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O que é descarga atmosférica?

• DESCARGA ELÉTRICA

• QUEBRA DA RIGIDEZ DIELÉTRICA DO AR

• FLUXO DE CARGAS ELÉTRICAS

• PRODUZINDO RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS



Descarga atmosférica



Desligamentos devido a raios

Transmissão Distribuição Queima dos 

Transformadores

http://www.inpe.br/webelat/homepage/menu/infor/relampagos.e.efeitos/sistema.eletrico.php



Fenômeno da Tensão de Passo

Quando o raio atinge o solo:

• Propagação radial

• Deslocamento do centro para 

periferia

• DDP entre ondas



Densidade de raios no Brasil



Acidente causado por raio

Devido uma descarga elétrica no 

terreno da planta, foi induzida 

uma corrente elétrica através da 

canaleta e cabos que culminou 

na carbonização de diversos 

quadros e componentes.



Solução: FIBRA ÓPTICA
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Redes Aéreas

VANTAGENS DESVANTAGENS

Solução mais barata a curto prazo Maior custo a longo prazo

Utiliza infraestrutura já existente Maior frequência de rompimento 

(acidentes de trânsito, vandalismo, 

ventos, etc)

Maior o número de rompimento, 

maior o tempo de não fornecimento 

para o consumidor

Risco de acidente de queda do 

técnico em relação a altura de 

trabalho

Maior necessidade de manutenção



Redes Aéreas



Redes Subterrâneas

VANTAGENS DESVANTAGENS

Menor risco de rompimento acidental Maior custo a curto prazo

Maior dificuldade de conexão 

clandestina (gatos)

Sofre a ação de roedores

Elimina poluição visual Cabos com camada de isolação 

diferenciada

Menor manutenção, menor custo Estrutura mais complexa:

• Dutos

• Caixas de passagem

• Emendas

Menor o risco de queda acidental do 

técnico



Redes Subterrâneas



Tipos de cabos - Aplicações

ESPINADO

ENTERRADO

ROEDORES



Tipos de cabos - Geleadas e Não Geleadas

Porque utilizar

• Problema de penetração de água no interior do 

cabo causa queda no desempenho para propagação 

da luz no interior do núcleo do cabo;

• Água é altamente corrosiva para a sílica;

• Caixa de emenda de má qualidade;

• Caixa de emenda montada de forma errada;

• Linha de pipa danifica a capa protetora;

• Roedores;

• Abrasão com ferramentas de corte.



Tipos de cabos - Geleadas

VANTAGENS DESVANTAGENS

Proteção adicional nas instalações Dificuldade de limpeza do gel para 

realizar a emenda (10% do tempo) 

Funciona como amortecedor da fibra 

dentro da capa protetora em caso de 

movimentação

Maior tempo para abertura da capa 

protetora para realizar a emenda 

(90% do tempo)



Tipos de cabos – Não Geleadas

VANTAGENS DESVANTAGENS

Mais leve para instalação aérea Possibilidade de micro rupturas. Não

tem o gel amortecedor em casos de 

vibração por esforços mecânicos



Tipos de cabos – Multimodo e Monomodo
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