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Caracterização das Descargas Atmosféricas
na Área de Concessão da LIGHT

no Estado do Rio de Janeiro
G. B. França, UFRJ e L.F.P.G. Maia, UFRJ

RESUMO

Alguns fatores naturais, como as descargas atmosféricas,
podem ocasionar sérios problemas aos sistemas de transmis-
são de energia elétrica e também contabilizam vidas humanas
perdidas, razão pela qual seu conhecimento merece  atenção
especial. O presente trabalho enfoca dois aspectos básicos
relacionados à caracterização climatológica na área de conces-
são da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro e as informações
sobre descargas atmosféricas oriundas do RIDAT – Rede In-
tegrada de Detecção de Descargas Atmosféricas (composta
pelas redes de monitoramento de descargas atmosféricas do
SIMEPAR, CEMIG  e FURNAS) na mesma área. No primei-
ro caso, a abordagem foi descritiva, com destaque aos princi-
pais mecanismos fenomenológicos e as características dos prin-
cipais parâmetros meteorológicos. No segundo caso, foram
analisadas as informações relativas à densidade de descargas,
ao nível ceráunico e a polaridade das descargas atmosféricas,
a partir dos arquivos adquiridos junto ao SIMEPAR. Pratica-
mente, todas as análises se basearam nos produtos gráficos
processados em bases mensais e sazonais. No que tange a
análise da polaridade das descargas, esta tomou como base os
registros históricos de localização, data/hora, pico de corren-
te, polaridade, entre outros relativos à ocorrência de descar-
gas atmosféricas na área de concessão da LIGHT.

PALAVRAS-CHAVE

descargas atmosféricas, raios.

  I. INTRODUÇÃO

A eletricidade constitui-se num dos pilares básicos

sobre o que se assenta a sociedade moderna. Resulta difí-
cil encontrar alguma atividade, seja doméstica, industrial

ou social, em que o uso da eletricidade não se revele im-

prescindível.
A energia elétrica não pode ser armazenada: sua pro-

dução deve ser compatível com o consumo. Tal produção

se dá em grandes proporções, a partir de um número relati-
vamente limitado de centrais de grande potência, normal-

mente distantes  dos centros de consumo.

Para levar a energia das centrais aos consumidores
são utilizadas as linhas de transmissão que, graças a sua

alta tensão, podem transferir grandes quantidades de ener-

gia a longas distâncias.
As linhas de transmissão são normalmente

interconectadas, formando uma rede, o que permite, em

caso de ocorrência de uma avaria temporal na própria rede
ou em uma das centrais de produção, fazer chegar a ener-

gia por outro caminho ou desde outro ponto. Isto supõe
uma maior segurança no abastecimento de energia e uma

menor necessidade de centrais de produção.

Entretanto, alguns fatores naturais, como as descar-

gas atmosféricas, podem ocasionar sérios problemas ao

sistema de transmissão de energia elétrica. As descargas

atmosféricas são responsáveis por aproximadamente 65%
dos desligamentos em linhas de transmissão com tensões

nominais até 230 kV.

As descargas atmosféricas ou raios que caem sobre
as linhas de alta ou média tensão produzem sobre-tensões

que se propagam até as subestações, podendo deteriorar

os isolamentos até o ponto de produzir sua perfuração. Os
isolamentos da aparelhagem se deterioram quando a ten-

são excede o nível de isolamento do equipamento, embora

isto ocorra num intervalo de tempo muito curto (a ordem de
magnitude para sobre-tensões atmosféricas é de micro-se-

gundos).

A incidência de descargas atmosféricas sobre uma
dada região pode ser caracterizada pela densidade de des-

cargas a terra, expressa em termos do número de descar-

gas atmosféricas para a terra por km² - ano. Na sua
indisponibilidade podem ser utilizados os níveis

ceráunicos, que correspondem ao número de dias de tro-

voadas por ano na região. A resistividade do solo e a
impedância do aterramento das estruturas são parâmetros

fundamentais para o desempenho das linhas de transmis-

são com cabos pára-raios. O aumento desses parâmetros
eleva o índice de desligamento das linhas de transmissão.

