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Resumo	

Este	trabalho	apresenta	uma	contribuição	ao	estudo	dos	sistemas	de	aterramento	

em	 baixas	 frequências	 utilizando	 uma	 técnica	 sem	 malha	 para	 a	 solução	 da	 equação	

diferencial	 parcial	 associada	 ao	 problema.	 O	 modelo	 eletromagnético	 do	 sistema	 de	

aterramento	 é	desenvolvido	 a	partir	 das	 equações	de	Maxwell	 para	uma	 configuração	

composta	 por	 uma	 haste	 vertical.	 O	 método	 sem	 malha	 utilizado	 é	 o	 Element‐Free	

Galerkin	Method	baseado	no	Método	dos	Mínimos	Quadrados	Móveis	Interpolantes.	São	

propostas	 duas	 metodologias	 para	 representar	 a	 estrutura	 física	 da	 haste	 de	

aterramento	ao	modelo	computacional.	A	primeira	delas	considera	uma	distribuição	de	

nós	representando	a	superfície	da	haste	e	a	segunda,	considera	a	haste	representada	por	

um	modelo	filamentar	juntamente	com	o	ajuste	do	tamanho	do	domínio	de	influência	da	

função	 de	 forma	 dos	 nós	 ao	 longo	 da	 haste.	 Para	 a	 implementação	 do	 modelo	

eletromagnético	 foi	 desenvolvida	 uma	 ferramenta	 computacional	 utilizando‐se	 o	

ambiente	 MATLAB.	 Os	 resultados	 de	 potenciais	 no	 solo	 e	 resistência	 de	 aterramento	

para	 a	 haste	 inserida	 em	 solo	 homogêneo,	 bem	 como,	 em	 solo	 estratificado	 em	 duas	

camadas,	 foram	comparados	com	valores	obtidos	a	partir	da	aplicação	do	Método	dos	

Momentos,	demonstrando	a	validade	e	a	precisão	da	técnica	desenvolvida.	

	

	

Palavras	Chaves:	Aterramento	elétrico,	IEFGM,	Método	sem	Malha,	MLS.	
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Abstract	

This	 work	 presents	 a	 contribution	 to	 the	 study	 of	 grounding	 systems	 at	 low	

frequencies	using	a	meshless	method	 for	 the	 solution	of	 the	partial	differential	equation	

associated	 to	 the	 problem.	 The	 electromagnetic	 model	 of	 the	 grounding	 system	 is	

developed	from	the	Maxwell	equations	for	a	configuration	consisting	of	a	vertical	rod.	The	

meshless	method	 used	 is	 the	 Element‐Free	 Galerkin	Method	 based	 on	 the	 Interpolating	

Moving	Least	Squares	Method.	Two	methodologies	are	proposed	to	represent	the	physical	

structure	 of	 the	 grounding	 rod	 into	 the	 computational	model.	The	 first	 one	 considers	 a	

distribution	of	nodes	representing	the	surface	of	the	rod	and	the	second	considers	the	rod	

represented	by	a	filament	model,	along	with	the	adjustment	of	the	influence	domain	size	of	

the	nodes	 shape	 function	 along	 the	 rod.	 For	 the	 implementation	 of	 the	 electromagnetic	

model,	a	computational	tool	was	developed	using	the	MATLAB	environment.	The	results	of	

the	potentials	on	the	soil	surface	and	the	ground	resistance	for	the	rod	inserted	in	uniform	

soil,	as	well	as	in	stratified	two‐layer	soil	model,	were	compared	with	values	obtained	from	

the	application	of	the	Method	of	Moments,	demonstrating	the	validity	and	precision	of	the	

developed	technique.	

	

	

Keywords:	Grounding	system,	IEFGM,	Meshless	Method,	MLS.		
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Capítulo	1	

Introdução	

1.1. Relevância	do	Tema		

O	 aterramento	 elétrico	 é	 um	 elemento	 de	 fundamental	 importância	 para	 os	

sistemas	 elétricos,	 sendo	 esse,	 uma	 ligação	 intencional	 a	 terra	 com	 o	 objetivo	 de	

dispersar	 as	 correntes	 de	 falta	 para	 o	 solo,	 sem	provocar	 diferenças	 de	 potenciais	 ou	

tensões	induzidas	perigosas	para	os	seres	vivos	ou	que	possam	danificar	equipamentos	

de	instalações	localizadas	nas	proximidades	[1].	

Os	 sistemas	 de	 aterramento	 são	 projetados,	 na	 maioria	 das	 situações,	 para	

atender	 a	 solicitações	 lentas	 como,	 por	 exemplo,	 aquelas	 associadas	 às	 correntes	 de	

curto‐circuito.	 Por	 isso,	 é	 importante	 analisar	 o	 comportamento	 do	 aterramento	 em	

baixa	frequência.	Essa	análise	pode	ser	realizada	a	partir	da	resistência	de	aterramento	e	

da	 distribuição	 de	 potenciais	 no	 solo,	 que	 são	 parâmetros	 típicos	 de	 projetos	 de	

aterramento.		

A	 obtenção	 desses	 parâmetros	 está	 diretamente	 relacionada	 com	 o	modelo	 do	

solo	 em	 que	 os	 eletrodos	 estão	 inseridos,	 expresso	 por	 suas	 características	

eletromagnéticas	e	sua	estratificação	em	camadas.	Por	essa	razão,	a	correta	modelagem	

do	solo	é	um	fator	fundamental	em	estudos	de	aterramento.		

As	primeiras	soluções	propostas	para	a	obtenção	dos	parâmetros	resistência	de	

aterramento	 e	 distribuição	 de	 potenciais	 basearam‐se	 em	 técnicas	 analíticas	 [2],	

permitindo	a	solução	apenas	para	configurações	de	aterramento	mais	simples.		

Entretanto,	com	o	aumento	da	capacidade	de	processamento,	 foi	possível	 tratar	

problemas	 de	 aterramento	 mais	 complexos	 por	 meio	 de	 métodos	 numéricos	

computacionais,	 capazes	de	obter	soluções	com	um	grau	maior	de	exatidão.	Dentre	os	

métodos	 computacionais	 mais	 utilizados	 para	 a	 solução	 das	 equações	 associadas	 a	

problemas	de	aterramento	destacam‐se	o	Método	dos	Elementos	Finitos	(Finite	Element	

Method	–	FEM)	[3],	o	Método	dos	Momentos	(Method	of	Moments	–	MoM)	[4]	e	o	Modelo	
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Eletromagnético	Hibrido	(Hybrid	Electromagnetic	Model	–	HEM)	[5].	O	primeiro	deles	faz	

parte	 de	 uma	 categoria	 de	métodos	 denominada	 de	métodos	 diferenciais,	 enquanto	 o	

MoM	e	o	HEM	fazem	parte	da	categoria	de	métodos	 integrais.	Os	métodos	diferenciais	

tem	 como	 vantagens	 a	 capacidade	 de	 tratar	 naturalmente	 os	meios	 heterogêneos	 e	 a	

geração	de	um	sistema	matricial	esparso.	Como	desvantagem,	destaca‐se	necessidade	da	

delimitação	do	domínio	para	problemas	abertos.	Além	disso,	dependendo	da	dimensão	

do	 arranjo	 de	 aterramento	 analisado,	 a	 modelagem	 do	 domínio	 do	 problema	 pode	

implicar	 alto	 custo	 computacional,	 uma	 vez	 que	 o	 método	 requer	 a	 geração	 de	 uma	

malha.	 Os	 métodos	 integrais,	 por	 sua	 vez,	 são	 bastante	 apropriados	 para	 análises	 de	

problemas	 de	 aterramento	 por	 tratarem	 de	 forma	 natural	 problemas	 a	 fronteiras	

abertas.	 Porém,	 apresentam	 dificuldade	 em	 considerar	meios	 heterogêneos,	 como	 é	 o	

caso	de	solos	reais	em	que	os	eletrodos	são	inseridos.	

Em	 razão	 dessas	 limitações,	 nas	 últimas	 décadas	 foi	 desenvolvida	 uma	 nova	

classe	de	métodos	para	solução	de	Equações	Diferenciais	Parciais	(EDP).	Esses	métodos	

são	conhecidos	como	Métodos	sem	Malha	(Meshless	Methods	–	MM)	por	não	requerem	a	

utilização	de	uma	malha	[6].	O	principal	objetivo	deste	tipo	de	abordagem	é	eliminar	a	

estrutura	da	malha	e	aproximar	a	solução	usando	apenas	uma	nuvem	de	nós	espalhados	

por	 toda	 a	 região	 de	 interesse.	 Esses	 nós	 não	 estão	 conectados	 entre	 si	 e	 não	 há	

nenhuma	relação	pré‐definida	entre	eles.	Essa	característica	 torna	os	MM	apropriados	

para	lidar	com	geometrias	complexas	e	com	não‐homogeneidades.		

Entre	 os	 MM	 disponíveis	 na	 literatura,	 o	 Método	 de	 Galerkin	 sem	 Elemento	

(Element‐Free	 Galerkin	 Method	 –	 EFGM)	 [7]	 é	 um	 dos	 mais	 investigados,	 pois	 é	

extremamente	 robusto,	 tem	 boa	 taxa	 de	 convergência	 e,	 embora	 exija	 o	 uso	 de	 uma	

célula	 de	 fundo	 para	 realizar	 a	 integração	 numérica,	 o	 processo	 de	 integração	 não	

depende	 da	 distribuição	 de	 nós.	 O	 EFGM	 acopla	 o	 Método	 dos	 Mínimos	 Quadrados	

Móveis	(Moving	Least	Squares	–	MLS)	com	a	forma	fraca	de	Galerkin.	Entretanto,	o	MLS	

fornece	 funções	 de	 forma	 que	 não	 satisfazem	 a	 propriedade	 do	 delta	 de	 Kronecker,	

assim,	 são	 necessárias	 técnicas	 adicionais	 para	 impor	 as	 condições	 de	 contorno	

essenciais	 e	 para	 tratar	 as	 descontinuidades	 de	 materiais	 devido	 à	 propriedade	 não	

interpoladora	da	aproximação.	Para	superar	essa	restrição,	pode‐se	utilizar	uma	função	

de	peso	 singular	no	processo	de	 construção	da	 função	de	 forma.	Este	procedimento	 é	

conhecido	 como	Método	 dos	 Mínimos	 Quadrados	 Móveis	 Interpolantes	 (Interpolating	

Moving	Least	 Squares	 –	 IMLS).	 O	 EFGM	 utilizando	 o	 IMLS	 é	 chamado	 de	 Método	 de	
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Galerkin	 sem	 Elemento	 Interpolante	 (Interpolating	 Element‐Free	 Galerkin	 Method	 –	

IEFGM).	

Assim,	 tendo	 em	 vista	 as	 vantagens	 dos	 MM	 aqui	 descritas,	 tais	 como,	 serem	

apropriados	para	lidar	com	geometrias	complexas	e	com	não‐homogeneidades,	além	da	

eficiência	do	IEFGM	para	tratar	diferentes	tipos	de	problemas	envolvendo	EDP	[8]‐[14],	

neste	 trabalho	 é	 apresentada	 uma	 nova	 aplicação	 para	 o	 IEFGM,	 que	 corresponde	 à	

solução	de	problemas	de	aterramento	elétrico	em	baixas	 frequências.	Essa	aplicação	é	

inovadora	 por	 se	 tratar	 de	 uma	 abordagem	 ainda	 não	 explorada	 pelos	 métodos	 sem	

malha	 e,	 portanto,	 desafiadora	 no	 sentido	 de	 buscar	 uma	 forma	 de	 tornar	 o	 método	

eficiente	para	esse	tipo	de	problema.		

1.2. Contextualização	do	Trabalho	

O	Grupo	de	Eletromagnetismo	Aplicado	(GEA)	do	CEFET‐MG	tem	como	objetivo	

principal,	a	 investigação	e	a	aplicação	de	métodos	numéricos	voltados	para	a	obtenção	

de	 novas	 formas	 de	 soluções	 para	 problemas	 de	 eletromagnetismo	 e	 projeto	 de	

equipamentos	 eletromagnéticos.	 	 Dentre	 as	 principais	 técnicas	 investigadas	 pelo	 GEA	

destacam‐se:	Método	dos	Elementos	Finitos,	Método	das	Diferenças	Finitas	no	Domínio	

do	 Tempo,	 Métodos	 dos	 Momentos	 e	 Métodos	 sem	 Malha.	 Este	 último,	 é	 objeto	 de	

estudo	 desta	 dissertação,	 que	 pretende	 dar	 continuidade	 aos	 desenvolvimentos	

realizados	 pelo	 grupo,	 aplicando	 o	 método	 de	 forma	 inédita	 em	 problemas	 de	

aterramento.	Alguns	dos	 trabalhos	desenvolvidos	pelo	GEA	que	utilizaram	os	métodos	

sem	malha	são:		

 Análise	 paramétrica	 do	 método	 sem	 malha	 Element‐Free	 Galerkin	 em	

problemas	eletrostáticos	[9].	

 Técnicas	de	computação	paralela	aplicadas	em	métodos	sem	malha	[15].	

 Método	sem	malhas	EFG	aplicado	a	um	espalhamento	eletromagnético	por	

um	cilindro	dielétrico	infinito	[12].	

 Analysis	of	Element‐Free	Galerkin	 interloping	moving	 least	 square	method	

in	an	electrostatic	problem	[11].	

 A	meshless	approach	using	EFG	interpolating	moving	least‐squares	method	

in	2‐d	electromagnetic	scattering	analysis	[10].	
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 Desenvolvimento	 do	método	 híbrido	 IEFGM‐MoM	 aplicado	 à	 solução	 do	

espalhamento	eletromagnético	em	duas	dimensões	[14].	

 Otimização	 do	 método	 meshless	 –	 EFG	 aplicado	 a	 problemas	 de	

espalhamento	 eletromagnético	 utilizando	 algoritmo	 de	 evolução	

diferencial	[13].	

1.3. Objetivos		

O	 objetivo	 principal	 deste	 trabalho	 consiste	 na	 modelagem,	 em	 baixas	

frequências,	do	sistema	de	aterramento	composto	por	uma	haste	 inserida	em	um	solo	

com	características	homogêneas	utilizando	o	Método	sem	Malha	IEFGM.	Como	objetivos	

específicos	pode‐se	destacar:		

 Desenvolvimento	 do	 ferramental	 teórico,	 analítico	 e	 numérico	 sobre	 o	

IEFGM;	

 Estabelecimento	 de	 uma	 modelagem	 matemática	 do	 sistema	 de	

aterramento	 composto	por	uma	haste,	 quando	 solicitado	por	 fenômenos	

de	baixas	frequências;	

 Desenvolvimento	 de	 um	 código	 computacional	 para	 a	 modelagem	 do	

sistema	de	aterramento	a	partir	do	método	sem	malha	IEFGM;	

 Desenvolvimento	de	técnicas	para	considerar	o	efeito	do	raio	da	haste	de	

aterramento	utilizando	o	IEFGM;	

 Validação	 da	 ferramenta	 computacional	 implementada	 por	 meio	 de	

comparações	dos	resultados	obtidos	com	aqueles	gerados	pelo	MoM;	

 Verificação	da	viabilidade	da	aplicação	do	IEFGM	para	a	análise	do	sistema	

de	aterramento	inserido	em	solos	heterogêneos.	

1.4. Metodologia	

É	 desenvolvida	 uma	 modelagem	 matemática,	 em	 baixas	 frequências,	 para	

sistemas	de	aterramento	elétrico	baseada	na	solução	direta	das	equações	de	Maxwell.	A	

partir	 dessa	 formulação	 é	 elaborada	 uma	 ferramenta	 computacional	 em	 ambiente	
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MATLAB	com	a	implementação	do	modelo	eletromagnético	desenvolvido.	A	solução	do	

problema	é	então	obtida	a	partir	da	utilização	da	técnica	sem	malha	IEFGM.		

A	 ferramenta	 computacional	 elaborada	 é	 aplicada	 a	 sistemas	 de	 aterramento	

composto	por	hastes	verticais.	São	apresentadas	propostas	para	a	representação	do	raio	

da	 haste	 de	 aterramento	 utilizando‐se	 o	 IEFGM	 e	 assim	 são	 avaliados	 os	 principais	

parâmetros	 de	 projetos	 de	 aterramento,	 tais	 como	 a	 resistência	 de	 aterramento	 e	 a	

distribuição	 de	 potenciais	 no	 nível	 do	 solo	 considerando	 a	 haste	 cravada	 em	 solo	

uniforme.	Os	resultados	obtidos	são	comparados	com	aqueles	gerados	a	partir	do	MoM.		

Para	 a	 análise	do	 comportamento	de	hastes	de	 aterramento	 inseridas	 em	solos	

heterogêneos	 a	 partir	 do	 IEFGM	 é	 apresentado	 um	 caso	 considerando	 um	 solo	

estratificado	em	duas	camadas	horizontais.	São	avaliados	os	potenciais	desenvolvidos	na	

superfície	do	solo	na	região	do	sistema	de	aterramento.	

1.5. Organização	do	Texto	

O	 presente	 texto	 está	 organizado	 em	 cinco	 capítulos,	 incluindo	 este	 capítulo	

introdutório.	

No	 Capítulo	 2	 são	 apresentados	 os	 aspectos	 básicos	 relacionados	 ao	

comportamento	de	sistemas	de	aterramento	em	baixas	frequências.	Um	breve	estudo	do	

estado	 da	 arte	 sobre	 a	 modelagem	 matemática	 de	 aterramentos	 elétricos	 também	 é	

apresentado	neste	capítulo.		

No	 Capítulo	 3	 é	 feita	 uma	 breve	 introdução	 sobre	 a	 técnica	 sem	 malha.	 É	

apresentada	 a	modelagem	matemática	 do	 IEFGM	descrevendo	 os	 aspectos	 do	método	

aplicado	ao	problema	de	aterramento.		

No	Capítulo	4	o	 IEFGM	é	aplicado	ao	problema	de	aterramento	 constituído	por	

uma	haste	inserida	em	um	solo	homogêneo.	Os	resultados	obtidos	são	comparados	com	

aqueles	gerados	a	partir	do	MoM.	Nesse	capítulo	também	é	feita	uma	análise,	para	um	

caso,	considerando	um	solo	estratificado	em	duas	camadas	horizontais.		

No	 Capítulo	 5	 são	 apresentadas	 as	 conclusões,	 ressaltando	 as	 principais	

contribuições,	as	dificuldades	encontradas	e	apresentando	as	propostas	de	continuidade	

do	trabalho.	
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Capítulo	2	

Aterramentos	Elétricos	em	Baixas	Frequências	

2.1. Introdução	

O	 tema	 aterramentos	 elétricos	 têm	 despertado	 o	 interesse	 de	 muitos	

pesquisadores	ao	longo	dos	anos.	Isso	se	justifica	pela	importância	desse	elemento	para	

os	sistemas	de	potência,	tanto	do	ponto	de	vista	de	desempenho	do	sistema	quanto	da	

segurança	 de	 seres	 vivos.	 Um	 sistema	 de	 aterramento	 é	 composto	 basicamente	 pelas	

conexões	elétricas	que	ligam	o	sistema	a	ser	aterrado	aos	eletrodos,	pelos	eletrodos	de	

aterramento	propriamente	ditos	e	pela	terra	que	envolve	tais	eletrodos	[16].		

Os	eletrodos	são	condutores	metálicos	enterrados	no	solo	a	certa	profundidade.	

Sua	 forma	 bem	 como	 sua	 disposição	 geométrica	 no	 solo,	 dá	 origem	 às	 diversas	

configurações	 de	 sistemas	 de	 aterramento.	 Dentre	 as	 configurações	mais	 usuais	 e	 de	

aplicação	prática,	destacam‐se	as	hastes	dispostas	verticalmente,	os	cabos	contrapesos	e	

as	malhas	de	aterramento,	ambos	dispostos	horizontalmente	no	solo.	

Para	a	avaliação	do	comportamento	do	aterramento	frente	a	solicitações	elétricas	

é	 importante	modelar	 o	meio	 em	 que	 os	 eletrodos	 estão	 inseridos,	 ou	 seja,	 o	 solo.	 A	

correta	 determinação	 de	 parâmetros	 típicos	 de	 projeto,	 tais	 como	 resistência	 de	

aterramento	 e	 distribuição	 de	 potenciais,	 depende	 diretamente	 do	 modelo	 de	 solo	

empregado,	expresso	por	suas	características	eletromagnéticas	e	sua	estratificação	em	

camadas.	

Na	maioria	das	situações	de	projeto,	o	aterramento	é	dimensionado	para	atender	

a	 solicitações	 lentas	 como,	 por	 exemplo,	 aquelas	 associadas	 às	 correntes	 de	 curto‐

circuito.	 Nesse	 sentido,	 é	 pertinente	 analisar	 o	 comportamento	 do	 aterramento	 nas	

condições	 particulares	 de	 baixa	 frequência,	 bem	 como	 detalhar	 alguns	 conceitos	

importantes	nessa	faixa	do	espectro.	Este	é	o	objetivo	principal	deste	capítulo,	além	de	

apresentar	 um	 breve	 estudo	 do	 estado	 da	 arte	 sobre	 a	 modelagem	 matemática	 de	



	
	

7	
	

aterramentos	 elétricos.	 Ressalta‐se	 que	 as	 informações	 contidas	 neste	 capítulo	 são	

baseadas	na	referência	[16].	

