062 0,68 1,041 0,45
BH 0,956 2,74 0,960 2,70 0,973 1,83
BR 0,922 3,37 0,925 3,66 0,947 2,77
CG 0,993 3,66 0,992 3,08 0,994 2,08
CT 0,936 2,69 0,939 2,90 0,959 2,03
CV 1,074 1,60 1,050 1,08 1,033 0,72
FL 1,047 2,72 1,033 1,85 1,022 1,24
FZ 1,079 1,43 1,053 0,98 1,035 0,65
GL 1,066 2,01 1,045 1,34 1,030 0,89
KP 0,961 3,13 0,965 3,06 0,976 2,10
MN 1,087 1,07 1,059 0,75 1,039 0,50
MO 1,065 1,59 1,044 1,04 1,029 0,69
NT 1,072 1,37 1,049 0,92 1,032 0,61
PA 1,031 2,79 1,022 1,95 1,015 1,31
RF 1,079 1,15 1,053 0,81 1,035 0,53
RJ 1,062 2,13 1,042 1,42 1,028 0,94
SL 1,087 0,99 1,059 0,71 1,039 0,47
SP 0,951 2,65 0,956 2,70 0,970 1,86
SV 1,078 1,42 1,053 0,97 1,035 0,65
VT 1,072 1,79 1,049 1,20 1,032 0,80
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TABELA 3 - Média e coeficiente de variação da série
horária do FCAimp em 10 anos

d = 1 m d = 3 m d = 5 m
Lo

ca
l

x cv
(%)

x cv
(%)

x cv
(%)

BE 1,075 1,51 1,041 0,53 1,025 0,32
BH 0,936 1,75 0,962 1,89 0,976 1,18
BR 0,902 1,99 0,932 2,88 0,957 1,82
CG 0,968 2,54 0,987 2,15 0,992 1,34
CT 0,925 1,46 0,948 1,99 0,967 1,25
CV 1,056 1,74 1,034 0,76 1,021 0,47
FL 1,036 2,07 1,023 1,20 1,014 0,74
FZ 1,058 1,85 1,035 0,75 1,021 0,46
GL 1,049 1,93 1,030 0,92 1,018 0,56
KP 0,946 2,01 0,967 2,17 0,979 1,36
MN 1,067 1,61 1,039 0,59 1,023 0,36
MO 1,041 1,65 1,028 0,78 1,017 0,48
NT 1,049 1,58 1,032 0,69 1,019 0,42
PA 1,025 1,92 1,015 1,27 1,009 0,78
RF 1,059 1,48 1,035 0,59 1,021 0,36
RJ 1,045 1,95 1,028 0,98 1,017 0,60
SL 1,067 1,57 1,039 0,57 1,023 0,34
SP 0,936 1,57 0,960 1,89 0,975 1,18
SV 1,059 1,66 1,035 0,69 1,021 0,42
VT 1,055 1,83 1,033 0,83 1,020 0,51

Essas figuras e tabelas permitem os seguintes
comentários:

•  Para uma mesma distância em ar, as médias dos
FCA’s decaem com a altitude do local, sendo que para
altitudes inferiores a 150 metros os valores são
maiores que 1,0, e menores que 1,0 para os locais
mais elevados.

•  A variação da média do FCA com a distância em ar
indica claramente uma tendência para o valor de 1,0
independente da altitude do local.  Ou seja, a
metodologia de cálculo dos FCA's indica que as
condições ambientais deixam de influenciar na
suportabilidade.

•  As diferenças climáticas dos locais estudados
mostram que para a distância em ar de 1 m a tensão
suportável pode variar de até ± 10%. Para a distância
de 10 m a variação cai para ± 2%.

• Para uma mesma distância em ar os coeficientes de
variação excursionam entre limites estreitos para os
locais estudados, e decaem com a distância.

7.0 - ESTIMATIVAS DE FCA’s COM DADOS
ESCASSOS

Conforme dito anteriormente, uma das dificuldades
para determinar os FCA’s da região atravessada por
uma LT é a falta de bancos informatizados de dados
meteorológicos com longas séries horárias de dados
de temperaturas de bulbo seco e úmido, pressão
atmosférica e umidade relativa.  Normalmente, para a
execução de estudos e projetos a informação
disponível se resume nos valores das médias dessas
variáveis climáticas.

Por isso, o IT analisa a obtenção da média e do desvio
padrão das séries horárias dos FCA’s a partir das
médias das variáveis meteorológicas ou de
características geográficas que influenciam o clima de
uma região.

7.1 - Estimativa da média

7.1.1 - Com as médias das variáveis climáticas

Tendo com base somente as médias da temperatura
do ar, da umidade relativa e da pressão atmosférica
das séries horárias de cada uma das 20 estações
meteorológicas, calculou-se os FCA’s para as
distâncias em ar variando de 1 a 10 metros. A Figura 5
compara graficamente os valores dos FCA’s obtidos
com as médias das variáveis meteorológicas e as
médias das séries dos FCA’s calculados com 10 anos
de dados. A Figura 5-(a) apresenta os resultados para
as sobretensões de freqüência industrial e a Figura 5-
(b) para sobretensões de impulso.