O presente trabalho enfoca os aspectos básicos rela-

cionados à caracterização climatológica na área de conces-
são da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro e as informa-

ções sobre descargas atmosféricas oriundas do RIDAT

para a mesma área, com o intuito de melhor se conhecer o
fenômeno, aperfeiçoar a operação da rede e evitar a perda

de vidas humanas.

  II. METODOLOGIA

Foi feita inicialmente uma abordagem descritiva dos

principais mecanismos fenomenológicos e as característi-

cas dos principais parâmetros meteorológicos.
Em seguida, foram analisadas as informações relati-
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vas à densidade de descargas, ao nível ceráunico e a pola-

ridade das descargas atmosféricas, a partir dos arquivos
gráficos e base de dados mensais processados pelo

SIMEPAR – Sistema Meteorológico do Estado do Paraná,

englobando a janela 23.15S-21.75S/44.4W-42.4W, com re-
solução espacial de 4 km x 4 km.

As análises de densidade de descargas atmosféricas

e de níveis ceráunicos tomaram como base os mapas men-
sais e anuais dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002.

As análises das intensidades máximas de corrente (kA)

e das polaridades das descargas atmosféricas foram reali-
zadas a partir dos registros históricos de dados de 15 me-

ses, referentes aos períodos: outubro a dezembro de 2000,

janeiro a março e outubro a dezembro de 2001, janeiro a
março e outubro a dezembro de 2002.

O tratamento das informações referentes aos máxi-

mos valores de pico de corrente, em cada coordenada assi-
nalada como tendo ocorrido descarga atmosférica, buscou

registrar os maiores valores encontrados para cada tipo de

polaridade (corrente positiva e corrente negativa), para os
quais aplicou-se o software “surfer”, resultando em mapas

de isolinhas de mesma intensidade de correntes máximas

positivas e negativas.

  III. RESULTADOS

A. Caracterização Climatológica
A Região Sudeste, devido à sua posição latitudinal,

caracteriza-se por ser uma região de transição entre os cli-

mas tropicais quentes e os climas do tipo temperado das
latitudes médias. O sul da Região Sudeste é afetado pela

maioria dos sistemas frontais que atinge o sul do país.

Muitas vezes os sistemas frontais frios não chegam a atin-
gir o norte da referida Região, vindo a percorrer uma traje-

tória marítima afastada do continente.

A Região Sudeste é também caracterizada pela atua-
ção de sistemas que associam características de sistemas

tropicais com sistemas típicos de latitudes médias. Duran-

te os meses de maior atividade convectiva, a “Zona de
Convergência do Atlântico Sul - (ZCAS)” é um dos princi-

pais fenômenos que influenciam no regime de chuvas des-

sas Regiões. O fato da banda de nebulosidade e chuvas
permanecerem semi-estacionárias por dias seguidos favo-

rece a ocorrência de inundações em diversas áreas do Es-

tado, como se tem visto em inúmeras ocasiões.
Nas regiões serranas do Estado são registrados os

extremos mínimos de temperatura durante o inverno do

Hemisfério Sul, enquanto as temperaturas mais elevadas
são observadas no Estado de Mato Grosso.  Essa região é

caracterizada pela presença de intensa atividade convectiva

nos meses de maior aquecimento radiativo. Um forte gradi-
ente térmico no limite das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

também ocorre. Este gradiente é resultado do deslocamen-

to das massas frias de altas latitudes, que afetam principal-
mente os estados do Sudeste e o Mato Grosso do Sul.

Em geral a precipitação distribui-se uniformemente nes-

sas Regiões, com a precipitação média anual acumulada vari-
ando em torno de 1500 e 2000 mm. Dois núcleos máximos são

registrados na região do Brasil Central e no litoral da Região

Sudeste, enquanto que no norte de Minas Gerais verifica-se
uma relativa escassez de chuvas ao longo do ano.

É marcante  a diversidade  climática do Estado do Rio

de Janeiro, sobretudo quando se considera a grande di-
mensão de seu território. Não somente as temperaturas

médias são fortemente influenciadas pela combinação re-

levo-altitude, mas também o regime e a distribuição dos
totais pluviométricos são bastante modificados, segundo

a posição do local.

As porções continentais fluminenses encontram-se ime-
diatamente ao norte do Trópico de Capricórnio, o que garante

um superávit energético de origem solar em praticamente todo

o ano.  Esse excesso de energia, por si só, é capaz de induzir a
inúmeros mecanismos de circulação de pequena e média es-

cala, seja no sentido horizontal como no vertical.