2.2. Aspectos	Básicos	do	Comportamento	dos	Sistemas	de	Aterramento	em	
Baixas	Frequências	

Os	aterramentos,	 em	geral,	 são	modelados	 considerando‐se	os	 efeitos	 resistivo,	

indutivo	 e	 capacitivo,	 cada	 qual	 influenciando	 de	 forma	 específica	 a	 condução	 de	

corrente	para	a	terra.	Esses	efeitos	caracterizam	a	impedância	de	aterramento,	que	é	um	

parâmetro	importante	para	a	compreensão	da	natureza	do	sistema	de	aterramento.	

A	impedância	de	aterramento	pode	ser	entendida	como	a	oposição	oferecida	pelo	

aterramento	à	dispersão	da	corrente	elétrica	para	o	 solo.	Com	o	objetivo	de	 ilustrar	o	

conceito	 de	 impedância	 de	 aterramento,	 na	 Figura	 2‐1	 é	 apresentado	 um	 circuito	

elétrico	equivalente	simplificado	que	representa	uma	pequena	parte	de	um	eletrodo	de	

aterramento	enterrado	no	solo.	Esse	elemento	representativo	de	uma	parte	do	eletrodo	

possui	 duas	 fontes	 de	 corrente	 distintas	 associadas:	 uma	 transversal,	I ,	 que	 é	

dispersada	 para	 o	 solo	 e	 uma	 longitudinal,	I ,	 que	 é	 transferida	 para	 o	 restante	 do	

eletrodo.	

	

Figura	2‐1‐	Circuito	equivalente	de	uma	pequena	parte	do	aterramento	elétrico	–	
adaptada	de	[16].	

A	 corrente	 transversal	 está	 associada	 à	 dispersão	 de	 correntes	 condutivas	 e	

capacitivas	 para	 o	 solo.	 Esses	 efeitos	 são	 representados	 de	 forma	 equivalente	 na		

Figura	2‐1	por	meio	de	uma	condutância	G	e	uma	capacitância	C	em	paralelo.	A	corrente	

de	condução	I 	é	proporcional	à	condutividade	elétrica	do	solo,	σ,	estando	em	fase	com	a	

tensão	 transversal	V ,	enquanto	 que	 a	 corrente	 de	 deslocamento	 ou	 capacitiva	I 	é	

proporcional	ao	produto	da	frequência	angular	associada	ao	 fenômeno	solicitante	pela	
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permissividade	elétrica	do	solo,	 ,	estando	defasada	em	relação	à	tensão	transversal	V 	

de	 90°.	 Vale	 mencionar	 que	 a	 relação	 entre	 essas	 correntes,	 condutiva	 e	 de	

deslocamento	(ou	capacitiva),	não	depende	das	características	geométricas	do	eletrodo	

de	aterramento	e	sim	unicamente	das	propriedades	do	solo	e	da	frequência.	

A	corrente	longitudinal	está	associada	às	perdas	internas	do	material	condutor	e	

aos	efeitos	de	natureza	indutiva	devido	ao	campo	magnético	produzido	dentro	e	fora	do	

condutor	 quando	 da	 passagem	 da	 corrente	I . 	Na	 Figura	 2‐1,	 esses	 efeitos	 são	

representados	de	forma	equivalente,	respectivamente,	por	uma	resistência	R	e	por	uma	

indutância	em	série	L.		

No	caso	de	solicitações	lentas,	algumas	simplificações	podem	ser	consideradas	no	

circuito	 da	 Figura	 2‐1.	 Em	 função	 do	 valor	 reduzido	 de	 frequência,	 a	 reatância	

longitudinal	(de	natureza	indutiva)	e	a	susceptância	transversal	(de	natureza	capacitiva)	

podem	ser	desprezadas,	uma	vez	que	são	ambas	proporcionais	à	 frequência.	Também,	

pode‐se	 desconsiderar	 a	 resistência	 longitudinal	 já	 que,	 nessa	 faixa	 de	 frequência,	 a	

queda	 de	 tensão	 ao	 longo	 do	 eletrodo	 é	 desprezível.	 Assim,	 o	 aterramento	 pode	 ser	

basicamente	representado	apenas	por	sua	condutância	transversal,	conforme	ilustrado	

na	 Figura	 2‐2.	 O	 inverso	 dessa	 condutância	 corresponde	 ao	 difundido	 conceito	 de	

“resistência	de	aterramento”.	Vale	lembrar	que	a	representação	do	circuito	da	Figura	2‐2	

é	simplificada	e	que,	em	uma	avaliação	mais	rigorosa,	o	aterramento	seria	representado	

por	 uma	 série	 de	 condutâncias	 em	 paralelo,	 assegurando‐se	 a	 inclusão	 dos	 efeitos	

condutivos	 mútuos	 entre	 elas.	 O	 inverso	 do	 equivalente	 desse	 paralelo	 fornece	 a	

resistência	de	aterramento.	

	

Figura	2‐2‐	Simplificação	do	circuito	equivalente	de	uma	pequena	parte	do	aterramento	
elétrico	para	solicitações	de	fenômenos	de	baixa	frequência.	

Com	base	no	exposto,	na	condição	de	baixas	frequências,	o	aterramento	elétrico	

pode	ser	representado,	de	forma	simplificada,	por	uma	resistência	e	não	mais	por	uma	

impedância	 complexa.	 Tal	 resistência,	 denominada	 neste	 estudo	 de	 R,	 corresponde	 à	
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razão	 entre	 a	 elevação	 de	 potencial	 no	 aterramento	 em	 relação	 ao	 infinito,	 V,	 e	 a	

corrente	que	circula	pelo	aterramento,	I,	ou	seja:	

	

	 R
V
I
. (2.1)

	

Das	considerações	realizadas,	depreende‐se	também	que	a	corrente	que	dispersa	

para	o	solo	pelo	aterramento	possui,	no	caso	de	baixas	frequências,	natureza	condutiva.	

Tal	 corrente	 provoca	 elevações	 de	 potencial	 no	 entorno	 do	 aterramento,	 inclusive	 na	

superfície	 do	 solo.	 A	 determinação	 da	 distribuição	 dos	 potenciais	 no	 solo	 é	 de	

fundamental	 importância,	 uma	 vez	 que,	 dependendo	 da	 diferença	 de	 potencial	 entre	

dois	pontos	na	região	próxima	ao	aterramento,	pode‐se	colocar	em	risco	a	segurança	dos	

seres	 vivos.	 Além	 disso,	 equipamentos	 podem	 sofrer	 danos.	 Uma	 descrição	 mais	

detalhada	desses	potenciais	é	apresentada	na	Seção	2.4.	

A	 quantificação	 da	 resistência	 de	 aterramento	 e	 da	 distribuição	 de	 potenciais	

depende	das	 características	do	 solo	 em	que	o	 sistema	de	 aterramento	 está	 enterrado,	

mais	 especificamente	 de	 sua	 resistividade	 elétrica	 (	 =	 1/),	 no	 caso	 de	 solicitações	

lentas.	 Em	 particular,	 pode‐se	 mostrar	 que,	 para	 o	 caso	 de	 um	 solo	 homogêneo,	 a	

resistência	 de	 aterramento	 e	 os	 potenciais	 no	 nível	 do	 solo	 relacionam‐se	 com	 a	

resistividade	 do	 solo	ρ	por	 meio	 de	 um	 fator	 de	 proporcionalidade	 que	 depende	 da	

dimensão	e	da	forma	dos	eletrodos	de	aterramento.	Nesse	sentido,	a	correta	modelagem	

do	solo	é	uma	tarefa	fundamental	em	projetos	de	sistemas	de	aterramento.	

O	 solo,	 em	 geral,	 apresenta	 uma	 estrutura	 complexa	 no	 que	 se	 refere	 à	 sua	

composição.	 Na	 maioria	 dos	 casos	 ele	 não	 pode	 ser	 considerado	 homogêneo	 e	 é	

modelado	por	uma	série	de	camadas	com	diferentes	resistividades.	Fatores	tais	como,	a	

umidade,	a	concentração	de	sais,	a	temperatura	e	a	compactação	do	solo	influenciam	a	

resistividade	 do	 solo.	 Dada	 a	 importância	 da	 modelagem	 do	 solo	 nos	 cálculos	

envolvendo	 aterramentos	 elétricos,	 a	 Seção	 2.3	 apresenta,	 de	 forma	 sucinta,	 alguns	

aspectos	 relevantes	 relativos	 a	 essa	 modelagem	 no	 âmbito	 de	 fenômenos	 de	 baixas	

frequências.	
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2.3. Modelagem	do	Solo	

A	resistividade	do	solo	tem	influência	significativa	sobre	o	projeto	do	sistema	de	

aterramento;	 por	 isso,	 é	 de	 fundamental	 importância	 entender	 o	 seu	 conceito.	 São	

muitos	 os	 fatores	 que	 influenciam	 a	 resistividade	 do	 solo.	 Isso	 dificulta	 o	

desenvolvimento	de	equações	que	estabeleçam	um	valor	para	a	resistividade,	em	função	

desses	fatores.	A	solução	para	esta	questão	consiste	na	realização	de	medições	no	local	

de	instalação	do	aterramento	para	determinação	experimental	da	resistividade	do	solo.			

A	medição	de	resistividade	é	efetuada	basicamente	de	duas	formas:	medição	por	

amostragem	e/ou	medição	local.	A	primeira	delas	é	realizada	em	laboratório,	ensaiando‐

se	 uma	 amostra	 de	 solo	 coletada	 no	 local	 cuja	 resistividade	 deseja‐se	 conhecer.	 Já	 a	

segunda	forma	é	realizada	em	campo	detectando‐se	os	potenciais	estabelecidos	no	meio	

quando	 se	 faz	 circular	 uma	 corrente	 pelo	 solo	 através	 de	 eletrodos	 posicionados	

adequadamente	 nesse	 meio,	 sendo	 comumente	 utilizados	 os	 métodos	 de	 Frank		

Wenner	[17]	e	de	Schlumberger	[18].	

Em	 muitos	 casos,	 o	 método	 de	 medição	 por	 amostragem	 não	 apresenta	

resultados	precisos,	pois	a	amostra	do	solo	coletada	pode	não	representar	exatamente	

as	 características	 predominantes	 do	 solo.	 Mesmo	 no	 caso	 de	 se	 ter	 muitas	 amostras,	

ainda	 assim,	 não	 se	 pode	 garantir	 que	 tais	 amostras	 configurem	 com	 fidelidade	 a	

composição	do	solo,	devido	à	propriedade	de	anisotropia	do	meio.	Tais	inconvenientes	

fazem	 com	 que	 a	medição	 local	 de	 resistividade	 diretamente	 em	 condições	 de	 campo	

seja	a	mais	empregada.		

A	 partir	 dos	 resultados	 de	 medição	 pode	 ser	 estabelecido	 um	 modelo	 que	

descreva	determinadas	características	do	solo.	Conforme	mencionado	anteriormente,	o	

solo	 é	um	meio	 complexo	 e,	 raramente,	 pode	 ser	 considerado	homogêneo.	Na	prática,	

recorre‐se	aos	modelos	de	estratificação	do	solo,	os	quais	consideram	sua	constituição	

em	diversas	 camadas,	 cada	qual	 com	um	valor	 específico	de	 resistividade	 e	 espessura	

definida.	 A	 Figura	 2‐3	 apresenta	 uma	 estratificação	 do	 solo	 em	 duas	 camadas	

horizontais,	 comumente	 utilizada	 em	 engenharia.	 Vale	 ressaltar	 que,	 quanto	 maior	 o	

número	de	camadas,	mais	complexa	torna‐se	a	modelagem.	
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Figura	2‐3‐	Solo	estratificado	em	duas	camadas	horizontais	de	resistividades	distintas.	

2.4. Funções	Básicas	do	Aterramento	

O	 aterramento	 pode	 desempenhar	 diferentes	 funções	 no	 sistema	 elétrico.	 Para	

atender	a	essas	diversas	funções	ele	pode	assumir	topologias	variadas,	considerando‐se	

a	 forma,	o	posicionamento	e	a	dimensão	dos	eletrodos.	Entretanto,	apesar	dessa	gama	

de	 aplicações,	 o	 projeto	 de	 um	 sistema	 de	 aterramento	 tem	 sempre	 como	 base	 dois	

fatores	fundamentais:	

 O	desempenho	do	sistema	aterrado;	

 A	segurança	de	seres	vivos	e	a	proteção	de	equipamentos.	

O	desempenho	do	sistema	aterrado	está	relacionado	diretamente	com	o	valor	de	

sua	resistência	ou	impedância,	dependendo	do	caso.	Quando	da	ocorrência	de	uma	falta	

no	sistema	que	envolva	a	terra,	essa	resistência	é	responsável	por	limitar	a	corrente	que	

flui	para	a	terra	e/ou	a	elevação	de	potencial	resultante.	Em	alguns	casos,	a	obtenção	de	

baixas	 resistências	 de	 aterramento	 está	 relacionada	 com	 a	 filosofia	 de	 proteção	 do	

sistema	elétrico.	Valores	baixos	de	resistência	permitem	a	circulação	de	altos	valores	de	

corrente	de	curto‐circuito	resultando	em	uma	atuação	mais	rápida	da	proteção.	Ainda,	

também	é	desejável	um	aterramento	com	baixo	valor	de	resistência	naqueles	casos	em	

que	 o	 solo	 é	 empregado	 como	 um	 condutor	 de	 retorno,	 por	 exemplo,	 em	 sistemas	

monofásicos	 com	 retorno	 pela	 terra	 (MRT)	 e	 em	 linhas	 de	 transmissão	 de	 corrente	

contínua	em	operação	monopolar.	

Além	de	prover	um	caminho	de	baixa	resistência	para	faltas	no	sistema	elétrico	

ou	para	circulação	de	correntes	de	retorno,	outro	objetivo	importante	do	aterramento	é	

d1

d2 =	∞	

ρ1

ρ2

Superfície	do	solo
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o	de	promover	a	distribuição	segura	dos	potenciais	gerados	no	solo	garantindo,	assim,	a	

segurança	dos	seres	vivos.		

A	circulação	de	uma	corrente	de	 falta,	I ,	através	de	um	sistema	de	aterramento	

provoca	 uma	 elevação	 de	 potencial	 em	 relação	 ao	 terra	 remoto	 (grande	 distância	 ao	

aterramento),	dada	pelo	produto	da	 resistência	do	aterramento	pela	corrente	 injetada	

no	mesmo.	O	valor	dessa	elevação	de	potencial,	GPR	1,	juntamente	com	a	distribuição	de	

potenciais	 no	 nível	 do	 solo	 são	 importantes	 para	 a	 determinação	 dos	 parâmetros	

relacionados	com	o	nível	de	segurança	do	aterramento:	tensão	de	passo,	tensão	de	toque	

e	tensão	de	transferência.	

A	tensão	de	passo	representa	a	máxima	diferença	de	potencial	estabelecida	entre	

os	pés	de	uma	pessoa,	distanciados	de	um	metro,	quando	há	passagem	de	corrente	pelo	

aterramento.	A	Figura	2‐4	ilustra	esse	conceito.	

	

Figura	2‐4‐	Representação	da	tensão	de	passo	–	adaptada	de	[16].	

Já	a	tensão	de	toque	é	definida	como	sendo	a	máxima	diferença	de	potencial	entre	

mãos	 e	 pés	 a	 que	 ficaria	 submetida	 uma	 pessoa	 em	 contato	 com	 uma	 parte	metálica	

ligada	ao	aterramento,	durante	o	fluxo	de	corrente	pelo	mesmo.	Esse	conceito	considera	

a	pessoa	afastada	de	um	metro	da	estrutura	tocada,	conforme	ilustrado	na	Figura	2‐5.	

																																																 
1	GPR	 –	 Grounding	 Potential	 Rise.	 Sigla	 em	 inglês	 bastante	 utilizada	 no	 meio	 técnico	 para	 designar	 a	
elevação	de	potencial	do	sistema	de	aterramento	em	relação	ao	terra	remoto.		

If

Vpasso

Perfil	de	potencial	no	solo

1	m
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Figura	2‐5‐	Representação	da	tensão	de	toque	–	adaptada	de	[16].	

A	Figura	2‐6	ilustra	o	conceito	de	tensão	de	transferência,	que	corresponde	a	um	

caso	extremo	em	que	a	pessoa	é	submetida	a	uma	diferença	de	potencial	 igual	ao	GPR.	

Trata‐se	de	um	caso	especial	da	tensão	de	toque	em	que	a	pessoa	está	posicionada	no	

terra	remoto	e	entra	em	contato	com	alguma	parte	metálica	conectada	aos	eletrodos	do	

aterramento,	 durante	 o	 fluxo	 de	 corrente	 pelo	 mesmo.	 Nesse	 caso,	 o	 potencial	 dos	

eletrodos	é	transferido	para	a	pessoa,	que	fica	submetida	a	uma	diferença	de	potencial	

igual	ao	GPR	desenvolvido	no	sistema	de	aterramento.		

	

Figura	2‐6‐	Representação	da	tensão	de	transferência	–	adaptada	de	[16].	

As	tensões	de	passo,	toque	e	de	transferência	promovem	o	fluxo	de	corrente	pelo	

corpo	 do	 ser	 humano	 que,	 eventualmente,	 esteja	 localizado	 na	 região	 próxima	 ao	

sistema	de	aterramento,	podendo	provocar	danos	a	sua	saúde,	tais	como	lesões	físicas,	

queimaduras	e	até	a	morte.	As	consequências	causadas	pela	circulação	de	corrente	no	

If

Vtoque

Perfil	de	potencial	no	solo

1	m

If

Vtransferida
Perfil	de	
potencial	no	solo
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corpo	 estão	 relacionadas	 com	 a	magnitude,	 o	 tempo	 de	 duração	 e	 a	 frequência	 dessa	

corrente	 [19].	 A	 determinação	 de	 patamares	 seguros	 para	 as	 tensões	 citadas	

corresponde	ao	critério	principal	de	projeto	de	aterramentos	cuja	função	primária	seja	a	

segurança	de	seres	vivos.	

2.5. Arranjos	Típicos	de	Aterramento	

Os	sistemas	de	aterramento	elétrico	podem	assumir	configurações	diversificadas	

devido	à	ampla	variedade	de	arranjos	de	aterramento.	O	tipo	de	arranjo	a	ser	utilizado	

depende,	 dentre	 outros	 fatores,	 da	 área	 disponível	 para	 a	 instalação	 e	 da	 função	

principal	 a	 ser	 desempenhada	 pelo	 aterramento.	 Dentre	 as	 configurações	 adotadas	

destacam‐se	as	malhas	de	aterramento,	os	cabos	contrapesos	e	as	hastes	verticais.		

As	 malhas	 de	 aterramento	 são	 bastante	 utilizadas	 em	 subestações	 elétricas,	

sendo	que	os	principais	conceitos	relacionados	ao	projeto	desse	tipo	de	aterramento	são	

apresentados	no	 IEEE	Std	80‐2000	[19]	e	na	ABNT	NBR	15751	[20].	Apesar	de	serem	

normas	direcionadas	para	aterramentos	de	subestações,	as	mesmas	fornecem	uma	ideia	

ampla	sobre	aterramentos	elétricos	em	geral.		

Os	 cabos	 contrapesos,	por	 sua	vez,	 são	utilizados,	principalmente,	 em	 linhas	de	

transmissão	 (LTs)	de	 energia	 elétrica.	O	 comprimento	dos	 cabos	 contrapesos	 a	 serem	

instalados	variam	em	função	da	resistividade	 local.	Normalmente,	esse	comprimento	é	

selecionado	 de	 modo	 a	 reduzir	 a	 impedância	 de	 pé	 de	 torre	 com	 a	 finalidade	 de	

minimizar	as	sobretensões	geradas	quando	da	incidência	de	descargas	atmosféricas	em	

LTs.	

A	utilização	de	hastes	de	aterramento	constitui	uma	das	 formas	mais	 simples	e	

mais	 empregadas	 como	 meio	 de	 conexão	 do	 sistema	 elétrico	 a	 terra.	 Esse	 tipo	 de	

configuração	é	predominantemente	adotada	nos	sistemas	de	aterramento	de	neutros	de	

transformadores	 de	 redes	 de	 distribuição,	 em	 linhas	 de	 distribuição	 localizadas	 em	

áreas	 urbanas,	 em	 aterramentos	 de	 sistemas	 de	 telecomunicações	 e	 em	 sistemas	 de	

aterramento	residenciais	e	prediais.	
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2.6. Modelo	Matemático	

O	cálculo	da	resistência	de	aterramento	e	da	distribuição	de	potenciais	no	solo	é	

muito	importante	em	termos	de	projeto.	Existem	várias	formas	de	realizar	esse	cálculo,	

sendo	elas,	divididas	basicamente	em	dois	grupos,	a	saber:	

 Métodos	analíticos;	

 Métodos	numéricos	(integrais	e	diferenciais).	

Esses	métodos	diferem	entre	si	quanto	à	formulação	matemática	adotada	para	a	

obtenção	 dos	 parâmetros	 do	 aterramento.	 Nesta	 seção	 é	 apresentada	 a	 modelagem	

empregada	 por	 cada	 um	 deles,	 explicitando	 suas	 características	 fundamentais.	 São	

descritos	também,	os	principais	trabalhos	da	literatura	que	utilizam	cada	método.		

2.6.1. Métodos	Analíticos	

Os	 primeiros	 trabalhos	 envolvendo	 o	 cálculo	 de	 grandezas	 associadas	 a	

aterramentos	 elétricos	 tais	 como	 a	 resistência	 de	 aterramento	 e	 os	 potenciais	

desenvolvidos	 na	 superfície	 do	 solo	 foram	 de	 cunho	 analítico.	 Nesta	 época,	 que	

compreende	 a	primeira	metade	do	 século	20,	 havia	uma	 considerável	 restrição	 em	 se	

lidar	 com	 soluções	 mais	 elaboradas	 envolvendo	 a	 modelagem	 de	 sistemas	 de	

aterramento,	uma	vez	que	a	capacidade	de	processamento	computacional	era	limitada.	