Como os valores dos gráficos se relacionam segundo
uma reta com inclinação de 45o pode-se concluir que a
média da distribuição estatística dos FCA’s para cada
distância em ar pode ser obtida com os valores médios
das 3 variáveis meteorológicas.
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FIGURA 5 - Médias dos FCA’s calculadas com as
médias das variáveis meterorológicas e  séries horárias

7.1.2 - Com as características geoclimáticas

Outra alternativa para estimar as estatísticas dos
fatores de correção é através de modelos de
correlação linear múltipla, que expressam as
estatísticas em função de características fisiográficas
ou geoclimáticas que definem o clima de uma região.
No IT foram consideradas como representativas das
variações climáticas as seguintes características:
altitude, latitude e longitude.  A variação do clima com
as duas primeiras é quase que intuitiva. A longitude
está representando a variação do clima devido ao
efeito de continentalidade ou da distância ao mar na
direção do vento predominante.

Com base nas Figuras 3 e 4 e nos comentários do
item 6, optou-se por um modelo de duas etapas para
estimar a média do FCA para uma dada distância em
ar.  Na primeira etapa a média do FCA para a distância
de 1 metro é calculada através de um modelo de
correlação com as características fisiográficas.  Na
segunda a média é corrigida para a distância de
interesse através de um modelo exponencial.

Os modelos, com seus respectivos coeficientes de
correlação linear (r), obtidos com os dados das 20
estações foram:

Freqüência Industrial
- Para a distância de 1 metro:

altlonlatFCA m
443

1,60 10.38,110.42,110.61,1091,1 --- -+-=

 r = 0,994
- Correção para outras distâncias:

)1(0042,0987,0 --= d
d ek , r = 0,971
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Impulso
- Para a distância de 1 metro:

altlonlatFCA mimp
443

1, 10.41,110.99,210.27,1061,1 --- -+-=

 r = 0,995
- Correção para outras distâncias:

)1(0050,0993,0 --= d
d ek ,  r = 0,920

mimpFCA 1,  ≥ 1,0 mimpFCA 1,  < 1,0

dmimpimp kFCAFCA 1,=
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7.2 - Estimativa do coeficiente de variação

Os mesmos procedimentos utilizados para estimar a
média foram aplicados ao coeficiente de variação.
Entretanto, a precisão dos resultados obtidos pelos
modelos é questionável, desencorajando o uso desses
procedimentos para estimar os coeficientes de
variação.

Observando os valores dos coeficientes de variação
das séries horárias das 20 estações verifica-se que
para uma dada distância em ar eles variam entre
limites estreitos e decaem com a distância.  Portanto,
uma forma prática e que tem um erro aceitável no
dimensionamento das isolações é adotar a média dos
coeficientes de variação para a distância de 1 metro e
aplicar uma correção para outras distâncias, ou seja:

%96,1 )1(161,0
60

--= decv   e   %70,1 )1(191,0 --= d
imp ecv

8.0 - MAPEAMENTO DO FCA

Não raro, LT’s têm comprimento na ordem de centenas
de quilômetros, atravessando áreas com diferentes
condições fisico-climáticas, no que resulta uma grande
variedade de clima influenciando no seu desempenho
operacional.  Em vista disto, é relevante que se
disponha de métodos de inferência capazes de avaliar
a evolução espacial dos FCA’s ao longo do
encaminhamento da LT, o que pode ser feito com os
modelos de correlação linear múltipla dos FCA’s
aplicados a um banco de dados com as características
fisiográficas da região de interesse.  A título de
ilustração, a Figura 6 apresenta o mapa do estado de
Santa Catarina com a distribuição espacial da média
do fator de correção atmosférico para impulsos e
distância em ar de 1 metro FCAimp,1m.

FIGURA 6 - Variabilidade espacial da média do
FCAimp,1m ; isolinhas definidas por intervalos de valores.

9.0 - CONCLUSÕES

•  Na maior parte do tempo, as condições
meteorológicas das estações estudadas têm valores
superiores a 15 g/m3 para a relação entre a umidade
absoluta e a densidade relativa do ar ( d/h ). Uma vez
que os resultados de ensaios apresentados na
literatura são válidos para valores inferiores, fica
enfatizada a necessidade de envidar esforços num
programa de pesquisa que realize ensaios para as
condições ambientais do Brasil.

•  As séries horárias dos FCA’s podem ser
representadas através de uma distribuição estatística
normal.

• A média e o coeficente de variação dos FCA’s de um
local variam com a distância em ar.  A média tende
para o valor de 1,0 indicando que, segundo a
metodologia de cálculo dos FCA’s, as condições
ambientais deixam de influenciar na suportabilidade.

•  A média do FCA em um local pode ser estimada a
partir das médias da pressão atmosférica, temperatura
e umidade relativa do ar.  A média do FCA pode
também ser estimada através de características
geográficas que definem o clima de uma região. O IT
apresenta modelos matemáticos que calculam os
FCA’s para uma dada distância em ar a partir da
latitude, longitude e altitude de um local.

•  Pelo fato dos coeficentes de variação das séries
horárias dos FCA’s variarem entre limites estreitos
pode-se adotar valores únicos para todo o país.

•  Como as LT’s são empreendimentos que podem
atravessar várias regiões climáticas, a melhor forma
para caracterizar a variabilidade espacial dos FCA’s é
através de mapeamentos, que podem ser processados
a partir dos modelos apresentados no IT.
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