Outro elemento de significativa importância na carac-
terização climática do Estado do Rio de Janeiro é a presen-

ça do Oceano Atlântico ao longo dos seus limites meridio-

nais e orientais. O Oceano funciona como um poderoso
regulador térmico e promove uma ampla suavização  das

temperaturas nas porções mais litorâneas e mesmo até al-

gumas centenas de metros, continente adentro. O trans-
porte de umidade no sentido oceano-continente é mantido

na maior parte do ano pelas brisas marítimas e pela circula-

ção de larga-escala associada a borda oeste do “Anticiclo-
ne Subtropical do Atlântico Sul – ASAS”. No entanto,

este aporte é espacialmente variável, uma vez que as carac-

terísticas de superfície (rugosidade) podem favorecer ou
não a maior penetrabilidade dessas circulações. Pouco ain-

da se conhece quantitativamente acerca das configura-

ções regionais das brisas marítimas no Rio de Janeiro. De
certa maneira,  tais mecanismos  de circulação apresentam

peculiaridades estruturais em função das interações su-

perfície oceânica-atmosfera-superfície continental. A ele-
vada umidade do ar e os elevados índices pluviométricos

reinantes no Estado confirmam a influência da maritimidade

no clima regional.
O maior entendimento dos diversos climas no Esta-

do do Rio de Janeiro depende da combinação de fatores

físicos locais e atmosféricos.  Certamente, a interferên-
cia da  topografia acidentada e compartimentada do Es-

tado é marcante. Escarpas falhadas separam superfícies

montanhosas, que mergulham para o interior, de outras
planas a suavemente onduladas, que se estendem des-

de o Município do Rio de Janeiro até o Norte Fluminense,

constituindo as baixadas litorâneas. A associação dos
fatores topografia-maritimidade é responsável pelo au-

mento da turbulência do ar e processos de convecção, o

que induz às formações de nuvens orográficas de gran-
des dimensões verticais, as quais tem poder de gerar
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intensas chuvas e descargas atmosféricas localizadas

nas Serras do Mar e da Mantiqueira.
Pode-se afirmar que o Estado do Rio de Janeiro en-

contra-se submetido, em praticamente todos os meses do

ano, aos ventos de Leste a Nordeste, que sopram ao largo
da borda ocidental do Anticiclone Subtropical do Atlânti-

co Sul, mas que são perturbados localmente pelas induções

de circulações locais ao longo da linha-de-costa. A resul-
tante seria de ventos praticamente perpendiculares à li-

nha-de-costa, com ventos de Nordeste de Niterói para o

Norte e de Sudeste a Sudoeste desde a Cidade do Rio de
Janeiro ao extremo sul do litoral.

B. Densidade de Descargas Atmosféricas
Os mapas anuais de descargas atmosféricas dos anos

de 1999, 2000, 2001 e 2002 são apresentados, respectiva-

mente, nas Figuras 1, 2, 3 e 4.  Nestes, vê-se que a distribui-
ção das descargas atmosféricas varia de um mínimo de 1 a

>12 raios caídos numa superfície unitária de 1 km² por ano,

além de apresentarem algumas variações espaciais e quan-
titativas, significativas de ano para ano, associadas ao

comportamento geral da atmosfera.

A variação mensal dos campos de descargas atmos-
féricas revela uma grande área preferencial de ocorrência

de densidades com valores iguais ou superiores a 12 raios/

FIGURA 1 – Mapa de densidade de descargas atmosféricas na área de
concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no ano de 1999.

FIGURA 2 – Mapa de densidade de descargas atmosféricas na área de
concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2000.

km²/ano posicionada entre as localidades de Quatis, Volta

Redonda e Valença. Secundariamente, em menor escala espa-
cial, destacam-se os setores em Três Rios e entorno e entre

Nova Iguaçu e Petrópolis, com mais de 12 raios/km²/ano.

Quanto à atividade, o mês de janeiro se mostra com
maior espalhamento de setores com valores iguais ou supe-

riores a 12 raios/km²/ano, enquanto o mês de julho se revela

como não tendo qualquer indicação de ocorrência de raios/
km²/ano no período analisado, o que não elimina a possibi-

lidade de uma ocorrência localizada e de curta-duração.