Dentre	 os	 pesquisadores	 que	 contribuíram	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 métodos	

analíticos	 aplicados	 a	 sistemas	 de	 aterramento	 destacam‐se:	 Dwight	 [21],	 Sunde	 [2],	

Gross	[22],	[23],	Tagg	[24]	e	Rudenberg	[25].	

Os	trabalhos	desses	pesquisadores	levaram	à	obtenção	de	fórmulas	matemáticas	

simplificadas	 para	 a	 determinação	 da	 resistência	 de	 aterramento	 de	 arranjos	 típicos	

compostos	 por	 hastes	 e	 eletrodos	 horizontais.	 Além	 disso,	 as	 contribuições	 desses	

pesquisadores	foram	importantes	para	a	elaboração	de	procedimentos	e	normas	como	

[19],	[20]	que	apresentam	formulações	analíticas	simplificadas	para	o	projeto	de	malhas	

de	aterramento,	quando	submetidas	a	fenômenos	de	baixas	frequências.	

Cabe	 aqui	 destacar	 que	 a	 aplicação	 dos	métodos	 analíticos	 é	 limitada,	 uma	 vez	

que	uma	série	de	simplificações	são	assumidas	para	se	obter	expressões	de	cálculo	de	

resistência	de	aterramento	e	distribuição	de	potenciais.	Os	resultados	obtidos	a	partir	de	
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sua	utilização	apresentam	boa	concordância	apenas	para	configurações	de	aterramentos	

mais	simples.	No	caso	de	arranjos	de	aterramentos	mais	complexos	ou	quando	se	deseja	

uma	 boa	 exatidão	 na	 determinação	 da	 distribuição	 de	 potenciais	 no	 nível	 do	 solo,	 os	

métodos	 analíticos	 fornecem	 apenas	 uma	 primeira	 aproximação	 e	 técnicas	 mais	

elaboradas,	como	as	descritas	na	Subseção	2.6.2,	devem	ser	empregadas.		

2.6.2. Métodos	Numéricos		

Para	a	obtenção	de	soluções	com	maior	grau	de	exatidão	recorre‐se,	em	geral,	a	

métodos	numéricos,	que	correspondem	a	um	conjunto	de	ferramentas	adotadas	para	se	

determinar	 de	 forma	 aproximada,	 soluções	 numéricas	 de	 problemas	 descritos	 por	

equações	 matemáticas.	 Os	 métodos	 numéricos	 são	 classificados	 de	 acordo	 com	 as	

características	de	tais	equações,	podendo	ser	do	tipo	integral	ou	diferencial.	

A	aplicação	dos	métodos	numéricos	para	a	avaliação	dos	sistemas	de	aterramento	

começou	a	 ganhar	 força	na	 segunda	metade	da	década	de	1970	e	 início	da	década	de	

1980,	ainda	que	de	forma	lenta,	em	substituição	aos	métodos	analíticos,	tendo	em	vista	o	

aumento	da	capacidade	de	processamento	dos	computadores.	

2.6.2.1. Métodos	Numéricos	Integrais	

Na	análise	do	comportamento	de	sistemas	de	aterramento	em	baixas	frequências,	

uma	das	classes	de	métodos	numéricos	utilizadas	para	a	solução	das	equações	obtidas	a	

partir	 da	 aplicação	 da	 teoria	 eletromagnética	 são	 os	 métodos	 integrais.	 Dentre	 os	

métodos	pertencentes	a	esta	categoria,	destaca‐se	o	MoM	[4].	

A	 aplicação	 do	 MoM	 em	 problemas	 de	 aterramento	 elétrico	 é	 realizada	

discretizado‐se	o	sistema	de	aterramento	em	diversos	elementos	e	a	interação	entre	eles	

é	determinada	pela	aplicação	das	equações	do	eletromagnetismo.	

A	equação	 integral	a	ser	resolvida	pelo	MoM	tem	a	 forma	da	Equação	(2.2).	Ela	

descreve	 o	 comportamento	 eletromagnético	 de	 aterramentos	 elétricos	 para	

configurações	gerais	de	aterramento	e	considerando	a	aproximação	de	fio	fino.	
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	 V	
1

4 σ
, (2.2)

	

em	 que,	 V	 é	 o	 potencial	 ao	 longo	 do	 elemento	 	produzido	 pela	 densidade	 linear	 de	

corrente	 que	 deixa	 o	 elemento	 ,	 	e	 	são	 aos	 comprimentos	 dos	 elementos	 	e	 ,	

respectivamente,	 e	 	corresponde	 à	 distância	 entre	 cada	 elemento	 diferencial	 ( )	 dos	

elementos	 	e	 .		

A	aplicação	do	MoM	à	Equação	(2.2)	é	realizada,	basicamente,	da	seguinte	forma:	

Em	 baixas	 frequências,	 pode‐se	 assumir	 que	 V	 é	 constante	 ao	 longo	 do	 sistema	 de	

aterramento	e	igual	a	um	valor	arbitrário.	Nesse	caso,	a	incógnita	consiste	no	integrando	

da	equação,	ou	seja,	a	corrente	 	que	dispersa	do	elemento	 .	Aplicando‐se	o	método,	a	

equação	 integral	é	reduzida	a	um	sistema	de	equações	 lineares,	cuja	solução	 fornece	a	

distribuição	 de	 corrente	 ao	 longo	 dos	 eletrodos	 de	 aterramento.	 A	 partir	 dessa	

distribuição	 de	 corrente	 é	 possível	 determinar	 a	 resistência	 de	 aterramento	 e	 a	

distribuição	de	potenciais	no	solo.	

Alguns	trabalhos	que	adotam	essa	abordagem,	embora	com	pequenas	variações	

de	um	para	o	outro,	são	apresentados	em	[26]‐[40].		

As	 vantagens	 em	 se	 utilizar	 o	 MoM	 na	 solução	 de	 problemas	 de	 aterramento	

residem	no	 fato	de	que	essa	 técnica	é	 adequada	para	 tratar	problemas	abertos	 e	 é	de	

fácil	 aplicação	 em	 geometrias	 simples,	 como	 é	 o	 caso	 das	 configurações	 típicas	 de	

aterramento.	

Por	 outro	 lado,	 ao	 se	 utilizar	 esse	método	 tem‐se	dificuldade	 em	 se	 considerar	

meios	heterogêneos,	como	é	o	caso	de	solos	reais	em	que	os	eletrodos	estão	inseridos.	

Embora	 solos	 estratificados	 em	 camadas	 horizontais	 possam	 ser	 considerados	 pela	

extensão	 do	 Método	 das	 Imagens	 [35],	 a	 consideração	 de	 meios	 com	 mais	 de	 duas	

camadas	leva	a	um	elevado	custo	computacional,	principalmente	dependendo	do	arranjo	

de	 aterramento	 avaliado.	 Muitas	 vezes,	 adota‐se	 um	 solo	 homogêneo	 com	 uma	 dada	

resistividade	 equivalente,	 o	 que	nem	 sempre	 leva	 a	 resultados	precisos,	 sobretudo	no	

cálculo	da	distribuição	de	potenciais	no	nível	do	solo.	
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2.6.2.2. Métodos	Numéricos	Diferenciais	

Outra	 classe	 de	métodos	 numéricos	 empregada	 na	modelagem	 de	 sistemas	 de	

aterramento	 são	 os	 métodos	 diferenciais.	 Dentre	 os	 principais	 representantes	 desta	

classe,	 aquele	 que	 predomina	 amplamente	 no	 caso	 de	 aterramentos	 elétricos	 é	 o		

FEM	[3].	

Na	 aplicação	 do	 FEM,	 o	 domínio	 do	 problema	 é	 dividido	 em	 pequenos	

subdomínios	 com	 formas	e	 comprimentos	arbitrários,	denominados	de	elementos.	Em	

cada	 elemento,	 os	 valores	 dos	 potenciais	 são	 aproximados	 por	 meio	 de	 funções	 de	

interpolação	 e,	 utilizando‐se	 o	 Método	 dos	 Resíduos	 Ponderados	 ou	 o	 Método	

Variacional,	 a	 equação	 diferencial	 parcial	 é	 transformada	 em	 uma	 equação	 integro‐

diferencial	e,	em	seguida	é	convertida	a	um	sistema	algébrico	de	equações	[41].	O	campo	

elétrico,	 calculado	 através	 dos	 valores	 dos	 potenciais,	 é	 utilizado	 para	 a	 obtenção	 da	

distribuição	 de	 corrente	 no	 sistema	 de	 aterramento.	 A	 partir	 dessa	 distribuição	 de	

corrente	determina‐se	a	resistência	do	aterramento.	

A	 grande	 vantagem	 da	 utilização	 do	 FEM	 na	 modelagem	 de	 sistemas	 de	

aterramento	 consiste	 na	 facilidade	 de	 tratar	 o	 solo	 onde	 o	 aterramento	 está	 inserido	

como	sendo	um	meio	heterogêneo.	Como	desvantagem,	pode‐se	destacar	a	necessidade	

do	método	de	delimitar	o	domínio	de	problemas	abertos,	como	é	o	caso	dos	sistemas	de	

aterramento,	 o	 que	 pode	 ter	 impacto	 na	 solução	 caso	 não	 seja	 realizado	 de	 forma	

adequada.	Outra	desvantagem	está	relacionada	com	o	tamanho	do	domínio	do	problema	

que,	dependendo	da	dimensão	do	arranjo	de	aterramento	analisado,	pode	implicar	um	

alto	 custo	 computacional,	 uma	 vez	 que	 o	 método	 requer	 a	 geração	 de	 uma	 malha.	

Trabalhos	que	utilizam	o	método	dos	elementos	finitos	para	a	modelagem	de	sistemas	

de	aterramento	em	baixas	frequências	são	[42]‐[46].	

Neste	 trabalho	 é	 utilizada	 uma	 abordagem	 diferencial	 para	 a	 modelagem	 de	

sistemas	 de	 aterramento	 elétrico.	 Em	 particular,	 é	 apresentada	 uma	 contribuição	

inovadora,	 que	 corresponde	 à	 avaliação	 da	 aplicabilidade	 dos	 MM	 à	 solução	 de	

problemas	de	aterramento.	Os	métodos	sem	malha	possuem	um	histórico	recente	e	têm	

sido	utilizados	de	forma	eficaz	para	tratar	muitos	problemas	complexos.	Ao	contrário	do	

FEM,	os	MM,	em	específico	o	IEFGM,	não	requerem	o	uso	explícito	de	malhas.		

Assim,	neste	 trabalho,	propõe‐se	uma	modelagem	a	partir	de	uma	configuração	
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Figura	2‐7‐	Sistema	de	aterramento	constituído	de	uma	haste	de	aterramento	inserida	
verticalmente	em	solo	homogêneo.	

de	aterramento	composta	por	uma	haste	enterrada	verticalmente	em	solo	homogêneo	

de	condutividade	σ,	definido	por	um	volume	semiesférico	de	raio	RD,	submetida	a	uma	

corrente	estacionária	que	provoca	uma	elevação	de	potencial	V 	na	haste.	O	problema	é	

ilustrado	na	Figura	2‐7.	

O	 problema	 tridimensional	 associado	 à	 dissipação	 da	 corrente	 estacionária	 no	

solo	pode	ser	modelado	a	partir	das	equações	de	Maxwell	[47]:	

	

	 0, 2.3

	 ∙ 0, 2.4

	 σ , 2.5

	

em	que	 	é	o	campo	elétrico	e	 	é	a	densidade	de	corrente	elétrica.	

A	 Equação	 (2.3)	 indica	 que	 em	 regime	 estacionário	 o	 campo	 elétrico	 é	

irrotacional,	e	assim,	deve	existir	um	potencial	escalar	elétrico	V,	tal	que:	

	

	 V. 2.6

	

Substituindo	(2.6)	em	(2.5)	e	(2.4)	tem‐se	o	seguinte	problema	de	contorno:		

	

	 . σ V 0 em Ω, 2.7
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	 V V em Γ , 2.8

	
∂V
∂

0 em Γ , 2.9

	

em	que	Ω	é	 o	domínio	do	problema,	Γ 	corresponde	 às	 fronteiras	de	Dirichlet,	 que	 são	

fronteiras	 onde	 o	 potencial	V	é	 imposto	 ou	 conhecido,	Γ 	corresponde	 às	 fronteiras	 de	

Neumann,	 que	 são	 fronteiras	 onde	 a	 derivada	 do	 potencial	 na	 direção	 normal	 é	

conhecida,	e	 	é	o	vetor	unitário	normal	externo	à	Γ .	

A	equação	diferencial	(2.7)	que	descreve	o	fenômeno,	corresponde	à	equação	de	

Laplace,	 sujeita	 às	 condições	 de	 contorno	 de	 Dirichlet	 (2.8)	 em	Γ 	e	 de	 Neumann	

homogênea	(2.9)	em	Γ .	A	solução	do	problema	 formulado	 fornece	o	potencial	elétrico	

em	qualquer	ponto	do	domínio	Ω.	Essas	equações	são	conhecidas	como	forma	forte	do	

problema.	Para	alguns	casos	práticos,	como	o	problema	sob	estudo,	a	solução	analítica	a	

partir	 da	 forma	 forte	 é	 difícil	 ou	 mesmo	 impossível.	 Assim,	 é	 possível	 formular	 o	

problema	de	modo	a	admitir	condições	mais	fracas	para	a	solução	e	suas	derivadas	[42].	

Para	a	análise	do	sistema	de	aterramento	em	estudo,	é	conveniente	a	adoção	do	

sistema	de	coordenadas	cilíndricas.	Assim,	a	Equação	(2.7)	pode	ser	reescrita	como:		

	

	 σ
1
r
∂
∂r

r
∂V
∂r

σ
1
r
∂ V
∂ϕ

σ
∂ V
∂z

0 em Ω. 2.10

	

Para	se	obter	a	 forma	fraca	da	Equação	(2.10)	aplica‐se	o	Método	dos	Resíduos	

Ponderados	 [3],	 [48],	 utilizando	 	como	 função	 de	 ponderação,	 conforme	 indicado	 na	

Equação	(2.11):	

	

	 σ
1
r
∂
∂r

r
∂V
∂r

σ
1
r
∂ V
∂ϕ

σ
∂ V
∂z

dΩ 0, 2.11

	

em	que	dΩ	representa	o	diferencial	de	volume,	que	para	este	caso	é	igual	a	rdrdϕdz.	

Devido	à	simetria	axial	do	problema,	é	possível	abordá‐lo	de	forma	bidimensional.	Para	

isso,	 considera‐se	 a	 parcela	 	∂V/ ∂ϕ	da	 Equação	 (2.11),	 igual	 a	 zero,	 uma	 vez	 que	 o	

potencial	 elétrico	 não	 varia	 na	 direção	ϕ.	 Assim,	 apenas	 o	 plano	rz	é	 considerado,	

conforme	ilustrado	na	Figura	2‐8.	
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Figura	2‐8‐	Simplificação	do	problema	de	aterramento.	

Rearranjando	a	Equação	(2.11)	tem‐se:	

	

	 σ
1
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∂
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r
∂V
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σ
1
r
∂
∂z

r
∂V
∂z

rdΩ 0, 2.12

	

em	que	dΩ	representa,	neste	caso,	o	diferencial	de	área	que	é	igual	a	drdz.		

Simplificando	a	Equação	(2.12)	chega‐se	à	seguinte	expressão:	

	

	 σ
∂
∂r

r
∂V
∂r

σ
∂
∂z

r
∂V
∂z

dΩ 0. 2.13

	

Desenvolvendo	a	Equação	(2.13)	e	efetuando‐se	a	integração	por	partes	tem‐se	a	

forma	fraca	do	problema	dada	por:	

	

	
∂
∂r

σ
∂V
∂r

∂
∂z

σ
∂V
∂z

rdΩ σr
∂V
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∂V
∂z

dΓ 0.	 2.14

	

Considerando	 ∈ ,	ou	seja,	a	função	de	ponderação	pertencente	a	um	conjunto	

de	 funções	 que	 se	 anulam	 em	Γ Γ ∪ Γ 	e	 cujas	 derivadas	 primeiras	 tenham	 de	

quadrado	integrável;	e	as	condições	de	contorno	de	Neumann	homogêneas,	o	termo	da	

integral	no	contorno	Γ	se	anula	e	a	Equação	(2.14)	se	reduz	a:	
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r
σ

V
r z

σ
V
z

rdΩ 0. 2.15

	

Para	 simplificar	 a	 notação	 utilizada	 neste	 estudo,	 a	 forma	 fraca	 definida	 pela	

Equação	(2.15)	pode	ser	escrita	da	seguinte	maneira:	

	

	 B V, 0, 2.16

	

em	que	B V, 	é	a	forma	bilinear	simétrica	dada	por:	

	

	 B V,
∂
∂r

σ
∂V
∂r

∂
∂z

σ
∂V
∂z

rdΩ. 2.17

2.7. Considerações	Finais	

Neste	 capítulo	 foram	 apresentados	 inicialmente	 os	 conceitos	 básicos	

relacionados	com	os	sistemas	de	aterramento	em	baixas	frequências.	Foi	mostrado	que	

existem	 várias	 técnicas	 para	 calcular	 as	 grandezas	 relacionadas	 com	 o	 aterramento,	

sendo	 uma	 delas,	 a	 partir	 de	 métodos	 numéricos.	 Dentro	 desse	 grupo	 de	 métodos	

existem	 os	métodos	 integrais	 e	 diferenciais.	 Para	 a	 classe	 de	métodos	 diferenciais	 foi	

apresentada	 uma	 modelagem	 matemática	 para	 o	 problema	 de	 uma	 haste	 de	

aterramento	 inserida	 em	 solo	 homogêneo.	 Foi	 obtida	 a	 forma	 fraca	 do	 problema	

analisado	para	ser	solucionada	pelo	MM.	
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Capítulo	3	

Métodos	sem	Malha	

3.1. Introdução	

Neste	 capítulo	 é	 apresentada	 a	 modelagem	matemática	 do	método	 sem	malha	

IEFGM	que	será	aplicada	no	estudo	de	aterramento.	São	também	expostos	os	métodos	

para	 construção	 das	 funções	 de	 forma	usando	 o	MLS	 e	 o	 IMLS.	 Ao	 final	 do	 capítulo	 é	

apresentado	o	critério	de	visibilidade	utilizado	pelo	IEFGM	no	tratamento	de	interfaces	

entre	regiões	com	diferentes	materiais.	

3.2. Conceitos	Básicos	

Os	 fenômenos	 físicos	 analisados	 em	 engenharia	 requerem	 frequentemente	 a	

utilização	 de	 ferramentas	 computacionais	 para	 a	 solução	 das	 equações	 diferenciais	

parciais	 ou	 integrais	 que	 os	 governam.	 No	 caso	 das	 equações	 diferenciais,	 essas	

ferramentas	 computacionais	 utilizam	 métodos	 numéricos	 para	 a	 obtenção	 de	 uma	

solução	para	o	problema	de	valor	de	contorno.		

Ao	 longo	 dos	 anos,	 os	métodos	 numéricos	mais	 empregados	 para	 este	 fim	 têm	

sido	 os	 métodos	 baseados	 em	 malha.	 Esses	 métodos	 têm	 como	 característica,	 a	

discretização	do	domínio	do	problema	utilizando‐se	uma	grade.	A	despeito	dessa	grande	

utilização,	 os	 métodos	 baseados	 em	 malha	 apresentam	 dificuldades	 e	 um	 gasto	

computacional	alto	para	gerar	malhas	adequadas	a	problemas	cujo	domínio	apresenta	

descontinuidades,	fronteiras	móveis	ou	deformações	[10].	Essas	limitações	têm	levado	a	

busca	de	alternativas	ao	uso	de	tais	métodos.	Uma	das	alternativas	promissoras	refere‐

se	à	utilização	da	classe	de	métodos	sem	malha.	

Os	métodos	 sem	malha	 possuem	 um	 histórico	 recente	 e	 tem	 sido	 utilizado	 de	

forma	eficaz	para	 tratar	muitos	problemas	 complexos	de	 serem	resolvidos	 a	partir	de	

outros	 métodos	 computacionais.	 A	 técnica	 surgiu	 por	 volta	 de	 1977	 com	 o	 Método	
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Hidrodinâmica	de	Partículas	 Suavizado	 (Smoothed	Particle	Hydrodynamics	–	SPH)	 [49].	

Contudo,	 apenas	 nos	 últimos	 vinte	 anos	 essa	 classe	 de	 métodos	 tem	 recebido	 uma	

atenção	maior	 da	 comunidade	 científica,	 o	 que	 se	 reflete	 na	 quantidade	 de	 trabalhos	

propondo	 métodos	 que	 utilizam	 a	 técnica.	 Entre	 os	 mais	 conhecidos	 e	 difundidos	

destaca‐se	o	Método	de	Elemento	Difuso	(Diffuse	Element	Method	–	DEM)	[50],	EFGM	[7],	

Método	 de	 Partícula	 com	 Núcleo	 Reproduzido	 (Reproducing	Kernel	Particle	Method	–	

RKPM)	[51],	Método	de	Ponto	Finito	(Finite	Point	Method	–	FPM)	[52],	[53]	e	o	Método	

Local	de	Petrov	–	Galerkin	sem	Malha	(Meshless	Local	Petrov‐Galerkin	–	MLPG)	[54].	

A	principal	 característica	da	 técnica	é	o	 fato	de	não	requerer	o	uso	explícito	de	

malhas.	 É	 necessário	 apenas	 uma	 distribuição	 de	 nós	 sem	 conectividade	 pré‐

estabelecida	entre	eles,	espalhados	sobre	todo	o	domínio	de	interesse	que	contém	uma	

função	 desconhecida	 regida	 por	 um	 Problema	 de	 Valor	 de	 Contorno	 (PVC).	 Essa	

distribuição	 de	 nós	 sobre	 o	 domínio	 em	 conjunto	 com	 a	 descrição	 das	 condições	 de	

contorno	 do	 problema	 e	 a	 definição	 das	 interfaces	 entre	 os	meios	materiais	 distintos	

caracterizam	o	método.	A	Figura	3‐1	mostra	uma	distribuição	de	nós	sobre	um	domínio	

de	duas	dimensões	Ω Ω ∪ Γ,	onde	cada	nó	é	um	ponto	 r, z 	[6].	

	

Figura	3‐1‐	Distribuição	de	nós	espalhados	sobre	um	domínio	2D.	

É	associado	a	cada	nó	um	subdomínio	fechado	denominado	domínio	de	influência	

do	nó,	que	forma	o	apoio	para	a	construção	da	função	de	aproximação	ao	redor	do	nó	I,	

denominada	 de	 função	 de	 forma,	Φ .	 Esses	 subdomínios	 podem	 ter	 formas	 variadas	 e	

geralmente	 são	 sobrepostos.	 A	 única	 exigência	 em	 relação	 a	 esta	modelagem	 é	 que	 a	

união	 desses	 subdomínios	 cubra	 todo	 o	 domínio	 do	 problema,	 conforme	 ilustrado	 na	

Figura	3‐2.	
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Figura	3‐2‐	Domínios	de	influência	circulares	distribuídos	por	todo	o	domínio	do	
problema.	

Os	nós	distribuídos	ao	longo	do	domínio	relacionam	entre	si	através	das	funções	

de	forma.	Essa	relação	é	estabelecida	a	partir	da	aplicação	de	tais	funções	em	pontos	de	

integração	distribuídos	sobre	todo	o	domínio	do	problema.	A	 escolha	 do	 processo	 de	

construção	da	função	de	forma	é	de	fundamental	importância	para	a	obtenção	de	bons	

resultados	quando	se	utiliza	métodos	sem	malha.	

No	processo	de	obtenção	da	solução	das	equações	diferenciais	parciais	que	regem	

o	 PVC	 utilizam‐se	 métodos	 diretos	 ou	 métodos	 indiretos.	 O	 primeiro	 deles,	 também	

chamado	 de	 métodos	 de	 forma	 forte,	 se	 caracteriza	 por	 discretizar	 e	 resolver	 o	

problema	diretamente	a	partir	da	Equação	Diferencial	Parcial	 que	o	 rege.	Os	métodos	

indiretos	por	 sua	vez,	 também	conhecidos	como	métodos	de	 forma	 fraca,	 estabelecem	

inicialmente	um	sistema	de	equações	alternativo	baseado	na	 forma	 fraca	da	EDP	para	

posteriormente,	 solucionar	 o	 problema.	 Nos	métodos	 sem	malha,	 tanto	 formas	 fortes	

quanto	 fracas	 são	 utilizadas	 [6].	 Os	 métodos	 SPH,	 DEM,	 EFGM,	 RKPM	 e	 MLPG,	 por	

exemplo,	se	baseiam	em	métodos	de	forma	fraca	enquanto	o	FPM	utiliza	a	forma	forte.	

Os	métodos	de	forma	fraca	são	geralmente	mais	robustos,	estáveis,	precisos	e	eficientes,	

e,	por	isso,	de	maior	importância	prática	[55].		

3.3. O	Método	Element‐Free	Galerkin	(EFGM)	

Dentre	os	métodos	sem	malha,	o	EFGM	é	um	dos	mais	conhecidos	e	utilizados	[7].	

O	 EFGM	 é	 um	 método	 sem	 malha	 amplamente	 empregado	 na	 área	 de	 engenharia	

aplicada,	principalmente	na	 solução	de	problemas	de	valor	de	 contorno.	O	método	 foi	
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proposto	em	1994	por	Belytschko	[7]	e	 tem	como	base	o	Método	do	Elemento	Difuso.	

Aplicado	 inicialmente	a	problemas	de	mecânica	 [7],	 [56],	o	EFGM	teve	a	sua	utilização	

estendida	 para	 diferentes	 classes	 de	 problemas	 tais	 como,	 propagação	 de	 onda	 [57],	

acústica	[58],	[59],	fluxo	de	fluidos	[60]	e	modelagem	de	dispositivos	eletromagnéticos	

[8].	

Neste	método,	a	discretização	do	espaço	e	a	construção	das	funções	de	forma	são	

realizadas	 utilizando‐se	 o	 MLS.	 As	 funções	 de	 forma	 são	 usadas	 como	 base	 para	 a	

construção	de	um	subespaço	de	dimensão	finita	e	a	forma	fraca	do	método	de	Galerkin	é	

utilizada	 para	 o	 desenvolvimento	 do	 sistema	 discreto	 de	 equações	 lineares.	 Para	 a	

obtenção	 da	 solução	 desse	 sistema	 são	 necessárias	 células	 de	 integração	 distribuídas	

pelo	domínio	do	problema	para	a	realização	da	integração	numérica.	

3.3.1. Função	Janela	

A	 função	 janela,	 ,	 é	 uma	 função	 utilizada	 para	 a	 construção	 da	 função	 de	

forma	 associada	 a	 cada	 nó	 distribuído	 no	 domínio	 do	 problema.	 As	 diferentes	

formulações	 para	 os	 métodos	 sem	 malha	 são	 caracterizadas	 principalmente	 pela	

maneira	como	a	função	de	forma	associada	a	cada	nó	é	gerada	a	partir	da	função	janela.	

A	função	janela	é	dita	de	suporte	compacto,	ou	seja,	a	região	do	seu	domínio	onde	

a	 função	 possui	 um	 valor	 diferente	 de	 zero	 é	 limitada.	 O	 suporte	 da	 função	 janela,	

considerando	como	origem	do	domínio	de	influência	um	ponto	 r, z ∈ Ω,	é	a	região	

do	seu	domínio	onde	a	função	é	diferente	de	zero.	Esse	suporte	é	compacto	se	a	região	é	

limitada	[42].	Assim,	tem‐se	a	função	janela	definida	por:		

	

	

0,			se 0
‖ ‖

1

0,	 se
‖ ‖

1

		∀	 ∈ Ω, I 1,2, … , N.		 3.1

	

em	que	 	é	o	tamanho	do	suporte	da	função,	também	denominado	de	raio	do	suporte	ou	

domínio	de	influência	e	N	é	o	número	total	de	nós	distribuídos	no	domínio	Ω.	Para	um	

ponto	 	de	interesse,	a	dimensão	do	domínio	de	influência	é	dada	por:	
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	 . 3.2

	

em	que	 	é	uma	constante	para	o	ajuste	do	tamanho	do	domínio	de	 influência	que,	em	

geral,	varia	entre	1,5	e	4	[7],	e	 	é	a	distância	nodal	que	depende	da	distribuição	dos	nós	

considerada	na	análise.	

De	acordo	com	[42],	associa‐se	à	função	janela	duas	propriedades:	

 Propriedade	de	 translação:	 permite	 que	 a	 função	 janela	 se	 desloque	por	

todo	o	domínio,	característica	esta,	que	possibilita	que	os	MM	dispensem	o	

uso	de	malhas;	

 Propriedade	de	dilatação:	utilizada	como	parâmetro	de	refinamento	e	está	

associada	com	o	tamanho	do	suporte	da	função	janela.	

A	 função	 janela	 fornece	 pesos	 diferentes	 para	 os	 nós	 no	 domínio	 de	 influência.		

Quanto	mais	distante	o	nó	está	do	ponto	de	aproximação,	menor	é	o	seu	peso.	Por	meio	da	

função	janela	também	é	possível	fazer	com	que	os	nós	abandonem	ou	entrem	no	domínio	de	

influência	de	maneira	suave	[6].	Várias	funções	podem	ser	utilizadas	como	função	janela,	

entretanto,	as	mais	comumente	utilizadas	são:	Função	gaussiana,	Spline	cúbica	e	Spline	

quadrática	[42].	

Os	domínios	de	 influência	podem	ser	retangulares,	 circulares	ou	outro	 formato.	

Isso	 depende	 da	 maneira	 como	 a	 função	 janela	 é	 calculada.	 Uma	 característica	

importante	dos	domínios	de	influência	é	que	eles	podem	se	sobrepor,	dessa	forma,	dado	

um	ponto	x ∈ Ω,	devem	existir	diversos	nós	 cujos	domínios	de	 influência	 envolvam	o	

ponto	x .	 Esse	 conjunto	 de	 nós	 define	 o	 domínio	 de	 suporte	Ω 	do	 ponto	x 	[61].	 De	

acordo	 com	 [6],	 o	 domínio	 de	 influência	 está	 relacionado	 com	 os	 nós	 	enquanto	 o	

domínio	 de	 suporte	 está	 relacionado	 com	 um	 ponto	x 	arbitrário	∈ Ω ,	 onde	 a	

aproximação	local	é	válida.	Na	Figura	3‐3	o	domínio	de	suporte	Ω 	é	indicado	pela	área	

em	cinza.	
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Figura	3‐3‐	Domínio	de	suporte	Ω 	de	um	ponto	x .	

A	 função	 janela	 possui	 um	 papel	 fundamental	 nos	 métodos	 sem	 malha,	 pois	

transfere	as	suas	características,	qual	sejam,	contínuas	e	com	suporte	compacto,	para	a	

função	de	forma	durante	a	sua	construção.	

3.3.2. Método	de	Galerkin		

O	 método	 de	 Galerkin	 faz	 parte	 de	 uma	 classe	 de	 métodos	 denominados	 de	

Métodos	de	Resíduos	Ponderados,	que	são	utilizados	para	a	construção	da	forma	fraca	

discreta	do	PVC	[3].	

As	 funções	 que	 satisfazem	 a	 forma	 fraca	 da	 equação	 de	 Laplace,	 dada	 pela		

Equação	 (2.15),	 pertencem	 ao	 espaço	 Ω ,	 que	 é	 um	 espaço	 linear	 de	 funções	 cuja	

dimensão	é	infinita.	Esta	última	característica	torna	difícil	a	busca	por	uma	solução	para	

a	 forma	 fraca	 do	 problema.	 Recorre‐se	 então	 ao	Método	 de	 Galerkin,	 que	 consiste	 na	

busca	 por	 uma	 solução	 aproximada	 em	 um	 espaço	 de	 dimensão	 finita	 Ω ,	tal	 que	

Ω ⊂ Ω 	[61].	Seja	 Ω 	o	espaço	de	todas	as	combinações	lineares	do	tipo:	

	

	 , 3.3

	

em	que	 	são	funções	de	forma	pertencentes	a	uma	família	de	funções	no	espaço	 Ω 	

com	I 1,2, … , N	e	 	são	constantes	arbitrárias	consideradas	igual	a	1	neste	trabalho.		

O	método	de	Galerkin	consiste	na	busca	da	função	incógnita	V	tal	que	V 	 	 Ω .	

Essa	função	também	pode	ser	descrita	por	uma	combinação	linear	do	tipo:	
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	 V Φ V , 3.4

	

em	que	Φ 	são	funções	de	forma	e	V 	são	coeficientes	a	serem	determinados.	

Substituindo	(3.3)	e	(3.4)	em	(2.16)	tem‐se:	

	

	 B V , 0. 3.5

	

O	método	de	Galerkin	considera	que	 Φ .	Com	isto,	e	utilizando	a	propriedade	

de	bilinearidade	de	B,	a	Equação	(3.5)	é	escrita	como:	

	

	 B V , B Φ 	V ,Φ 0. 3.6

	

Assim	obtém‐se	o	sistema	de	equações	lineares	apresentado	a	seguir:	

	

	 V K 0, J 1,2, … , N 3.7

	

em	que	

	

	 K B Φ ,Φ
∂Φ
∂r

∂Φ
∂r

∂Φ
∂z

∂Φ
∂z

rdΩ.	 3.8

	

Escrevendo	sob	a	forma	matricial	tem‐se:	

	

	 . 0, 3.9

	 	
Φ Φ ⋯ Φ Φ
⋮ ⋱ ⋮

Φ Φ ⋯ Φ Φ
, 3.10

e	

	 V , … , V . 3.11
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3.4. Modelagem	Matemática	do	EFGM	

Na	formulação	do	EFGM,	um	conjunto	de	N	nós	é	espalhado	sobre	o	domínio	do	

problema.	Cada	nó,	I,	é	um	ponto	 r, z ∈ Ω,	para	o	qual	a	função	de	forma,	Φ ,	é	

associada.	Então,	a	função	desconhecida	V 	pode	ser	aproximada	por:	

	

	 V V Φ ,	 3.12

	

em	que	 	é	o	coeficiente	desconhecido	do	nó	I.	

Para	a	solução	dessa	aproximação	é	necessário	calcular	as	funções	de	forma.	De	

acordo	com	[55],	um	bom	método	de	construção	dessas	funções	deve	atender	algumas	

das	seguintes	propriedades:	

 Distribuição	nodal	arbitrária;	

 Estabilidade;	

 Suporte	compacto;	

 Eficiência;	

 Consistência;	

 Partição	da	unidade;	

 Propriedade	do	delta	de	Kronecker;	

 Compatibilidade;	

 Independência	linear.	

Existem	várias	técnicas	para	a	construção	das	funções	de	forma	e	cada	uma	gera	

aproximações	 que	 satisfazem	 um	 certo	 conjunto	 dessas	 propriedades.	 Não	 há,	 até	 o	

momento,	um	método	que	consiga	satisfazer	todas	as	propriedades.	

Nas	Subseções	3.4.1	e	3.4.2	 são	apresentados	dois	métodos	utilizados	no	EFGM	

para	a	construção	de	funções	de	forma:	MLS	e	IMLS.	
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3.4.1. Método	dos	Mínimos	Quadrado	Móveis	‐	MLS	

O	Método	 dos	 Mínimos	 Quadrados	 Móveis	 foi	 originalmente	 desenvolvido	 por	

matemáticos	com	o	objetivo	de	realizar	a	regressão	de	dados	e	o	ajuste	de	superfícies	

[62].	Atualmente,	o	MLS	é	amplamente	utilizado	para	a	construção	das	funções	de	forma	

dos	métodos	sem	malha.	É	tido	como	um	método	popular	por	construir	uma	função	de	

aproximação	 contínua	 e	 suave	 em	 todo	 o	 domínio	 e	 por	 ser	 capaz	 de	 gerar	 uma	

aproximação	com	a	ordem	de	consistência	desejada	[6].	

Seja	V 	uma	 função	 contínua	definida	em	um	domínio	 fechado	Ω.	A	 função	de	

aproximação	local	de	V 	em	um	ponto	 	 		Ω	é	denotada	por	V , ,	onde	o	índice	 	

refere‐se	à	discretização.	Para	o	método	MLS,	essa	aproximação	é	definida	por	uma	série	

polinomial	finita	do	tipo	[62]:	

	

	 V , ,	 3.13

	

em	 que	 r, z 	é	 um	 ponto	 fixo	 arbitrário	 no	 domínio	 do	 problema	 analisado,	

	 1, r, z… , 	é	 uma	 base	 polinomial	 completa	 de	 ordem	 	e	

, , … , 	são	 os	 coeficientes	 polinomiais	 a	 serem	 determinados	

dependentes	da	posição	espacial	de	 .	

Para	 garantir	 um	 mínimo	 de	 completude	 na	 aproximação,	 utiliza‐se	

frequentemente	 bases	 polinomiais	 compostas	 por	 monômios	 de	 baixa	 ordem.	 No	

presente	trabalho	utiliza‐se	uma	base	linear	e	bidimensional,	dada	por:	

	

	 1, r, z .	 3.14

	

O	MLS	associa	cada	erro	residual	 	 V , V 	à	função	janela	 	que	

depende	da	distância	euclidiana	
| 	 	 |,	de	tal	forma	que	a	soma	dos	quadrados	dos	

resíduos	é	dada	por:	

	

	 V V , ,	 3.15
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em	 que	 		é	 a	 função	 janela	 centrada	 no	 nó	 I,	e	 	refere‐se	 ao	 número	 de	 nós	

envolvidos	na	aproximação	local.	

Substituindo	a	Equação	(3.13)	na	Equação	(3.15)	obtém‐se:	

	

	 V .	 3.16

	

Idealmente	 deseja‐se	 que	 o	 erro	 residual	 seja	 zero.	 Para	 que	 isso	 ocorra	 é	

necessário	determinar	os	coeficientes	 ,	de	forma	a	resultar	na	melhor	aproximação	

possível,	isto	é:	

	

	 0.	 3.17

	

A	minimização	de	 	em	relação	a	 	conduz	à	seguinte	equação:	

	

	 , , ,	 3.18

onde		

	 , ,	 3.19

	 , , 	 3.20

	 V , V , … , V ,	 3.21

e	

	
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

,	 3.22

	
⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯

.	 3.23

	

Substituindo	(3.18)	em	(3.13),	a	aproximação	local	pode	ser	definida	como:	
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	 V Φ , 	 3.24

	

em	que	Φ 	é	a	função	de	forma	do	MLS	associada	ao	nó	 ,	dada	por:	

	

	 Φ , , . 	 3.25

	

O	MLS	 promove	 uma	 aproximação	 suave	 dos	 valores	 das	 funções	 entre	 os	 nós	

espalhados	no	domínio	do	problema.	A	influência	de	um	nó	I	em	um	ponto	 	é	dada	pelo	

suporte	 da	 função	 janela	 	que,	 além	disso,	 garante	 também	que	 os	 nós	 entrem	 e	

saiam	do	domínio	de	suporte	de	maneira	gradual.	

A	função	de	forma	definida	pela	Equação	(3.25)	apresenta	um	suporte	compacto	

igual	 ao	 suporte	 da	 função	 janela,	 e	 ainda,	 a	 continuidade	 da	 função	 de	 forma	 e	 suas	

derivadas	 dependem	 da	 continuidade	 da	 função	 janela	 e	 de	 suas	 derivadas	 [42].	 As	

derivadas	espaciais	de	Φ 	podem	ser	obtidas	da	seguinte	forma:	

	

Φ , , , , ,	 3.26

	

em	que	o	subscrito	, 	indica	a	derivada	espacial	e	as	notações	referentes	a	x	e	a	 	foram	

retiradas	para	uma	melhor	leitura	da	equação,	sendo	que:	

	

	 , , ,	 3.27

e	

	 , , .	 3.28

	

O	 grau	 de	 consistência	 do	 MLS	 é	 garantido	 pela	 ordem	 da	 base	 polinomial	

referente	à	Equação	(3.13)	de	tal	forma	que	a	aproximação	tem	consistência	igual	a	 	

[63].	 Outra	 característica	 importante	 da	 aproximação	 pelo	 MLS	 é	 que	 as	 funções	 de	

forma	geradas	a	partir	desse	método	não	satisfazem	o	delta	de	Kronecker	Φ 1,	o	

que	 resulta	 em	V V ,	 isto	 é,	 os	 parâmetros	 nodais	V 	não	 são	 iguais	 aos	

valores	da	função	aproximada	V 	nos	nós	[6].	Assim,	a	 imposição	das	condições	de	
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contorno	essenciais	se	torna	difícil,	demandando	a	utilização	de	técnicas	adicionais	para	

a	 sua	 imposição.	 Essa	 limitação	 pode	 ser	 solucionada	 utilizando	 o	 IEFGM,	 em	 que	 a	

construção	 da	 função	 de	 forma	 é	 realizada	 pelo	 método	 IMLS,	 o	 qual	 atende	 a	

propriedade	do	delta	de	Kronecker	[64].	

3.4.2. Método	dos	Mínimos	Quadrado	Móveis	Interpolantes	‐	IMLS	

O	Método	dos	Mínimos	Quadrados	Móveis	Interpolantes	é	uma	extensão	do	MLS	

que	permite	a	construção	de	funções	de	forma	que	atendam	ao	delta	de	Kronecker.	Para	

tanto,	 o	 método	 utiliza	 funções	 janelas	 singulares,	 transformando	 a	 aproximante	 em	

interpolante.	 Isso	 permite	 que	 as	 condições	 de	 contorno	 essenciais	 sejam	 impostas	

diretamente	 no	 sistema	 discreto	 final.	 Além	 disso,	 em	 problemas	 que	 possuam	

descontinuidades,	essa	característica	representa	uma	vantagem,	pois	permite	a	melhoria	

nos	resultados.	

Um	exemplo	de	função	janela	que	pode	ser	utilizada	no	método	IMLS	é	[8]:	

	

	

1

| |
,	

3.29

	

em	que	 	é	uma	constante	para	o	ajuste	da	precisão	dos	resultados	e	 	é	um	valor	real	

positivo	suficientemente	pequeno	para	evitar	a	divisão	por	zero.	

De	 acordo	 com	 [8],	 uma	 característica	 importante	 relacionada	 com	 a	 função	

janela	 utilizada	 no	 método	 IMLS	 refere‐se	 ao	 modo	 como	 esta	 função	 age	 sobre	 a	

esparsidade	 da	 matriz	 final.	 Apesar	 da	 função	 janela	 possuir	 um	 comportamento	

assintótico,	as	funções	de	forma	que	lhes	são	associadas	possuem	um	suporte	compacto,	

uma	 vez	 que	 os	 domínios	 de	 influência	 de	 cada	 nó	 são	 limitados,	 o	 que	 garante	 a	

esparcidade	da	matriz.	