No acompanhamento mensal da densidade de des-
cargas atmosféricas vê-se uma tendência de localização de

núcleos de máximos valores relativos entre Barra Mansa,

Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença e Quatis. Tal confi-
guração, entretanto, vai sendo diluída com o passar dos

meses, levando ao surgimento de alguns pequenos núcle-

os de máximos relativos de valores iguais ou superiores a
12 raios/km²/dia nas imediações de Nova Iguaçu, indican-

do uma significativa alteração nas formações de Cb’s, que

passam a ser de origem frontal nos meses de inverno. De
modo geral, a área do Médio Paraíba, posicionada na por-

ção noroeste da área de concessão da LIGHT, se mostra

com uma maior freqüência de descargas atmosféricas em
função, principalmente, da combinação dos fatores aque-

cimento solar-topografia-vegetação.

FIGURA 4 – Mapa de densidade de descargas atmosféricas na área de
concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2002.

FIGURA 3 – Mapa de densidade de descargas atmosféricas na área de
concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2001.

FIGURA 5 – Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de janeiro na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.

Figura 6 – Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o mês
de fevereiro na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro  no
período de 1998-2002.
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FIGURA 8 – Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de abril na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro no período de 1998-2002.

FIGURA 7 – Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de março na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.

FIGURA 9– Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de maio na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.

FIGURA 10– Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de junho na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.

FIGURA 11– Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de julho na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.

FIGURA 13– Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de setembro na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.

FIGURA 12– Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de agosto na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.

FIGURA 14– Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de outubro na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.

FIGURA 15– Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de novembro na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.

FIGURA 16– Mapa de densidade média de descargas atmosféricas para o
mês de dezembro na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de
Janeiro  no período de 1998-2002.
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C. Nível Ceráunico
O “nível isoceráunico” pode ser entendido como a

quantidade de tormentas elétricas que ocorrem em um ano.

O número de tormentas elétricas apresenta estreita relação

com o número de descargas que ocorrem por unidade de
superfície e unidade de tempo (ano).

Não resta dúvidas que o número de descargas elétri-

cas por unidade de superficie (km²) por ano representa
uma informação mais precisa, além de medir a probabilida-

de que tem um ponto do terreno de ser alcançado por uma

descarga atmosférica.
São apresentados a seguir os resultados mais deta-

lhados das análises dos mapas de níveis isoceráunicos

anuais de 1999 a 2002 (Figuras de 17 a 20), com uma resolu-
ção espacial de 4 km x 4 km, adquiridos do SIMEPAR,

enfocando a área de concessão da LIGHT. Complementar-

mente, são avaliados os mapas médios mensais de níveis
isoceráunicos com a mesma área de cobertura e resolução

(Figuras de 21 a 32). Ressalva-se que o mapa de nível

ceráunico referente ao ano de 2002 considera dados até
novembro e que o mapa médio de dezembro desconsidera

o mês de dezembro de 2002

Numa análise mais particular, a partir dos mapas
isoceráunicos, que mostram os setores com mesmos valo-

res de nível ceráunico na área de concessão da LIGHT,

constatam-se as seguintes características para os anos de
1999, 2000, 2001 e 2002:

Ano de 1999 (Figura 17): Evidencia-se que o setor no-

roeste da área de concessão da LIGHT é o que apresenta os
maiores valores de níveis isoceráunicos, com mais de 30-40

dias de tempestades por mês, principalmente nas imedia-

ções de Volta redonda e e Barra Mansa. Também são identi-
ficados outros núcleos espalhados secundários de menor

abrangência espacial ao longo da referida área de conces-

são. A faixa litorânea se mostra com níveis isoceráunicos
entre 1 e 3 tempestades por mês, destacando-se como a área

de menores valores na área de concessão.

Ano de 2000 (Figura 18):A configuração geral básica
apresenta-se muito próxima a do ano de 1999, sendo que

os núcleos secundários (espacialmente abrangentes) se

situam entre Petrópolis e Teresópolis, com valores entre 30
e 40 tempestades por mês. Um nítido gradiente de nível

ceráunico se configura no sentido norte-noroeste.