A	Figura	3‐4	apresenta	um	exemplo	de	função	janela,	em	uma	dimensão,	utilizada	

no	 IMLS,	 com	 5,	 0,3	e	 1 10 ,	 conforme	a	Equação	 (3.29).	Para	 efeito	de	

comparação,	 nesta	 figura	 é	 apresentada	 também	a	 função	 janela	 do	 tipo	 spline	 cúbica	

utilizada	no	MLS.	Nesta	comparação	as	 funções	são	consideradas	centradas	em	um	nó	

posicionado	em	 2.		
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Figura	3‐4‐	Comparação	entre	as	funções	janela	utilizadas	no	MLS	e	no	IMLS.	

Observa‐se	que,	no	ponto	 2	a	 função	spline	cúbica	possui	um	valor	 limitado	

enquanto	a	função	singular	tende	ao	infinito,	essa	característica	da	função	utilizada	pelo	

IMLS	possibilita	que	a	função	de	forma	atenda	a	propriedade	do	delta	de	Kronecker.	Ambas	

as	 funções,	 tendem	a	zero	em	pontos	 localizados	 fora	do	domínio	de	 influência	do	nó.	

Neste	 trabalho	 é	 utilizado	 o	 EFGM	 empregando	 o	 IMLS	 que,	 por	 isso,	 é	 chamado	 de	

IEFGM.	

3.5. Integração	Numérica	

Uma	das	dificuldades	encontradas	ao	se	utilizar	os	métodos	sem	malha	baseados	

no	método	 de	 Galerkin	 é	 a	maneira	 como	 resolver	 numericamente	 a	 Equação	 (2.15).	

Para	 a	 obtenção	 da	 solução	 dessa	 equação	 é	 necessário	 realizar	 uma	 integração	

numérica	ao	longo	de	todo	o	domínio	do	problema.	A	técnica	proposta	por	Belytscko	[7]	

e	 utilizada	 neste	 trabalho	 para	 avaliar	 numericamente	 a	 forma	 fraca	 do	 problema	

consiste	na	construção	de	uma	malha	auxiliar	denominada	de	malha	de	integração.	Essa	

malha	de	integração	é	independente	dos	nós	e	deve	cobrir	todo	o	domínio	do	problema,	

incluindo	 as	 fronteiras.	 Para	 a	 solução	 numérica	 das	 integrais	 envolvidas,	 o	 presente	

estudo	utiliza	a	técnica	de	Quadratura	Gaussiana.	
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3.6. Critério	de	Visibilidade	

Os	métodos	sem	malha,	em	geral,	promovem	uma	aproximação	suave	dos	valores	

das	 funções	 e	 suas	 derivadas,	 o	 que	 é	 conseguido	 a	 partir	 da	 continuidade	 da	 função	

janela.	 Porém,	 para	 problemas	 com	 descontinuidades	 no	 domínio,	 essa	 característica	

pode	 implicar	 erros	 na	 aproximação.	 Uma	 maneira	 de	 resolver	 esse	 problema	 é	

introduzindo	 descontinuidades	 na	 própria	 função	 janela	 através	 do	 critério	 de	

visibilidade,	proposto	por	Belytschko	[7].	Técnicas	como	essa	são	necessárias,	uma	vez	

que	nos	métodos	sem	malha	as	regiões	onde	a	aproximação	 local	é	válida	são	geradas	

durante	 o	 processamento,	 dificultando	 a	 imposição	 da	 condição	 de	 interface	

diretamente.	

O	 critério	 de	 visibilidade	 consiste	 em	 introduzir	 descontinuidades	 na	 função	

janela	quando	a	 interface	entre	os	meios	for	ultrapassada	pelo	suporte	da	função	[42].	

Por	 exemplo,	 seja	 o	 nó	I	localizado	 no	 Meio	 1,	 com	 domínio	 de	 influência	 de	 raio	d ,	

conforme	mostrado	na	Figura	3‐5	(a).	Se	o	raio	d 	encontra	a	região	cinza,	o	domínio	de	

influência	do	nó	I	é	truncado,	e	os	pontos	localizados	nessa	região	não	são	incluídos	no	

domínio	de	influência	do	nó,	Figura	3‐5	(b).	Esse	truncamento	força	a	função	janela	a	ser	

nula	 nos	 pontos	 que	 são	 excluídos,	 introduzindo	 assim,	 descontinuidades	 na	 função	

janela	e	consequentemente	na	função	de	forma	[7].	
	

	

Figura	3‐5‐	Demonstração	do	critério	de	visibilidade.	(a)	situação	anterior	à	aplicação	do	
critério	e	(b)	após	à	aplicação	do	critério.	

3.7. Considerações	Finais	

Neste	capítulo	foram	apresentadas	as	principais	características	dos	métodos	sem	

malha,	 dando	 ênfase	 ao	 IEFGM.	 Para	 este	 método	 foi	 realizado	 todo	 o	 formalismo	

Nó	I

Meio	2

Meio	1
Descontinuidade

Nó	I

Meio	2

Meio	1

Meio	2

(a) (b)
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necessário	para	o	desenvolvimento	matemático	do	problema	de	aterramento	em	estudo.		

Verificou‐se	que	a	implementação	do	IEFGM	passa	por	diversas	etapas,	que	vão	desde	a	

obtenção	da	forma	fraca	discretizada	do	PVC,	a	partir	do	Método	de	Galerkin;	à	criação	

da	função	de	forma	a	partir	do	IMLS;	e	por	fim,	à	integração	numérica	para	a	obtenção	

dos	potenciais	nos	nós	distribuídos	no	domínio	do	problema,	utilizando‐se	a	técnica	de	

Quadratura	Gaussiana.	
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Capítulo	4	

Resultados	

4.1. Introdução	

Neste	capítulo	são	apresentados	os	resultados	referentes	à	aplicação	do	IEFGM	a	

sistemas	 de	 aterramento	 elétrico.	 Para	 tanto,	 considera‐se	 uma	 configuração	 de	

aterramento	composta	por	uma	haste	vertical	inserida	em	solos	homogêneos	e	também	

solos	 não	 homogêneos,	 estratificados	 em	 duas	 camadas	 horizontais.	 São	 obtidos	 os	

potenciais	gerados	ao	nível	do	solo	e	a	resistência	de	aterramento	para	as	configurações	

consideradas.	

Para	 a	 comparação	 dos	 resultados	 obtidos	 a	 partir	 do	 IEFGM	 é	 utilizado	 o	

Software	 comercial	 SEGround	 desenvolvido	 pela	 NSA	 Consultoria	 e	 Informática	 Ltda.,	

cujo	método	implementado	é	o	MoM	[40].		

A	 ferramenta	 computacional	 que	 implementa	 o	 IEFGM	 foi	 desenvolvida	

utilizando‐se	 o	 ambiente	 MATLAB.	 Todas	 as	 simulações	 foram	 realizadas	 em	 um	

microcomputador	Intel	i5,	3,4	GHz	e	8	GB	de	memória	RAM.		

4.2. Aplicação	do	Método	IEFGM	ao	Sistema	de	Aterramento	Elétrico	

4.2.1. Descrição	do	Sistema	de	Aterramento	Elétrico	

Com	o	objetivo	de	avaliar	o	método	IEFGM	em	aplicações	envolvendo	sistemas	de	

aterramento	 considerou‐se	 inicialmente	 uma	 configuração	 de	 aterramento	 composta	

por	 uma	 haste	 de	 comprimento	 Lh	 igual	 a	 1	 m,	 inserida	 verticalmente	 em	 um	 solo	

homogêneo	 com	resistividade	ρ	 igual	 a	1	Ω.m	e	 submetida	a	uma	 tensão	Vh	de	1	V.	O	

domínio	 de	 simulação	 é	 truncado	 de	 maneira	 a	 assumir	 a	 forma	 de	 metade	 de	 um	

semicírculo,	com	raio	RD	de	10	m	e	o	valor	do	potencial	imposto	na	fronteira	Γ 	é	de	0	V.		
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Figura	4‐1‐	Sistema	de	aterramento	composto	por	uma	haste	vertical.	

Como	o	problema	possui	simetria	axial	o	domínio	computacional	pode	ser	simplificado,	

conforme	ilustrado	na	Figura	4‐1.	

Os	 valores	 adotados	 para	 alguns	 parâmetros	 do	 sistema	 de	 aterramento	 sob	

investigação	neste	trabalho	não	são	valores	práticos,	tipicamente	encontrados	neste	tipo	

de	problema,	mas	foram	escolhidos	com	o	objetivo	de	simplificar	as	análises.	Ressalta‐se	

que	essas	escolhas	não	interferem	na	precisão	dos	resultados	obtidos,	uma	vez	que	para	

solos	homogêneos,	como	é	o	caso	das	configurações	analisadas,	os	potenciais	gerados	no	

solo	são	diretamente	proporcionais	à	elevação	de	potencial	do	sistema	de	aterramento	e	

a	resistência	de	aterramento	é	diretamente	proporcional	à	resistividade	do	solo	

4.2.2. Parâmetros	do	IEFGM	

Os	parâmetros	 concernentes	 ao	método	 IEFGM,	 tais	 como,	Distribuição	de	Nós,	

Número	 de	 Nós	 (NN),	 Distribuição	 de	 Pontos	 de	 Integração,	 Número	 de	 pontos	 de	

Integração	(NPI),	Relação	entre	NPI	e	NN	(RGN)	e	o	tamanho	do	domínio	de	influência	

dos	nós,	ajustado	pela	variável	 	da	Equação	(3.2),	influenciam	diretamente	na	precisão	

dos	resultados	obtidos.		

O	primeiro	desses	parâmetros,	distribuição	de	nós,	 representa	o	 local	onde	 são	

calculados	 os	 potenciais	 elétricos	 desconhecidos.	 A	 distribuição	 de	 nós	 não	 requer	
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conectividade	 entre	 eles,	 é	 necessário	 apenas	 que	 essa	 distribuição	 cubra	 todo	 o	

domínio	 do	 problema	 analisado	 e	 suas	 fronteiras	Γ.	 Além	 disso,	 para	 que	 o	 método	

consiga	 ter	 uma	 boa	 aproximação	 é	 importante	 que	 NN	 seja	 suficientemente	 grande,	

capaz	 de	 descrever	 a	 variação	 da	 variável	 sob	 análise.	 A	 Figura	 4‐2	 apresenta	 um	

exemplo	 de	 distribuição	 de	 nós	 retangular	 que	 é	 adotada	 para	 o	 problema	 de	

aterramento	sob	estudo.		

	 	

Figura	4‐2‐	Exemplo	de	distribuição	dos	nós	no	domínio	do	problema.	

Outro	 parâmetro	 importante	 para	 o	método	 IEFGM	 refere‐se	 à	 distribuição	 de	

pontos	 de	 integração.	 Esses	 pontos,	 também	 chamados	 de	 pontos	 de	 Gauss,	

correspondem	 ao	 local	 onde	 é	 realizada	 a	 integração	 numérica	 e	 são	 gerados	 com	 o	

auxílio	 de	 um	 arranjo	 de	 células	 de	 integração.	 Esse	 arranjo	 deve	 envolver	 todo	 o	

domínio	 do	 problema	 e	 suas	 células	 são	 independentes	 dos	 nós	 distribuídos.	 A		

Figura	4‐3	apresenta	um	exemplo	de	malha	de	fundo	utilizada	no	processo	de	integração	

numérica	com	um	conjunto	de	2	x	2	pontos	de	Gauss	para	cada	célula.	Ressalta‐se	que	o	

tamanho	 das	 células,	 bem	 como,	 a	 quantidade	 de	 pontos	 de	 Gauss	 por	 célula	 são	

parâmetros	que	podem	ser	alterados.	
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Figura	4‐3‐	Exemplo	de	distribuição	dos	pontos	de	integração	no	domínio	do	problema.	

A	razão	(RGN)	entre	o	número	de	pontos	de	integração,	NPI,	e	o	número	de	nós,	

NN,	 é	 muito	 importante	 para	 a	 convergência	 do	 método.	 De	 acordo	 com	 [6],	 para	

problemas	2D	essa	razão	deve	ser	maior	que	67%,	para	que	a	precisão	dos	resultados	

seja	mantida.	Essa	regra	é	um	requisito	necessário	mas	para	alguns	casos,	não	é	garantia	

de	 ser	 suficiente.	 Por	 isso,	 para	 cada	 problema,	 é	 necessário	 realizar	 uma	 análise	 da	

RGN.	

O	 tamanho	 do	 domínio	 de	 influência	 dos	 nós	 se	 relaciona	 diretamente	 com	 a	

eficiência	e	a	precisão	do	método	sem	malha.	Esse	parâmetro	indica	a	quantidade	de	nós	

envolvida	na	determinação	da	solução	aproximada	ao	redor	de	um	determinado	nó.	Para	

Viana	[42],	o	domínio	de	influência	deve	variar	entre	1,5	a	4	vezes	a	distância	entre	os	

nós.	A	avaliação	desses	parâmetros	representa	uma	etapa	importante	na	busca	por	bons	

resultados	e	bom	desempenho	computacional.		

4.3. Cálculo	do	Erro	

Para	 a	 avaliação	 da	 consistência	 dos	 resultados	 obtidos	 a	 partir	 do	 modelo	

desenvolvido	 utilizando	 o	 IEFGM,	 é	 realizada	 uma	 comparação	 entre	 esses	 resultados	

com	aqueles	obtidos	com	o	MoM.	Nessa	avaliação	é	considerado	o	erro	percentual	médio	

r
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( ,	o	erro	percentual	máximo	( )	e	o	erro	percentual	relativo	( 	a	partir	das	

seguintes	expressões,	respectivamente:	

	

	
	
∑

. 100%,	
(4.1)

	 | |
. 100%,	 (4.2)

	 	
| |

. 100%,	 (4.3)

	

em	 que	 	corresponde	 à	 solução	 obtida	 pelo	 MoM,	 	à	 solução	 obtida	 pelo	

IEFGM	e	 	o	número	de	pontos	onde	a	solução	é	avaliada.	

4.4. Modelagem	do	Raio	da	Haste	de	Aterramento	

Uma	 característica	 importante	 sobre	 os	 métodos	 numéricos	 aplicados	 à	

modelagem	 de	 sistemas	 de	 aterramento	 refere‐se	 a	 forma	 como	 o	 raio	 do	 eletrodo	 é	

tratado	em	cada	um	deles.	Dada	a	importância	desse	tema,	nesta	seção	é	feita	uma	breve	

descrição	sobre	a	abordagem	desse	parâmetro	pelos	principais	métodos	numéricos.		

Ressalta‐se	 que	 um	 mesmo	 método	 pode	 permitir	 mais	 de	 uma	 forma	 de	 se	

considerar	 o	 raio	 do	 eletrodo.	 O	 FEM,	 por	 exemplo,	 aborda	 a	modelagem	do	 raio	 dos	

eletrodos	 de	 diversas	 formas.	 Uma	 delas	 consiste	 em	 considerar	 a	 discretização	 do	

domínio,	a	partir	dos	vários	elementos	finitos,	respeitando	as	interfaces	entre	regiões	e	

materiais	 distintos.	 Para	 os	 problemas	 que	 são	 tridimensionais,	 mas	 que	 apresentam	

uma	simetria	axial,	como	é	o	caso	do	sistema	de	aterramento	composto	por	uma	haste,	o	

FEM	 permite	 que	 seja	 feita	 uma	 abordagem	 bidimensional	 aplicando	 um	 fator	 de	

correção	na	formulação	numérica,	multiplicando	os	termos	do	sistema	de	cada	elemento	

por	2 ,	 em	que	 	é	a	distância	do	baricentro	do	elemento	ao	eixo	z.	Um	exemplo	de	

trabalho	que	utiliza	essa	abordagem	pode	ser	visto	em	[65].	Outra	forma	de	tratar	o	raio	

a	partir	do	FEM	consiste	em	modelar	o	eletrodo	por	um	elemento	“linha”,	evitando	a	sua	

discretização	 em	 elementos	 finitos.	 Os	 trabalhos	 [43],	 [44],	 [66]	 são	 alguns	 exemplos	
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que	 utilizam	 essa	 modelagem.	 A	 partir	 dessa	 proposta,	 novos	 trabalhos	 vêm	 sendo	

realizados	de	forma	a	considerar	as	correntes	que	fluem	radialmente	dos	eletrodos	para	

o	solo,	[45],	[67]	exemplificam	esse	caso.	

O	 MoM	 permite	 a	 representação	 do	 raio	 da	 haste	 de	 forma	 tridimensional,	

entretanto,	 a	modelagem	 é	muito	 complexa,	 por	 isso,	 a	 representação	mais	 adotada	 é	

aquela	 em	 que	 a	 haste	 é	 discretizada	 em	 vários	 segmentos	 com	 comprimentos	muito	

maiores	 que	 o	 raio,	 o	 que	 permite	 a	 aproximação	 por	 correntes	 filamentares.	 Nessa	

modelagem	 o	 raio	 tem	 papel	 relevante	 no	 cálculo	 do	 acoplamento	 próprio	 dos	

segmentos.	Trabalhos	que	utilizam	essa	modelagem	são	apresentados	em	[36],	[68].	

Para	 a	 técnica	 sem	 malha,	 não	 foram	 encontrados	 na	 literatura	 trabalhos	 que	

tratem	 da	 modelagem	 de	 hastes	 de	 aterramento.	 Assim,	 diante	 da	 importância	 da	

representação	 desse	 elemento,	 é	 apresentado	 neste	 trabalho	 duas	 propostas	 para	 a	

modelagem	 das	 hastes	 utilizando	 o	 IEFGM.	 A	 primeira	 delas	 é	 aqui	 denominada	 de	

Proposta	Raio	Real	 (PRR)	e	a	segunda	de	Proposta	Raio	Equivalente	 (PRE).	A	seguir	é	

apresentada	 uma	 descrição	 de	 cada	 uma	 das	 referidas	 propostas	 que	 possuem	 em	

comum	o	fato	de	serem	aplicadas	a	uma	representação	bidimensional	do	problema,	dada	

a	sua	simetria	axial.	

 Proposta	Raio	Real	(PRR):		

Nesta	proposta	a	haste	de	aterramento	é	modelada	considerando	suas	dimensões	

reais	 a	 partir	 de	 sua	 seção	 transversal.	 Utilizando	 o	 IEFGM,	 são	 distribuídos	 nós	

coincidentes	 com	 o	 contorno	 da	 haste,	 conforme	 indicado	 na	 Figura	 4‐4	 (a).	 A	

distribuição	 de	 nós	 em	 Ω,	Γ 	e	Γ 	possui	 um	 espaçamento	 igual	 ao	 raio	 da	 haste	 de	

aterramento,	rh.	

 Proposta	Raio	Equivalente	(PRE):	

Esta	proposta	prevê	a	modelagem	da	haste	 como	um	elemento	 filamentar,	 cuja	

área	se	reduz	a	uma	linha	de	nós.	Neste	caso,	para	todos	os	nós	distribuídos	é	utilizado	

um	espaçamento	maior	que	rh,	ajustado	de	 forma	a	alcançar	a	precisão	desejada.	Essa	

representação	filiforme	da	haste	de	aterramento	é	ilustrada	na	Figura	4‐4	(b).	Maiores	

detalhes	sobre	esta	proposta	são	descritos	na	Seção	4.9.	
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Figura	4‐4‐	Exemplo	de	distribuição	dos	nós.	(a)	Proposta	Raio	Real	(PRR)	e		
(b)	Proposta	Raio	Equivalente	(PRE).	

4.5. Sistemas	de	Aterramento	Utilizando	Hastes	Verticais	

Existem	uma	gama	de	diferentes	configurações	de	hastes	de	aterramento	quanto	

ao	comprimento,	raio	e	material	disponíveis	no	mercado.	Em	relação	ao	comprimento,	

os	valores	mais	utilizados	são	os	de	2,4	m	e	3	m.	As	hastes	podem	ser	do	tipo	cantoneira	

ou	de	seção	circular.	Para	esta	última,	as	seções	mais	utilizadas	são	de	1/2”,	5/8”,	3/4”	e	

1”.	 Em	 relação	 ao	material,	 as	 hastes	 podem	 ser	 de	 aço	 galvanizado	ou	 aço	 cobreado.	

Ressalta‐se	que	as	dimensões	das	hastes,	em	geral,	são	limitadas	por	questões	mecânicas	

tendo	em	vista	que	quanto	maior	o	raio	da	haste	mais	difícil	se	torna	a	sua	cravação	no	

solo.	 Nas	 análises	 realizadas	 neste	 trabalho	 as	 hastes	 com	 diâmetros	 comerciais	 são	

denominadas	de	hastes	convencionais.	

A	 partir	 das	 hastes	 convencionais	 é	 possível	 projetar	 várias	 configurações	 de	

aterramento.	Uma	dessas	configurações	consiste	em	revestir/encapsular	uma	haste	de	

aterramento	 com	 um	 material	 de	 resistividade	 inferior	 à	 do	 solo	 circunvizinho,	

formando	um	cilindro	cravado	no	solo.	Do	ponto	de	vista	de	redução	da	resistência	de	

aterramento,	 essa	 técnica	é	 tanto	mais	 eficaz	quanto	maior	 for	 a	 resistividade	do	 solo	

local	e	quanto	menor	for	a	resistividade	do	meio	encapsulante.	Supondo	que	esse	meio	

tenha	 uma	 resistividade	 muito	 baixa	 em	 comparação	 ao	 solo	 circunvizinho	 pode‐se	
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considerar	um	sistema	de	aterramento	cujo	raio	é	o	do	cilindro	formado	pelo	meio	que	

envolve	a	haste.	O	tamanho	desse	raio	é	variável	e	no	presente	estudo	considera‐se	uma	

faixa	de	valores	entre	0,04	m	e	0,1	m.	Configurações	como	essa	são	adotadas	pela	CEMIG	

em	 redes	 de	 distribuição	 de	 energia	 elétrica	 [69]	 e	 representa	 uma	 alternativa	 de	

redução	da	resistência	de	aterramento	 levando‐se	em	consideração	os	altos	valores	de	

resistividade	do	solo	do	estado	de	Minas	Gerais	e	a	restrição	física	para	a	instalação	do	

aterramento.	Esse	tipo	de	configuração	de	aterramento	é	denominada	ao	longo	do	texto	

de	hastes	encapsuladas.	

4.6. Avaliação	do	Domínio	Computacional	do	Problema	

Para	o	problema	de	aterramento	descrito	na	Seção	4.2.1	é	realizada	a	comparação	

entre	 os	 valores	 dos	 potenciais	 elétricos	 ao	 nível	 do	 solo	 obtidos	 com	 o	 IEFGM,	 com	

aqueles	 obtidos	 a	 partir	 do	 MoM,	 ver	 a	 Figura	 4‐5.	 Para	 esta	 análise	 o	 potencial	 na	

fronteira	Γ 	é	 fixado	 em	 0	 V	 e	 na	 haste,	 o	 potencial	V 	é	 1	 V.	 Utilizou‐se	 a	 PRR	

considerando	 uma	 haste	 encapsulada	 com	 raio	 de	 5	 cm.	 Para	 a	 simulação	 NN	 foi	 de	

31920	e	NPI	de	125653	conduzindo	a	uma	RGN	de	3,9.	

	

Figura	4‐5‐	Potenciais	no	nível	do	solo	calculado	a	partir	do	IEFGM	e	do	MoM.	
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Observa‐se	que	a	curva	de	potencial	ao	nível	do	solo	obtida	pelo	método	IEFGM	

apresenta	 boa	 concordância	 com	 a	 obtida	 pelo	 MoM,	 na	 região	 próxima	 à	 haste,	

entretanto,	a	medida	que	se	afasta	do	sistema	de	aterramento	os	valores	começam	a	se	

diferenciar.	 A	 curva	 obtida	 pelo	 IEFGM	 apresenta	 uma	 taxa	 de	 decaimento	 bem	mais	

acentuada	que	a	curva	do	MoM.	A	diferença	entre	os	potencias	pode	ser	quantificada	em	

termos	do	erro	 	calculado	a	partir	da	Equação	(4.1),	que	fornece	um	valor	bastante	

elevado	de	49,23%.	Esse	comportamento	se	 justifica	pelo	 fato	de	 ter	 sido	 imposto	um	

potencial	 igual	 a	 zero	na	 fronteira	Γ 	quando	da	utilização	do	 IEFGM.	Ainda	que	nesta	

região	o	potencial	seja	realmente	baixo	comparado	com	os	potenciais	desenvolvidos	no	

entorno	 do	 sistema	 de	 aterramento,	 ele	 ainda	 não	 é	 nulo,	 o	 que	 se	 reflete	

significativamente	nos	valores	do	erro	de	potencial.		

4.6.1. Potencial	na	Fronteira	Γd	

Para	 a	 solução	 de	 problemas	 abertos	 utilizando	 métodos	 diferenciais	 como	 o	

IEFGM	é	necessário	truncar	a	região	de	análise	do	problema	por	uma	fronteira	de	forma	

a	 limitar	 o	 tamanho	 do	 domínio	 computacional	 e	 impor	 uma	 condição	 de	 contorno	

apropriada	 nessa	 fronteira.	 Essa	 ação	 impacta	 diretamente	 na	 precisão	 da	 solução	 do	

problema.		

Conceitualmente,	 a	 resistência	 de	 um	 sistema	 de	 aterramento	 corresponde	 à	

queda	de	 tensão	total	no	solo	por	unidade	de	corrente	 injetada	no	mesmo,	a	partir	da	

superfície	dos	eletrodos	até	o	infinito,	onde	o	potencial	é	efetivamente	zero,	quando	se	

faz	circular	uma	corrente	através	desse	solo.	Isso	significa	dizer	que	a	fronteira	onde	o	

potencial	 é	 zero	 deve	 ter	 um	 tamanho	 infinito.	 Em	 termos	 práticos	 não	 é	 possível	

incorporar	 essa	 condição	 em	 métodos	 diferenciais.	 Na	 realidade	 considera‐se	 uma	

distância	suficientemente	grande	em	relação	ao	sistema	de	aterramento	onde	possa	ser	

atribuído	 o	 potencial	 zero	 à	 fronteira.	 No	 entanto,	 essa	 aproximação	 ainda	 conduz	 a	

erros	nos	resultados.		

Para	melhorar	a	precisão	da	solução	e	reduzir	os	erros	de	potenciais	no	nível	do	

solo	sem	elevar	sobremaneira	o	custo	computacional	da	simulação	devido	à	extensão	do	

domínio	 computacional	 do	 problema,	 neste	 trabalho	 propõe‐se	 uma	 nova	 abordagem	
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para	a	solução	do	problema	a	partir	da	utilização	de	uma	aproximação	para	o	potencial	

na	fronteira	Γ .	

A	aproximação	é	realizada	a	partir	do	potencial	gerado	em	um	ponto	no	espaço	

devido	 a	 uma	 corrente	 pontual,	 em	 detrimento	 de	 se	 impor	 um	 valor	 igual	 a	 zero.	 É	

evidente	 que	 este	 não	 é	 o	 caso	 para	 o	 aterramento	 analisado,	 considerando	 a	 região	

próxima	a	ele;	entretanto,	quando	se	consideram	distâncias	maiores,	essa	aproximação	

pode	 ser	 adotada	 e	 os	 potenciais	 nessa	 região	 podem	 ser	 calculados	 a	 partir	 de	 uma	

expressão	matemática	fechada.	

A	 equação	 que	 expressa	 o	 potencial	 em	 um	 dado	 ponto	 em	 relação	 ao	 infinito	

devido	a	uma	corrente	pontual	é	dada	por:	

	

	 V
ρ I
2 π D

,	 (4.4)

	

em	 que	ρ	é	 a	 resistividade	 do	 solo	 uniforme,	 I	 é	 a	 corrente	 que	 dispersa	 pelo	

aterramento	e	D	é	a	distância	do	ponto	ao	sistema	de	aterramento.	Essa	aproximação	só	

é	válida	para	pontos	distantes	do	sistema	de	aterramento,	onde	as	equipotenciais	podem	

ser	assumidas	como	aproximadamente	hemisféricas,	 independentemente	da	geometria	

do	arranjo	de	aterramento.		

Uma	forma	de	aplicar	a	Equação	(4.4)	ao	problema,	consiste	em	realizar	também	

uma	aproximação	para	a	obtenção	do	valor	da	corrente	de	falta,	I.	Para	tanto,	considera‐

se	a	Equação	(4.5)	que	representa	a	formulação	clássica	de	Sunde	[2]	para	o	cálculo	da	

resistência	de	aterramento	de	uma	haste.		

	

	 R
ρ
2π

2
	 1 1 /2

2
1 /2 			 ,	 (4.5)

	

em	que	l	é	o	comprimento	da	haste	de	aterramento	e	a	é	o	raio	da	haste.				

A	partir	da	resistência	calcula‐se	a	corrente	resultante	no	aterramento,	dada	pela	

relação	I V /R.	 De	 posse	 do	 valor	 da	 corrente,	 retorna‐se	 à	 Equação	 (4.4)	 para	 a	

obtenção	do	potencial	aproximado.	

A	Figura	4‐6	apresenta	os	valores	do	erro	de	potencial	elétrico	ao	nível	do	solo	

em	 função	 da	 distância	 ao	 aterramento,	 calculados	 a	 partir	 da	 Equação	 (4.3),	

considerando	os	potenciais	gerados	pelo	MoM	e	aqueles	obtidos	com	a	Equação	 (4.4),	
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onde	D	é	substituído	por	r	que	é	variável.	Para	essa	avaliação	foram	consideradas	hastes	

de	aterramento	de	1	m	de	comprimento	inseridas	em	solo	homogêneo	com	as	seguintes	

configurações:	

 Haste	convencional	de	raio	de	0,00635	m	

 Haste	encapsulada	em	um	cilindro	com	raio	de	0,1	m	

	

Figura	4‐6‐	Erro	percentual	para	o	potencial	elétrico	ao	nível	do	solo	em	função	da	
distância.	

Para	 ambas	as	 configurações,	 observa‐se	que	existe	uma	 região	onde	o	 erro	de	

potencial	 decresce	 rapidamente.	 Para	 a	 haste	 encapsulada	 essa	 região	 está	

compreendida	 entre	 0	 e	 1,5	 m	 e	 para	 a	 haste	 convencional	 entre	 0	 e	 3,9	 m.	 Esse	

comportamento	 decorre	 do	 fato	 dos	 potenciais	 calculados	 a	 partir	 da	 Equação	 (4.4)	

apresentarem	 valores	 bem	 errôneos	 nas	 proximidades	 da	 haste,	 isso	 porque	 a	

aproximação	 considerada,	 de	 fato	não	 é	 válida	nessa	 região.	A	 partir	 dessas	 regiões	 o	

erro	se	estabiliza	em	valores	inferiores	a	10%.	Para	as	duas	configurações	apresentadas,	

em	distâncias	maiores	que	5	m,	por	exemplo,	a	aproximação	do	potencial	já	é	válida.	

A	 Figura	 4‐7	 apresenta	 um	 gráfico	 com	 as	 curvas	 equipotenciais	 em	 um	 plano	

longitudinal	 ao	 sistema	 de	 aterramento	 para	 a	 haste	 encapsulada	 com	 raio	 de	 0,1	m,	

obtida	a	partir	do	IEFGM,	considerando	ainda	o	potencial	igual	a	0	V	em	Γ .	
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Figura	4‐7‐	Curvas	de	equipotenciais	no	solo	espaçadas	de	0,01	V	para	a	haste	
encapsulada	com	raio	0,1	m.	

Observa‐se	 que	 as	 equipotenciais	 são	 hemisféricas	 na	 região	 mais	 afastada	 da	

haste.	 Esse	 resultado	 corrobora	 com	 os	 resultados	 apresentados	 na	 Figura	 4‐6,	 que	

indica	que	para	esta	configuração	de	aterramento,	a	utilização	da	aproximação	por	uma	

corrente	pontual	é	adequada	para	distâncias	acima	de	5	m	do	sistema	de	aterramento.	

Assim,	 a	 modelagem	 adotada	 neste	 trabalho	 considera	 a	 aproximação	 do	

potencial	 em	Γ ,	 conforme	 discutido	 nesta	 seção.	 Para	 tanto	 utiliza‐se	 um	 domínio	

computacional	 com	raio	R 10. L .	A	Tabela	4‐1	apresenta	os	valores	dos	potenciais	

elétricos	em	Γ 	calculados	a	partir	da	aproximação	proposta	nesta	seção,	chamada	nesse	

trabalho	 de	 Aproximação	 Proposta	 (AP),	 e	 os	 potenciais	 obtidos	 pelo	 MoM	 para	 as	

hastes	convencionais	e	encapsuladas	de	comprimento	Lh	=	1	m	e	raio	r .	
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Tabela	4‐1	–	Potencial	em	Γ .			

r 	(m)	
V	(V)
MoM	

V	(V)
AP	

0,00635 0,019 0,018
0,00794 0,019 0,019
0,00953 0,020 0,020
0,0127 0,021 0,021
0,04 0,029 0,028
0,05 0,031 0,029
0,06 0,033 0,031
0,07 0,035 0,033
0,08 0,037 0,034
0,09 0,038 0,035
0,1 0,040 0,037

	

Observa‐se	que	os	valores	de	potencial	obtidos	a	partir	da	aproximação	proposta	

apresentaram	boa	concordância	com	os	valores	gerados	a	partir	do	MoM.		

Para	 o	 problema	 de	 aterramento	 inicialmente	 considerado,	 constituído	 de	 uma	

haste	 de	 1	m	 de	 comprimento	 e	 raio	 de	 5	 cm,	 inserida	 em	 um	 solo	 homogêneo	 com	

resistividade	 1	Ω.m, 	o	 potencial	 aproximado	 na	 fronteira	Γ 	com	R 10	m	é	 de		

0,029	V,	conforme	indicado	na	Tabela	4‐1.	Utilizando	essa	aproximação	tem‐se	a	curva	

de	potencial	ao	nível	do	solo	para	o	IEFGM	conforme	apresentado	na	Figura	4‐8.	Nessa	

figura	é	apresentado	também	a	curva	de	potencial	obtido	pelo	MoM.		

	

Figura	4‐8‐	Potencial	ao	nível	do	solo	calculado	a	partir	do	IEFGM	e	do	MoM.	
Aproximação	do	potencial	elétrico	em	Γ .	
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A	aproximação	do	potencial	na	fronteira	Γ 	permitiu	que	as	curvas	de	potenciais	

do	IEFGM	e	do	MoM	fossem	praticamente	coincidentes	o	que	se	reflete	nos	valores	dos	

erros	 		e	 ,	conforme	apresentado	na	Tabela	4‐2.	Nesta	tabela	são	apresentados	

também	 os	 erros	 percentuais	 de	 potencial	 para	 outras	 configurações	 de	 haste	 de	

aterramento	adotadas	neste	trabalho.		

Tabela	4‐2	–	 	e	 	para	o	potencial	ao	nível	do	solo	–	aproximação	do	potencial	
elétrico	em	Γ .		

r (m) % %
0,00635 ‐ ‐
0,00794 ‐ ‐
0,00953 ‐ ‐
0,0127 0,78 2,03
0,04 2,15 4,31
0,05 2,65 5,07
0,06 3,34 5,92
0,07 3,80 6,71
0,08 4,32 7,43
0,09 4,65 8,32
0,1 5,32 8,67

	

Conforme	 é	 discutido	 na	 Seção	 4.7,	 para	 as	 configurações	 de	 aterramento	 com	

hastes	 comerciais	 a	 modelagem	 adotada	 utilizando	 a	 PRR	 conduz	 a	 um	 custo	

computacional	elevado	dificultando	o	cálculo	dos	parâmetros	do	aterramento.	Por	isso,	

na	 Tabela	 4‐2,	 não	 são	 apresentados	 os	 erros	 para	 as	 hastes	 com	 raios	 inferiores	 a		

0,0127	m.	

4.7. Cálculo	da	Resistência	de	Aterramento	

A	 modelagem	 adotada	 neste	 trabalho	 considera	 o	 sistema	 de	 aterramento	

alimentado	por	tensão;	por	isso,	o	que	se	conhece	inicialmente	é	a	elevação	de	potencial	

do	sistema	de	aterramento.	O	processo	de	obtenção	do	valor	da	resistência	do	sistema	

de	aterramento	passa	pelo	cálculo	da	corrente	que	se	dispersa	para	o	solo.	Esse	processo	

de	cálculo	é	realizado	da	seguinte	forma:	

 Passo	 1	 –	 Cálculo	 do	 potencial	 nos	 nós	 utilizando	 o	 IEFGM:	 A	 partir	 da	

solução	da	forma	fraca	do	problema,	dada	pela	Equação	(2.15),	obtém‐se	

os	 valores	 do	 potencial	 elétrico	 nos	 nós	 distribuídos	 pelo	 domínio	 do	

problema.	
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 Passo	2	–	Cálculo	do	potencial	em	pontos	 :	Nesta	etapa	é	definida	uma	

distribuição	de	pontos	mais	refinada.	São	calculados	os	potenciais	nesses	

pontos	 a	 partir	 dos	 potenciais	 obtidos	 no	 Passo	 1	 utilizando	 a		

Equação	(3.4)	(V ∑Φ V ).	

 Passo	 3	 –	 Escolha	 de	 uma	 equipotencial:	 A	 escolha	 da	 equipotencial	 é	

muito	 importante	 para	 a	 boa	 convergência	 do	 resultado,	 pois	 influencia	

diretamente	no	cálculo	do	campo	elétrico.	A	equipotencial	escolhida	deve	

apresentar	um	raio	de	curvatura	suave.	

 Passo	 4	 –	 Definição	 de	 pontos	 de	 integração	 ao	 longo	 da	 equipotencial	

escolhida.		

 Passo	5	–	Cálculo	do	módulo	do	campo	elétrico	nos	pontos	de	integração:	

Esse	cálculo	é	realizado	a	partir	da	derivada	do	potencial	elétrico	ao	longo	

da	equipotencial	escolhida,	utilizando	a	Equação	(2.6).	Uma	vez	que	esse	

procedimento	 é	 realizado	 a	 partir	 da	 solução	 numérica	 do	 potencial	

elétrico,	 ele	 pode	 apresentar	 instabilidade.	 Para	 evitar	 esse	 tipo	 de	

problema,	 o	 cálculo	 deve	 ser	 feito	 em	 uma	 região	 do	 domínio	 onde	 as	

equipotenciais	 tem	 uma	 curvatura	mais	 suave,	 o	 que	 geralmente	 ocorre	

em	 uma	 região	 mais	 afastada	 do	 sistema	 de	 aterramento.	 A	 Figura	 4‐9	

apresenta	 o	 processo	 adotado	 para	 a	 busca	 de	 uma	 equipotencial	

apropriada.	Observa‐se	que	em	(a)	a	equipotencial	está	mais	próxima	do	

sistema	de	aterramento,	assim,	os	vetores	de	campo	apresentam	norma	e	

direção	 bastante	 diferentes	 um	 dos	 outros.	 Não	 se	 pode	 dizer	 o	mesmo	

com	a	equipotencial	 indicada	em	(b).	Devido	à	 suavidade	dessa	curva	os	

vetores	 de	 campo	 são	 todos	 uniformes	 e	 ortogonais	 a	 ela.	 Essa	

característica	conduz	a	uma	maior	precisão	no	cálculo.	

Diante	do	exposto,	é	importante	destacar	que	apesar	da	maior	variação	de	

potencial	 ocorrer	 na	 região	 próxima	 ao	 sistema	 de	 aterramento,	

implicando	 necessidade	 de	 uma	 distribuição	 de	 nós	 mais	 densa	 para	

caracterizar	 bem	 essa	 variação,	 a	 região	 mais	 afastada	 do	 aterramento	

também	 deve	 apresentar	 uma	 boa	 densidade	 de	 nós	 para	 que	 o	 cálculo	

preciso	da	densidade	de	corrente	 	seja	realizado.	
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Figura	4‐9‐	Processo	de	busca	da	equipotencial	para	o	cálculo	do	campo	elétrico.	(a)	
equipotencial	próxima	ao	aterramento	e	(b)	equipotencial	afastada	do	aterramento.	

 Passo	6	–	Cálculo	da	densidade	de	corrente	 :	De	posse	do	campo	elétrico	

ao	 longo	 da	 equipotencial	 escolhida,	 a	 densidade	 de	 corrente	 	é	 obtida	

diretamente	da	aplicação	da	Equação	(2.5).	

 Passo	7	–	Cálculo	da	corrente	I:	A	corrente	que	dispersa	pelo	 sistema	de	

aterramento	é	calculada	a	partir	da	integração	numérica	de	 	na	superfície	

equipotencial,	conforme	apresentado	na	equação	a	seguir:	

	

	 I ∙ .	 (4.6)

	

 Passo	 8	 –	 Cálculo	 da	 resistência	 de	 aterramento	 R:	 Finalmente,	 a	

resistência	do	sistema	de	aterramento	é	obtida	a	partir	da	 razão	entre	a	

tensão	aplicada	ao	aterramento	e	a	corrente	calculada.	

A	 Tabela	 4‐3	 apresenta	 os	 resultados	 do	 cálculo	 da	 corrente	 dispersa	 pelo	

sistema	de	aterramento	para	algumas	configurações	de	haste,	com	um	comprimento	Lh	

igual	a	1	m,	inserida	em	um	solo	com	resistividade	uniforme	de	1	Ω.m,	submetida	a	uma	

elevação	 de	 potencial	 de	 1	 V	 e	 já	 considerando	 a	 aproximação	 para	 o	 potencial	 na	

fronteira	Γ ,	descrita	na	Seção	4.6.	
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Tabela	4‐3	–	Resultados	–	Distribuição	uniforme	de	nós.		

r 	(m)	 I	(A)	
IEFGM	

R	(Ω)	
IEFGM	

V	(V)		
em	Γ 	

NN	 NPI	 	
Tempo	de	

processamento
(s)		

R	(Ω)	
MoM	

0,0127	 1,370	 0,730	 0,021 488974 1945807 1,5 195826	 0,742
0,04	 1,833	 0,546	 0,028 49723 196351 1,5 2087	 0,551
0,05	 1,960	 0,510	 0,029 31920 125653 1,5 760	 0,513
0,06	 2,063	 0,485	 0,031 22245 87620 1,5 365	 0,483
0,07	 2,184	 0,458	 0,033 16388 64248 1,5 205	 0,457
0,08	 2,289	 0,437	 0,034 12587 49091 1,5 112	 0,434
0,09	 2,386	 0,419	 0,035 9987 38707 1,5 70	 0,414
0,1	 2,484	 0,403	 0,037 8114 31415 1,5 49		 0,397

	

Os	resultados	apresentados	na	Tabela	4‐3	 indicam	uma	boa	concordância	entre	

os	valores	de	resistência	de	aterramento	obtidos	a	partir	do	IEFGM	e	os	valores	gerados	

pelo	MoM.	Para	os	casos	simulados	o	parâmetro	RGN	que	representa	a	relação	entre	o	

número	de	pontos	de	integração	e	o	número	de	nós	é	de	aproximadamente	3,9.		