Ano de 2001 (Figura 19): O mapa do referido ano eviden-
cia a existência de uma ampla área de valores de nível ceráunico

(> 20 dias de tempestades) cobrindo praticamente toda a área

de concessão da LIGHT. Alguns núcleos máximos com valo-
res superiores a 40 tempestades se manifestam nas proximida-

des das localidades de Valença e  Barra do Piraí.

Ano de 2002 (Figura 20):A situação  geral se mostra
próxima as dos anos de 1999 e 2000, com máximos valores

de níveis ceráunicos entre 20 e 30 tempestades por ano

posicionados no setor noroeste da área de concessão da
LIGHT, mais especificamente entre Volta Redonda, Barra

Mansa, Barra do Piraí e Rio Claro.

A análise dos mapas isoceráunicos médios mensais

do período 1998-2002 (Figuras de 21 a  32) revela que o

setor noroeste da área de concessão da LIGHT apresenta
valores maiores na maior parte dos meses do ano, muito

embora significativas variações espaciais e quantitativas

também se manifestem.  Nesse contexto, a área compreen-
dida pelas localidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Barra

do Piraí, Valença e Quatis é a que mais se destaca por apre-

sentarem níveis isoceráunicos relativamente mais eleva-
dos do que as demais localidades.  Em termos sazonais,

verifica-se que janeiro e dezembro (Figuras 21 e 32) são os

meses com maiores níveis isoceráunicos (de 5 a 10 dias de
tempestades por mês), enquanto os meses de junho e ju-

lho (Figuras 26 e 27)  apresentam níveis ceráunicos nulos,

o que significa dizer que praticamente inexistem tempesta-
des nesses meses.

FIGURA 17 - Mapa isoceráunico para o ano de 1999 na área de concessão
da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro.

FIGURA 18 - Mapa isoceráunico para o ano de 2000 na área de concessão
da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro.

Figura 19 - Mapa isoceráunico para o ano de 2001 na área de concessão da
LIGHT no Estado do Rio de Janeiro.

Figura 20 - Mapa isoceráunico para o ano de 2002 na área de concessão da
LIGHT no Estado do Rio de Janeiro.
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FIGURA 30 - Mapa isoceráunico médio para o mês de outubro
na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

FIGURA 21 - Mapa isoceráunico médio para o mês de janeiro na
área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

FIGURA 22 - Mapa isoceráunico médio para o mês de fevereiro na área de
concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no período de 1998-2002.

FIGURA 23 - Mapa isoceráunico médio para o mês de março na
área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

FIGURA 24 - Mapa isoceráunico médio para o mês de abril na
área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

FIGURA 25 - Mapa isoceráunico médio para o mês de maio na
área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

FIGURA 26 - Mapa isoceráunico médio para o mês de junho na
área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

FIGURA 27 - Mapa isoceráunico médio para o mês de julho na
área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

FIGURA 28 - Mapa isoceráunico médio para o mês de agosto na
área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

FIGURA 29 - Mapa isoceráunico médio para o mês de setembro na área de
concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no período de 1998-2002.
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FIGURA 31 - Mapa isoceráunico médio para o mês de novembro
na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

FIGURA 32 - Mapa isoceráunico médio para o mês de dezembro
na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro no
período de 1998-2002.

D. Intensidade de Corrente e Polaridade
As análises das intensidades máximas de corrente (kA)

e das polaridades das descargas atmosféricas foram reali-

zadas a partir dos registros históricos adquiridos do
SIMEPAR (formato universal - UALF - Universal ASCII

Lightning Format), contendo dados de 15 meses, referen-

tes aos períodos: Outubro a Dezembro de 2000, Janeiro a
Março e Outubro a Dezembro de 2001, Janeiro a Março e

Outubro a Dezembro de 2002.

Inicialmente foi feito um tratamento conjunto dos da-
dos, onde, do total de informações relativas aos picos de

corrente sobre a área de concessão da LIGHT, pode-se veri-

ficar que, para os meses considerados, cerca de 90% das
descargas continham polaridade negativa e apenas 10%

apresentavam  polaridade positiva. Medições de correntes

diárias de 10 dias no inverno de 1999 para descargas atmos-
féricas ocorridas no sul do Brasil indicaram que cerca de