Dentre	as	hastes	convencionais,	são	apresentados	os	resultados	apenas	para	a	de	

raio	igual	a	0,0127	m.	Como	pode	ser	observado,	para	este	caso,	o	custo	computacional	

foi	bastante	elevado	o	que	 inviabilizou	a	análise	de	configurações	de	hastes	com	raios	

inferiores	a	esse,	utilizando	a	modelagem	PRR.	

A	 utilização	 de	 uma	 distribuição	 de	 nós	 uniforme	 garante	 um	 bom	

comportamento	 do	 método	 IEFGM;	 entretanto,	 do	 ponto	 de	 vista	 do	 custo	

computacional,	torna	proibitiva	a	análise	de	hastes	de	aterramento	com	raios	pequenos.	

Uma	 alternativa	 para	 este	 problema	 consiste	 na	 análise	 da	 utilização	 de	 distribuições	

não	uniformes	dos	nós.	

4.8. Avaliação	da	Distribuição	não	Uniforme	de	Nós	

Seguindo	 a	 estratégia	 já	 adotada	pelos	métodos	 com	malha,	 de	 se	 discretizar	 o	

domínio	 do	 problema	 tanto	 quanto	 maior	 for	 a	 variação	 da	 variável	 analisada,	 nesta	

seção	avalia‐se	o	impacto	da	utilização	dessa	estratégia	a	partir	do	método	IEFGM.	

Com	a	utilização	de	uma	distribuição	não	uniforme	de	nós	espera‐se	uma	redução	

significativa	no	tempo	computacional;	no	entanto,	esse	procedimento	não	é	garantia	de	

obtenção	 de	 resultados	 precisos,	 uma	 vez	 que	 uma	 distribuição	 de	 nós	 realizada	 de	

maneira	inadequada	pode	degradar	a	solução	do	problema.		



	
	

55	
	

Em	 métodos	 diferenciais	 como	 o	 FEM,	 por	 exemplo,	 utilizam‐se	 malhadores	

comerciais	 para	 gerar	 e	 processar	 os	 elementos.	 No	 caso	 dos	 métodos	 sem	malha,	 a	

utilização	 de	 rotinas	 similares	 às	 utilizadas	 pelos	 malhadores	 também	 é	 uma	 prática	

usual.	Um	exemplo	da	utilização	de	malhadores	para	a	geração	dos	nós	em	métodos	sem	

malha	pode	ser	encontrado	em	[8].		

O	 que	 é	 realizado	 neste	 trabalho	 é	 uma	 avaliação	 tanto	 do	 ponto	 de	 vista	 de	

resultado,	 quanto	 do	 ponto	 de	 vista	 do	 custo	 computacional,	 da	 utilização	 de	

distribuições	 não	 uniformes	 obtidas	 de	 maneira	 simplificada,	 sem	 a	 utilização	 de	

malhadores.	 Essa	 avaliação	 é	 realizada	 considerando‐se	 algumas	 configurações	 de	

distribuição	de	nós	conforme	parâmetros	indicados	na	Figura	4‐10.	

	

Figura	4‐10‐	Distribuição	não	uniforme	de	nós.		

O	 parâmetro	 	representa	 um	 fator	 de	 proporcionalidade	 em	 relação	 a	R 	que	

define	o	 tamanho	do	 raio	da	 região	1,	 	por	 sua	 vez,	 é	 um	 fator	de	proporcionalidade	

para	 a	determinação	do	espaçamento	dos	nós	da	 região	2	 em	 função	do	espaçamento	

dos	nós	da	região	1.	Seja	 0,2	e	 2,	por	exemplo;	essa	configuração	 indica	que	a	

região	1	possui	um	raio	0,2	vezes	o	raio	do	domínio	total	do	problema	e	o	espaçamento	

entre	os	nós	da	região	2	é	o	dobro	do	espaçamento	dos	nós	da	região	1.	A	representação	

da	haste	é	feita	conforme	a	PRR,	assim,	na	região	1	o	espaçamento	entre	os	nós	é	igual	ao	

raio	da	haste,	rh.	
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A	Tabela	4‐4	apresenta	os	resultados	para	um	sistema	de	aterramento	composto	

por	uma	haste	de	aterramento	de	1	m	de	comprimento	encapsulada	em	um	cilindro	de	

raio	 de	 0,05	 m,	 inserida	 em	 um	 solo	 homogêneo	 com	 resistividade	 de	1	Ω.m	e	 com		

R 10	m.		

Tabela	4‐4	–	Resultados	–	Distribuição	não	uniforme	de	nós	para	a	haste	com		
r 	0,05	m.	

	 	
I	(A)	
IEFGM	

R	(Ω)	
IEFGM	

V	(V)		
em	Γ 	 NN	 NPI	 	

Tempo	de	
processamento	

(s)	

R	(Ω)	
MoM	

0,15	 2	 1,957	 0,511	 0,029 8982 125653 2 230	 0,513
0,20	 2	 1,958	 0,511	 0,029 9391 125653 2 232	 0,513
0,25	 2	 1,959	 0,510	 0,029 9917 125653 2 236	 0,513
0,15	 3	 1,951	 0,513	 0,029 4746 125653 3 206	 0,513
0,20	 3	 1,952	 0,512	 0,029 5229 125653 3 215	 0,513
0,25	 3	 1,954	 0,511	 0,029 5846 125653 3 228	 0,513

	

A	 partir	 dos	 resultados	 obtidos	 verifica‐se	 que	 os	 valores	 de	 resistência	 de	

aterramento	 de	 todos	 os	 casos	 avaliados	 apresentaram	 boa	 concordância	 com	 aquele	

obtido	 por	 meio	 do	 MoM.	 Observa‐se	 ainda,	 uma	 redução	 significativa	 do	 tempo	 de	

processamento,	de	aproximadamente	70	%,	em	relação	ao	tempo	obtido	considerando‐

se	uma	distribuição	uniforme	de	nós,	indicado	na	Tabela	4‐3.		

Análise	semelhante,	relativa	à	distribuição	não	uniforme	dos	nós,	é	realizada	para	

outras	 configurações	 de	 aterramento,	 conforme	 apresentado	 na	 Tabela	 4‐5.	 Para	 isso	

considera‐se	 0,2	e	 2.	

Tabela	4‐5	–	Resultados	–	Distribuição	não	uniforme	de	nós	para	outras	configurações	
de	aterramento.		

r 	(m)	
I	(A)	
IEFGM	

R	(Ω)	
IEFGM	

V	(V)		
em	Γ 	

NN	 NPI	 	
Tempo	de	

processamento	
(s)	

Redução	do	tempo	
de	processamento	

(%)	

R	(Ω)	
MoM	

0,0127	 1,354	 0,739	 0,021	 138688 1945807 2,0 58301 70	 0,742
0,04	 1,831	 0,546	 0,028	 14479 196351 2,0 564 73	 0,551
0,05	 1,958	 0,511	 0,029	 9391 125653 2,0 232 67	 0,513
0,06	 2,057	 0,486	 0,031	 6610 87620 2,0 114 69	 0,483
0,07	 2,179	 0,459	 0,033	 4813 64248 2,0 62 70	 0,457
0,08	 2,287	 0,437	 0,034	 3808 49091 2,0 38 66	 0,434
0,09	 2,393	 0,418	 0,035	 3054 38707 2,0 26 64	 0,414
0,1	 2,477	 0,404	 0,037	 2492 31415 2,0 19 61	 0,397	

	

A	distribuição	de	nós	não	uniforme	utilizada	conduziu	também	a	bons	resultados	

para	outras	configurações	de	aterramento	analisadas,	bem	como,	uma	redução	do	tempo	

computacional	 bastante	 expressiva	 para	 todos	 os	 casos,	 em	 comparação	 com	 aqueles	
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resultados	quando	se	utilizou	uma	distribuição	uniforme	de	nós.	Entretanto,	a	despeito	

dessa	 redução,	 verifica‐se	 que	 a	 análise	 de	 hastes	 convencionais	 ainda	 constitui	 uma	

tarefa	laboriosa,	pois	o	custo	computacional	ainda	assim	é	elevado.	

Com	o	 intuito	de	 tornar	possível	a	 análise	de	hastes	 convencionais	utilizando	o	

IEFGM,	é	apresentado,	na	Seção	4.9,	uma	proposta,	de	caráter	inovador,	que	explora	as	

características	do	método	utilizando	uma	haste	de	raio	equivalente.			

4.9. Proposta	de	Representação	de	Hastes	Convencionais	

Conforme	já	discutido,	o	domínio	de	influência	de	um	nó	constitui	um	parâmetro	

muito	importante	para	os	métodos	sem	malha,	uma	vez	que	ele	representa	a	região	na	

qual	 um	 determinado	 nó	 exerce	 sua	 influência,	 sendo,	 portanto,	 um	 parâmetro	 de	

refinamento	 da	 solução.	 Considerando	 essa	 característica	 dos	 métodos	 sem	 malha,	

vislumbrou‐se	 a	 possibilidade	 de	 explorá‐la	 de	 uma	 forma	 inovadora	 propondo	 uma	

maneira	de	representar	as	hastes	com	raios	comerciais	a	partir	do	IEFGM.	Assim,	para	

essa	 análise	 a	 haste	 é	 modelada	 como	 um	 elemento	 unidimensional,	 ou	 seja,	

diferentemente	 da	modelagem	 adotada	 até	 o	momento,	 onde	 a	 haste	 é	 considerada	 a	

partir	de	seu	próprio	contorno,	neste	caso	ela	é	representada	por	um	filamento.	O	raio	é	

considerado	 a	 partir	 do	 ajuste	 do	 tamanho	 do	 domínio	 de	 influência	 dos	 nós	 que	

compõem	o	segmento	que	representa	a	haste	de	aterramento.		

Para	 estabelecer	 o	 tamanho	 ideal	 dos	 domínios	 de	 influência	 dos	 nós	 que	

representam	a	haste	ressalta‐se	que	não	é	suficiente	utilizar	domínios	de	influência	com	

dimensão	igual	ao	raio	da	haste	que	se	deseja	simular.	O	tamanho	desses	domínios	foi	

estabelecido	 de	 forma	 empírica	 comparando	 os	 resultados	 obtidos	 a	 partir	 do	 IEFGM	

com	 os	 resultados	 do	 MoM	 e	 foram	 introduzidos	 os	 parâmetros	 FR	 e	 FH	 conforme	

Equações	(4.7)	e	(4.8).	

	

	 	 ó . . , 4.7

	 	 ó . , 4.8
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em	que	 	corresponde	ao	domínio	de	influência	dos	nós	da	haste	e	 ó 	ao	domínio	

de	influência	dos	demais	nós,	 	e	FH	são	fatores	para	o	ajuste	do	tamanho	dos	domínios	

de	 influência,	 FR	é	 um	 fator	 para	 a	 determinação	 do	 espaçamento	 entre	 os	 nós	 e	 ,	

denominada	 de	 distância	 nodal,	 é	 considerada	nesta	 proposta	 como	 sendo	um	 fator	 cujo	

valor	 é	 igual	 ao	 raio	 da	 configuração	 de	 aterramento	 adotada	 (haste	 convencional	 ou	

encapsulada).	

A	 Equação	 (4.7)	 representa	 o	 domínio	 de	 influência	 de	 todos	 os	 nós,	 exceto	 os	

localizados	na	haste	de	aterramento.	Para	esses	nós,	o	domínio	de	influência	é	dado	pela	

Equação	 (4.8).	 Um	 destaque	 deve	 ser	 dado	 à	 relação	 direta	 entre	 as	 duas	 equações,	

quanto	ao	domínio	de	influência	considerado	até	o	momento,	tanto	para	as	distribuições	

de	nós	uniforme	quanto	não	uniformes,	a	novidade	é	o	parâmetro	FR	que	multiplicado	

por	 ,	cujo	valor	é	igual	ao	raio	da	haste,	indica	o	espaçamento	entre	os	nós	espalhados	

pelo	domínio	do	problema.	Esse	parâmetro	pode	excursionar	por	uma	extensa	faixa	de	

valores,	entretanto,	para	que	a	abordagem	consiga	utilizar	a	sua	potencialidade,	valores	

acima	 de	 3	 são	 preferencialmente	 adotados,	 lembrando‐se	 que,	 valores	 altos	 podem	

conduzir	 a	 uma	 degradação	 da	 solução	 devido	 ao	 número	 reduzido	 de	 nós	 para	 a	

solução	 do	 problema.	 Por	 outro	 lado,	 valores	 pequenos	 para	 este	 parâmetro	 podem	

onerar	o	processamento.	

O	parâmetro	FH,	por	sua	vez,	relaciona‐se	com	o	domínio	de	influência	dos	nós	da	

haste.	Conforme	pode	ser	observado	pela	Equação	(4.8)	o	domínio	de	influência	dos	nós	

da	haste	é	dado	por	uma	fração	do	domínio	de	influência	dos	outros	nós.		

A	 partir	 de	 vários	 testes	 verificou‐se	 que	 determinadas	 combinações	 entre	 os	

parâmetros	 FR	e	FH	conduziam	 a	 bons	 resultados	 de	 potenciais	 no	 solo	 e	 resistência	

para	as	configurações	de	aterramento	consideradas,	e,	que,	o	tempo	de	processamento	é	

bem	menor	comparado	com	a	modelagem	PRR	apresentada	neste	trabalho.	Em	especial,	

vale	destacar	que	para	todas	as	hastes	convencionais,	foi	possível	realizar	o	cálculo	dos	

parâmetros	típicos	de	projeto	de	aterramento.		

Salienta‐se	 que,	 provavelmente	 existem	 várias	 combinações	 entre	 FH	e	FR	que	

conduzem	 a	 resultados	 concordantes	 com	 o	 MoM.	 Entretanto,	 para	 tal	 análise	 seria	

necessário	 utilizar	 uma	 otimização	 multiobjetivo,	 que	 foge	 do	 escopo	 deste	 trabalho.	

Uma	das	combinações	obtidas	a	partir	dos	testes	que	retornou	resultados	satisfatórios	e	

que	 por	 isso,	 é	 adotada	 no	 estudo	 é	 a	 utilização	 de	FR=10	 e	 FH=0,805.	 A	 Tabela	 4‐6	
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apresenta	os	resultados	para	as	hastes	convencionais,	considerando	Lh	=	1	m,	Vh	=	1	V,		

ρ	=	1	Ω.m	e	RD	=	10	m.		

Tabela	4‐6	–	Resultados	IEFGM	–	PRE	para	as	hastes	convencionais.	

r 	(m)	
I	(A)	
IEFGM	

R	(Ω)	
IEFGM	

FH	 FR	 NN	 NPI	 	
Tempo	de	

processamento	
(s)	

R	(Ω)	
MoM	

0,00635	 1,172	 0,853	 0,805	 10	 19885	 77917	 1,5	 290	 0,856	
0,00794	 1,224	 0,817	 0,805	 10	 12786	 49828	 1,5	 112	 0,820	
0,00953	 1,255	 0,797	 0,805	 10	 8915	 34592	 1,5	 56	 0,790	
0,0127	 1,369	 0,730	 0,805	 10	 5069	 19473	 1,5	 20	 0,742	

	

Os	 resultados	 indicaram	 erros	 inferiores	 a	 1,6%,	 utilizando	 a	 Equação	 (4.3),	

comparando‐se	os	valores	de	resistência	de	aterramento	do	IEFGM	com	aqueles	obtidos	

pelo	MoM.	Isso	representa	uma	boa	concordância	entre	os	métodos.	Além	disso,	destaca‐

se	o	tempo	de	processamento	bastante	reduzido	obtido	com	essa	modelagem.	

Apesar	 desta	modelagem	 ter	 sido	 proposta	 para	 resolver	 o	 problema	 do	 custo	

computacional	 elevado	 ao	 se	 simular	 hastes	 convencionais,	 ela	 também	 pode	 ser	

aplicada	à	problemas	de	aterramento	com	hastes	encapsuladas.		

Inicialmente,	 considerou‐se	 para	 as	 hastes	 encapsuladas	 a	 mesma	 combinação	

para	os	parâmetros	 	e	 	adotados	para	as	hastes	convencionais.	No	entanto,	ainda	

que	 os	 resultados	 tenham	 sido	 aceitáveis	 para	 fins	 de	 aterramento,	 com	 erros	 de	 até	

13%	 calculados	 a	 partir	 da	 Equação	 (4.3),	 observou‐se	 uma	 maior	 probabilidade	 de	

ocorrência	 de	 instabilidade	nas	 respostas,	 uma	 vez	 que	 a	 quantidade	 de	 nós	 fica	 bem	

reduzida.	 Uma	 alternativa	 para	 essa	 questão	 foi	 a	 de	 se	 utilizar	 uma	 combinação	 de	

valores	diferentes	para	a	 configuração	de	haste	encapsulada,	 com	FR	=	5	e	FH=1,3.	Os	

resultados	obtidos	são	apresentados	na	Tabela	4‐7.		

Tabela	4‐7	–	Resultados	IEFGM	–	PRE	para	as	hastes	encapsuladas.	

r 	(m)	
I	(A)	
IEFGM	

R	(Ω)	
IEFGM	 FH	 FR	 NN	 NPI	 		

Tempo	de	
processamento	

(s)	

R	(Ω)	
MoM	

0,04	 1,870	 0,535	 1,3	 5 2090 7859 1,5 4,9	 0,551
0,05	 2,020	 0,495	 1,3	 5 1357 5025 1,5 2,8	 0,513
0,06	 2,164	 0,462	 1,3	 5 963 3495 1,5 1,9	 0,483
0,07	 2,314	 0,432	 1,3	 5 715 2564 1,5 1,7	 0,457
0,08	 2,468	 0,405	 1,3	 5 552 1969 1,5 1,2	 0,434
0,09	 2,655	 0,377	 1,3	 5 450 1549 1,5 0,9	 0,414
0,1	 2,790	 0,358	 1,3	 5 364 1258 1,5 0,8	 0,397
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Os	 resultados	 obtidos	 também	 foram	 satisfatórios	 para	 os	 sistemas	 de	

aterramento	 com	 haste	 encapsulada,	 com	 erros	 	de	 resistência,	 crescente	 com	 o	

aumento	do	raio	da	haste,	mas	não	ultrapassando	10%,	para	o	sistema	de	aterramento	

com	maior	raio.	Essa	tendência	já	era	esperada	devido	à	redução	da	quantidade	de	nós	

no	domínio	do	problema	à	medida	que	o	tamanho	do	encapsulamento	aumenta.		

Para	 todos	 os	 casos	 considerados	 nesta	 seção,	 a	 redução	 do	 tempo	 de	

processamento	 só	 foi	 possível	 devido	 à	 diminuição	da	 quantidade	de	nós	 distribuídos	

pelo	domínio	do	problema.	Entretanto,	é	importante	ressaltar	que	essa	diminuição	deve	

ser	 feita	 de	 forma	 a	 manter	 um	 compromisso	 entre	 o	 tempo	 de	 processamento	 e	 a	

garantia	 de	 uma	 boa	 solução.	Mesmo	 que	 o	método	 conseguisse	 calcular	 as	 variáveis	

desejadas,	 apresentando	valores	 aceitáveis	de	 erro	de	potencial	 elétrico,	 uma	 redução	

significativa	 dos	 nós	 inviabilizaria	 a	 construção	 de	 uma	 equipotencial	 com	 curvatura	

suave	para	calcular	a	corrente	que	dispersa	pelo	sistema	de	aterramento.		

4.10. Estudo	de	Caso	Solo	Homogêneo		

Diante	do	objetivo	de	apresentar	o	desempenho	do	método	IEFGM	aplicado	aos	

sistemas	 de	 aterramentos	 inseridos	 em	 solos	 uniformes,	 foram	 utilizados	 até	 o	

momento,	alguns	parâmetros	mais	simplificadores,	tais	como	comprimento	da	haste	de	

1	 m,	 tensão	 aplicada	 de	 1	 V	 e	 resistividade	 do	 solo	 de	 1	 Ω.m,	 que	 demonstraram	 a	

precisão	do	IEFGM	para	esse	tipo	de	problema.		

Embora,	 do	 ponto	 de	 vista	 numérico,	 a	 variação	 da	 resistividade	 do	 solo	 e	 da	

tensão	aplicada	ao	sistema	de	aterramento	não	impliquem	mudanças	numéricas,	nesta	

seção	é	apresentada	uma	análise	de	um	sistema	de	aterramento	com	parâmetros	típicos	

utilizando	 a	 proposta	 de	 modelagem	 PRE	 com	 0,805	e	 10.	 Para	 tanto,	

considera‐se	 uma	 haste	 de	 aterramento	 de	 comprimento	 2,4	 m	 e	 raio	 0,00953	 m	

(correspondente	 a	 seção	de	¾”),	 inserida	em	um	solo	 de	 resistividade	de	1000	Ω.m	e	

submetida	a	uma	tensão	de	1	kV.		

Os	 resultados	 numéricos	 obtidos	 a	 partir	 do	 IEFGM	 para	 esta	 configuração	 de	

aterramento	são	apresentados	na	Tabela	4‐8	e	os	resultados	gráficos	são	apresentados	a	

partir	da	Figura	4‐11	até	a	Figura	4‐14.		