80% dos flashes apresentaram polaridade negativa, tendo

um valor de corrente média diária de 25-35 kA e valor médio
máximo de 115 kA. As descargas positivas apresentaram

domínio apenas em 2 dias, mas com valores de corrente

média diária de 40-50 kA e valor médio máximo de 195 kA.
Na seqüência, foram compiladas as informações re-

ferentes aos máximos valores de pico de corrente em cada

coordenada assinalada como tendo ocorrido descarga at-
mosférica, assinalando o maior valor encontrado para cada

tipo de polaridade. O resultado foi a formação de 2 cená-

rios espaciais contendo os máximos valores de pico de
corrente positiva e negativa, para os quais aplicou-se o

software “surfer”, resultando em mapas de isolinhas de

mesma intensidade de correntes máximas positivas e ne-
gativas, conforme pode-se ver nas Figuras 33 e 34, res-

pectivamente.

Na Figura 33, referente à  polaridade positiva, verifi-
ca-se a existência de um núcleo de máximos valores relati-

vos (> 95 kA) no município de Paraíba do Sul. A extensão

desse núcleo se projeta na direção de Valença e Quatis
com valores entre 85 e 90 kA. Um segundo máximo relativo

se configura sobre os municípios de Nova Friburgo e Silva

Jardim, com valores > 90 kA.
Para o caso de polaridade negativa (Figura 34), ve-

rifica-se que a máxima intensidade de corrente é da or-

dem de – 170 kA e se posiciona sobre o município de
Paraíba do Sul. Um segundo máximo relativo se situa

nas imediações de Cachoeira de Macacú com valor su-

perior a – 130 kA.

FIGURA 33 - Mapa de picos máximos de corrente de polaridade positiva
na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro a partir
dos registros históricos dos períodos: Outubro/2000-Março/2001,
Outubro/2001-Março/2002 e Outubro-Dezembro/2002.

FIGURA 34 -Mapa de picos máximos de corrente de polaridade negativa
na área de concessão da LIGHT no Estado do Rio de Janeiro a partir
dos registros históricos dos períodos: Outubro/2000-Março/2001,
Outubro/2001-Março/2002 e Outubro-Dezembro/2002.

  IV. CONCLUSÕES

Ficou bastante evidente que o setor noroeste do Es-
tado do Rio de Janeiro, notadamente o setor compreendi-

do pelos municípios de Volta Redonda, Resende e Barra

Mansa, mostrava-se com maiores densidades de descar-
gas atmosféricas. Também chamou atenção os valores

registrados em Nova Iguaçu, Teresópolis e Friburgo.

No que se refere ao nível ceráunico, as avaliações
com base nos mapas adquiridos do SIMEPAR mostraram

também que os mesmos setores destacados para a densi-

dade de descargas atmosféricas apresentavam destaque
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para este parâmetro, com valores superiores a 30-40 ocor-

rências no ano e cerca de 5-10 por mês.
Na análise dos picos de corrente com polaridade po-

sitiva verificou-se a existência de um núcleo de máximos

valores relativos (> 95 kA) no município de Paraíba do Sul.
A extensão desse núcleo se projetava na direção oeste,

passando pelos municípios de Valença e Quatis com valo-

res entre 85 e 90 kA. Os municípios de Nova Friburgo e
Silva Jardim também se destacaram por seus máximos se-

cundários. Os picos de corrente com polaridade negativa

se mostraram muito superiores àqueles de polaridade posi-
tiva, tendo sua área de ocorrência sobre o município de

Paraíba do Sul. O município de Cachoeira de Macacú tam-

bém foi evidenciado com um máximo relativo secundário.

  V.  RECOMENDAÇÕES

As análises realizadas a partir das informações e

mapas adquiridos do SIMEPAR foram bastante
reveladoras no tocante a identificação espacial de áreas

com maiores densidades de descargas atmosféricas, ní-

veis ceráunicos e picos de correntes para polaridades
positiva e negativa.

Tais informações poderão ser incorporadas ao planeja-

mento da LIGHT no que tange a proteção das linhas de
transmissão nas áreas identificadas como problemáticas em

termos de riscos de danos físicos e operacionais ao sistema.

A assimilação dos dados através do acompanhamen-
to rotineiro de tais ocorrências de descargas atmosféricas

na área de concessão da LIGHT, por conexão ao SIMEPAR
através do software SisRaios, certamente permitirá, em fu-

turo próximo, o enriquecimento do conhecimento apresen-

tado neste relatório.
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