	
	

61	
	

Uma	comparação	entre	o	valor	de	resistência	de	aterramento	obtido	a	partir	do	

IEFGM	 com	 aquele	 obtido	 pelo	 MoM	mostra	 boa	 concordância,	 caracterizada	 por	 um	

desvio	inferior	a	1%.		

O	 tempo	 de	 simulação	 pode	 ser	 considerado	 aceitável,	 uma	 vez	 que	 o	 domínio	

computacional	 adotado	 possui	 um	 raio	 RD	 =	 24	 m,	 calculado	 a	 partir	 da	 expressão		

RD	=	10.Lh,	estabelecida	neste	estudo	para	calcular	o	tamanho	do	domínio	de	simulação	

dos	casos	analisados.	

Tabela	4‐8	–	Resultados	IEFGM	–	Caso	real.	

I	(A)	
IEFGM	

R	(Ω)	
IEFGM	

V	(V)	
em	Γ 	 FH	 FR	 NN	 NPI	 	

Tempo	de	
processamento	

(s)	

R	(Ω)	
MoM	

2,593	 385,607	 16,90	 0,805 10 50462 199236 1,5 1673	 388,093

	

	

Figura	4‐11‐	Potenciais	ao	nível	do	solo.	
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Figura	4‐12‐	Distribuição	de	potenciais	no	solo.	

	

	

Figura	4‐13‐	Curvas	de	equipotenciais	no	solo	espaçadas	de	20	V.	
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Figura	4‐14‐	Distribuição	de	campo	elétrico	no	solo.	

4.11. Estudo	de	Caso	Solo	Heterogêneo		

O	 solo	 no	 qual	 fica	 imerso	 o	 sistema	 de	 aterramento,	 normalmente,	 apresenta	

uma	característica	não	homogênea,	com	variações	de	resistividade	com	a	profundidade.	

Por	 isso,	 é	 importante	 que	 as	 análises	 realizadas	 a	 partir	 do	 IEFGM	para	 sistemas	 de	

aterramento	 inseridos	 em	 solos	 homogêneos	 sejam	 estendidas	 para	 os	 solos	 não	

homogêneos.	Nesta	seção	são	abordados	aspectos	importantes	relativos	à	aplicação	do	

IEFGM	 ao	 problema	 de	 aterramento	 elétrico	 inserido	 em	 um	 solo	 não	 uniforme	

estratificado	em	camadas.		

Para	 esta	 análise,	 considera‐se	 uma	 configuração	 de	 aterramento	 conforme	

apresentado	na	Figura	4‐15,	 composta	por	uma	haste	de	aterramento	 inserida	em	um	

solo	 estratificado	 em	 duas	 camadas	 horizontais.	 A	 haste	 é	 representada	 a	 partir	 da	

proposta	 PRR	 considerando‐se	 uma	 configuração	 do	 tipo	 encapsulada	 com	r 	igual	 ao	

raio	 do	 cilindro	 encapsulante	 e	 igual	 a	 0,05	m.	 O	 problema	 de	 aterramento	 analisado	

possui	 as	 seguintes	 características:	 Lh	 =	 1	 m,	 Vh	 =	 1	 kV,	 RD	 =	 10	 m,	ρ 1000	Ω.m,	
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Figura	4‐15‐	Sistema	de	aterramento	composto	por	uma	haste	inserido	em	um	solo	
estratificado	em	duas	camadas.	

ρ 300	Ω.m,	d1	=	3	m,	d2	=	7	m,	sujeitas	às	condições	de	contorno	nas	 fronteiras	de	

Neumann,	Γ ,	 e	 Dirichlet,	Γ ,	 e	 condições	 de	 interface	 em	Γ .	 Para	 o	 tratamento	 da	

interface	entre	 as	 camadas	do	 solo	 com	resistividades	distintas	utiliza‐se	o	 critério	de	

visibilidade.	

Os	valores	adotados	para	os	parâmetros	do	sistema	de	aterramento	sob	estudo	

têm	como	objetivo	promover	uma	análise	da	viabilidade	da	aplicação	do	IEFGM	também	

em	 solos	 com	 características	 não	 uniformes.	 Para	 isso	 buscou‐se	 definir	 uma	

configuração	 de	 aterramento	 com	 valores	 tipicamente	 encontrados	 nesse	 tipo	 de	

problema.	A	estratificação	do	solo,	por	exemplo,	foi	estabelecida	de	forma	a	contemplar	

um	solo	com	camadas	de	resistividade	bem	distintas	entre	si.	

Na	 seção	 4.6.1	 foi	 desenvolvida	 uma	 metodologia	 baseada	 em	 uma	 análise	

analítica	para	o	cálculo	do	potencial	na	fronteira	Γ 	para	o	caso	de	solos	homogêneos.	O	

mesmo	conjunto	de	equações	empregado	nessa	situação	não	pode	ser	aplicado	no	caso	

de	 solos	 heterogêneos,	 uma	 vez	 que	 o	 potencial	 ao	 longo	 da	 fronteira	 varia.	 A	

metodologia	 adotada	 deve	 ser	 modificada	 e	 estendida	 para	 esse	 tipo	 de	 problema,	

empregando	o	Método	das	Imagens.		

Para	 o	 problema	 em	 análise,	 os	 potenciais	 em	Γ 	foram	 obtidos	 a	 partir	 do	

Software	 SEGround,	 que	 indicou	 uma	 pequena	 variação,	 com	 11	 V,	 ao	 nível	 do	 solo,	
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chegando	 a	 10	 V,	 no	 extremo	 oposto	 da	 fronteira.	 Esse	 comportamento	 se	 altera	 de	

acordo	 com	 a	 estratificação	 do	 solo	 adotada,	 ou	 seja,	 com	 os	 valores	 de	ρ ,	ρ 	e	d 	

utilizados.	No	presente	caso,	para	a	avaliação	dos	potenciais	desenvolvidos	ao	nível	do	

solo	a	partir	do	IEFGM,	utilizou‐se	um	único	valor	de	potencial	em	Γ ,	igual	a	11	V.	

A	 Figura	 4‐16	 apresenta	 a	 curva	 de	 potencial	 ao	 nível	 do	 solo	 obtida	 com	 o	

IEFGM.	 Para	 comparação,	 nesta	 figura	 é	 apresentada	 também	 a	 curva	 de	 potencial	

obtida	a	partir	do	MoM.	Observa‐se	uma	boa	concordância	entre	as	curvas	de	potencial	

no	nível	do	solo.	A	diferença	entre	os	valores	de	potenciais,	quantificada	em	termos	do	

erro	 	e	 ,	 é	 de	 0,3%	 e	 1,8%,	 respectivamente,	 confirmando‐se	 assim,	 a	

consonância	entre	os	resultados.	

	

Figura	4‐16‐	Potenciais	ao	nível	do	solo.	

Na	Figura	4‐17	é	apresentado	um	mapeamento	das	curvas	equipotenciais	no	solo	

em	 um	 plano	 longitudinal	 ao	 sistema	 de	 aterramento	 em	 estudo.	 Com	 a	 variação	 da	

resistividade	do	solo,	a	dispersão	de	corrente	por	ele	se	altera,	o	que	reflete	no	formato	

das	 equipotenciais.	 Conforme	 pode	 ser	 observado	 nessa	 figura,	 o	 comportamento	 das	

equipotenciais	se	alteram	ao	mudar	de	camada.		
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Figura	4‐17‐	Curvas	de	equipotenciais	no	solo	espaçadas	de	15	V.	

A	 Tabela	 4‐9	 apresenta	 os	 resultados	 numéricos	 obtidos	 a	 partir	 do	 IEFGM.	

Comparando‐se	o	valor	de	resistência	de	aterramento	obtido	a	partir	desse	método	com	

aquele	gerado	pelo	MoM	verifica‐se	um	erro,	 ,	significativo,	de	21,1%.	Essa	diferença	

se	deve	ao	processo	utilizado	pelo	IEFGM	para	o	cálculo	da	corrente	que	se	dispersa	pelo	

aterramento.	Conforme	pode	ser	observado	na	Figura	4‐18,	na	região	da	interface	entre	

as	 camadas	de	diferentes	 resistividades,	Γ ,	 a	 equipotencial	não	 se	 comporta	de	 forma	

suave	 e	 os	 vetores	 de	 campo	 elétrico	 não	 são	 uniformes,	 características	 essas	 que	

comprometem	o	cálculo	da	corrente	que	dispersa	para	o	solo.	

Tabela	4‐9	–	Resultados	IEFGM	–	Caso	solo	heterogêneo.	

I	(A)	
IEFGM	

R	(Ω)	
IEFGM	

V	(V)	
em	Γ 	

NN	 NPI	 	
Tempo	de	

processamento	
(s)	

R	(Ω)	
MoM	

2,587	 386,488	 11,00 31920 125653 1,5 608	 489,870
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Figura	4‐18‐	Equipotencial	para	o	cálculo	da	corrente	I	para	o	caso	de	solo	heterogêneo.	

O	objetivo	desta	seção	foi	demonstrar	a	viabilidade	do	IEFGM	para	aplicação	em	

problemas	de	aterramento	 inseridos	em	solos	não	homogêneos.	Os	 resultados	obtidos	

de	potencial	e	até	mesmo	de	resistência	de	aterramento	demonstraram	essa	viabilidade.	

Para	que	o	método	seja	utilizado	nesse	tipo	configuração	do	solo	é	necessário	ampliar	a	

metodologia	 desenvolvida	 para	 o	 cálculo	 do	 potencial	 elétrico	 em	Γ 	e	 aprimorar	 a	

técnica	para	o	cálculo	da	corrente	que	se	dispersa	para	o	solo.				

4.12. Considerações	Finais	

Neste	capítulo	foram	apresentados	aspectos	particulares	referentes	à	análise	do	

sistema	 de	 aterramento	 elétrico	 utilizando	 o	 método	 IEFGM.	 Esses	 aspectos	 estão	

relacionados	com	a	representação	da	haste	de	aterramento	e	as	hipóteses	adotadas	para	

melhorar	a	solução	e	reduzir	o	custo	computacional	do	problema.	Foram	apresentados	

os	resultados	de	distribuição	de	potencial	e	resistência	obtidos	a	partir	da	aplicação	do	

IEFGM	a	sistemas	de	aterramento	composto	por	hastes	convencionais	e	encapsuladas,	

inseridas	 em	 solos	 homogêneos.	 Os	 resultados	 foram	 comparados	 com	 os	 valores	

obtidos	com	o	MoM.	Por	fim,	foi	apresentada	uma	análise	de	uma	haste	de	aterramento	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

r (m)

z 
(m

)

 

 

Nós

Vetor E



	
	

68	
	

inserida	em	um	solo	estratificado	em	duas	camadas.	A	partir	dessa	análise	 foi	possível	

obter	os	potenciais	ao	nível	do	solo,	demonstrando	a	viabilidade	do	uso	do	IEFGM	para	

esse	tipo	de	aplicação.	
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Capítulo	5	

Conclusões	

5.1. Introdução	

Conforme	 mencionado	 no	 Capítulo	 1,	 os	 MM	 aplicados	 a	 problemas	

eletromagnéticos	 possuem	 um	 histórico	 recente	 quando	 comparado	 com	 técnicas	 já	

bastante	estabelecidas	como	o	MoM	e	o	FEM.	A	partir	do	desenvolvimento	de	diversos	

trabalhos	ao	longo	desses	últimos	anos,	a	técnica	sem	malha	tem	se	mostrado	bastante	

apropriada	 para	 lidar	 com	 geometrias	 complexas	 e	 com	 não	 homogeneidades.	 Essas	

características	 motivaram	 a	 sua	 aplicação,	 nesta	 dissertação,	 a	 problemas	 de	

aterramento.	 Destaca‐se	 que	 essa	 proposta	 foi	 desafiadora	 uma	 vez	 que	 não	 foram	

encontrados	trabalhos	na	literatura	abordando	o	assunto.		

A	 escolha	 do	 tema	 aterramento	 foi	 realizada	 devido	 à	 sua	 relevância	 no	

desempenho	 dos	 sistemas	 elétricos.	 Assim,	 no	 Capítulo	 2	 foi	 realizado	 um	 estudo	 das	

principais	características	e	parâmetros	relacionados	com	aterramentos,	dentre	os	quais	

se	destacam	a	 resistência	de	aterramento	e	a	distribuição	de	potenciais	no	solo.	Esses	

parâmetros	 foram	 utilizados	 para	 avaliar	 a	 precisão	 do	 modelo	 desenvolvido.	 Foi	

apresentada	 a	 formulação	 diferencial	 para	 o	 problema	 de	 aterramento	 elétrico	

composto	 por	 uma	 haste,	 no	 regime	 estacionário,	 com	 simplificações	 devido	 a	 sua	

simetria	axial.		

No	 Capítulo	 3	 foi	 apresentada	 a	 modelagem	 matemática	 do	 IEFGM	 para	 o	

desenvolvimento	 da	 ferramenta	 computacional.	 Entre	 as	 técnicas	 sem	 malha	

disponíveis,	 este	 método	 foi	 escolhido	 para	 ser	 utilizado	 no	 trabalho	 devido	 à	 sua	

robustez,	simplicidade	e	precisão.		

No	Capítulo	4	foram	apresentadas	as	análises	do	sistema	de	aterramento	a	partir	

da	modelagem	desenvolvida.	 Para	 comparação	dos	 resultados	 foi	 utilizado	o	 Software	

SEGround	que	implementa	uma	modelagem	baseada	no	MoM.	Como	primeiro	passo	na	

avaliação	do	código	desenvolvido,	procedeu‐se	uma	investigação	sobre	a	representação	



	
	

70	
	

da	 haste	 de	 aterramento	 na	 simulação.	 Realizou‐se	 uma	 breve	 pesquisa	 bibliográfica	

sobre	 como	 essa	 questão	 é	 abordada	 por	 outros	 métodos	 numéricos	 e,	 assim,	 foi	

proposto	 para	 o	 IEFGM	 duas	 maneiras	 de	 representação	 da	 geometria	 da	 haste	 de	

aterramento:	 a	 primeira	 considerando	 suas	dimensões	 reais	 e	 a	 outra,	 a	 partir	 de	 um	

modelo	 filamentar	 juntamente	 com	 o	 ajuste	 do	 tamanho	 do	 domínio	 de	 influência	 da	

função	de	forma	dos	nós	distribuídos	ao	longo	da	haste.	Foram	realizadas	análises	para	

configurações	de	hastes	convencionais	e	hastes	encapsuladas.	

Para	 a	 avaliação	 dos	 potenciais	 no	 nível	 do	 solo	 observou‐se	 que,	mesmo	 com	

grandes	domínios	 computacionais,	 havia	uma	diferença	entre	os	valores	de	potenciais	

gerados	pelo	IEFGM	com	os	obtidos	pelo	MoM,	quando	era	atribuído	o	valor	de	potencial	

elétrico	 zero	 na	 fronteira	 de	 truncamento	 do	 problema	 computacional.	 Assim,	 foi	

proposta	uma	aproximação,	que	explora	as	características	das	equipotenciais	geradas	a	

uma	certa	distância	do	aterramento,	para	a	definição	do	valor	do	potencial	elétrico	nessa	

fronteira,	 permitindo	 assim	 a	 redução	 do	 domínio	 de	 simulação	 e	 a	 obtenção	 de	

resultados	mais	precisos.		

Entretanto,	 mesmo	 com	 um	 domínio	 computacional	 reduzido,	 utilizando	 uma	

distribuição	de	nós	igual	ao	raio	da	haste,	correspondente	à	proposta	PRR,	a	modelagem	

ainda	 se	 mostrava	 computacionalmente	 custosa	 na	 obtenção	 de	 resultados	 para	 as	

hastes	com	raios	convencionais.	Como	alternativa	buscou‐se	utilizar	uma	distribuição	de	

nós	 não	 uniforme	 considerando	 uma	 densidade	 de	 nós	 maior	 onde	 a	 variação	 do	

potencial	 elétrico	 é	mais	 acentuada	 e	 uma	 densidade	menor	 no	 restante	 do	 domínio.	

Assim,	 na	 Seção	 4.8,	 foi	 realizada	 uma	 análise	 simplificada	 para	 a	 avaliação	 dos	

parâmetros	 do	 IEFGM	 a	 serem	 utilizados	 nas	 simulações.	 Os	 resultados	 encontrados	

apresentaram	 uma	 boa	 precisão,	 com	 uma	 redução	 significativa	 do	 tempo	

computacional,	embora	para	as	hastes	com	raios	convencionais,	a	modelagem	utilizada	

ainda	 tenha	 apresentado	 um	 grande	 esforço	 computacional.	 Como	 forma	 de	 tornar	

possível	a	análise	das	hastes	convencionais	vislumbrou‐se	a	sua	representação	a	partir	

de	 um	 modelo	 filamentar,	 em	 que	 o	 raio	 era	 considerado	 a	 partir	 do	 domínio	 de	

influência	dos	nós	que	compõem	a	haste.	Foi	estabelecida	uma	relação	entre	o	domínio	

de	 influência	 dos	 nós	 da	 haste	 e	 o	 domínio	 de	 influência	 dos	 demais	 nós,	 para	 uma	

distribuição	de	nós	menos	densa	no	domínio	do	problema.	Com	isso	foi	possível	analisar	

os	 resultados	 dos	 potenciais	 gerados	 no	 solo	 e	 de	 resistência	 de	 aterramento	 para	 as	

configurações	 de	 hastes	 convencionais.	 Os	 resultados	 obtidos	 apresentaram	 boa	
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concordância	com	o	MoM.	Verificou‐se,	ainda,	que	essa	modelagem	também	apresentava	

bons	resultados	para	as	hastes	encapsuladas.		

As	 análises	destacadas	 anteriormente	 foram	realizadas	para	 solos	homogêneos.	

Como	 forma	 de	 avaliar	 a	 potencialidade	 do	 modelo	 também	 para	 configurações	 de	

aterramento	 inseridas	 em	 solos	 não	 homogêneos,	 analisou‐se	 a	 distribuição	 de	

potenciais	no	solo	gerados	por	um	aterramento	composto	por	uma	haste	cravada	em	um	

solo	estratificado	em	duas	camadas	horizontais.	Os	resultados	obtidos	demonstraram	a	

viabilidade	do	uso	do	método	para	esse	tipo	de	análise.	

Verificou‐se	que	os	MM,	em	especial	o	IEFGM,	possuem	um	grande	potencial	de	

aplicação	 para	 problemas	 de	 aterramento.	 No	 entanto,	 investigações	 e	

desenvolvimentos	 relativos	 à	 sua	 implementação	 ainda	 são	 necessários	 de	 forma	 a	

torná‐lo	mais	competitivo	frente	aos	métodos	tradicionais.		

5.2. Principais	Contribuições		

Julga‐se	que	as	principais	contribuições	deste	trabalho	foram:	

	

 Avaliação	 da	 viabilidade	 da	 utilização	 de	 métodos	 sem	 malha	 para	

aplicações	 envolvendo	 sistemas	 de	 aterramento	 a	 partir	 do	

desenvolvimento	de	um	modelo	matemático	e	computacional	baseado	no	

IEFGM	para	uma	configuração	de	aterramento	composta	por	uma	haste;	

 Utilização	de	uma	aproximação	para	os	potenciais	na	fronteira	de	Dirichlet	

onde	o	domínio	do	problema	foi	truncado,	a	partir	das	características	das	

equipotenciais	a	uma	determinada	distância.	Isso	permitiu	que	o	domínio	

de	 simulação	 fosse	 reduzido	 sem	 perda	 significativa	 de	 precisão	 de	

resultados;			

 Verificação,	 ainda	 que	 de	 forma	 simplificada,	 que	 distribuições	 não	

uniformes	de	nós	são	computacionalmente	eficientes	e	precisas.	Esse	tipo	

de	 representação	do	domínio	 computacional	 é	 um	procedimento	 já	 bem	

estabelecido	e	empregado	nas	técnicas	que	utilizam	malhas;	

 Implementação	 de	 uma	 representação	 do	 raio	 da	 haste	 a	 partir	 de	 um	

modelo	 filamentar	 juntamente	 com	 o	 ajuste	 do	 tamanho	 do	 domínio	 de	
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influência	 da	 função	 de	 forma	 dos	 nós	 colocados	 ao	 longo	 da	 haste.	 Por	

meio	dessa	representação	foi	possível	avaliar	os	principais	parâmetros	do	

aterramento	para	uma	ampla	faixa	de	raios	de	haste,	com	baixo	tempo	de	

processamento;		

 Demonstração	 da	 viabilidade,	 bem	 como	 das	 potencialidades,	 do	 IEFGM	

para	 aplicações	 envolvendo	 sistemas	 de	 aterramento	 inseridos	 em	 solos	

não	homogêneos.	

5.3. Propostas	de	Continuidade	

Os	 resultados	 apresentados	 neste	 trabalho	 demonstraram	 a	 potencialidade	 da	

utilização	 do	 IEFGM	 em	 aplicações	 relacionadas	 com	 sistemas	 de	 aterramento.	 No	

entanto,	 ainda	 existem	muitas	 questões	 que	merecem	 ser	 exploradas	 e	 aprofundadas,	

podendo‐se	citar:	

 Realização	 de	 uma	 otimização	 multiobjetivo	 dos	 parâmetros	 do	 IEFGM	

para	 a	 determinação	 de	 uma	 configuração	 ótima	 de	 distribuição	 de	 nós	

não	uniforme	no	domínio	do	problema;		

 Implementação	 do	 código	 computacional	 desenvolvido	 utilizando	 uma	

linguagem	 de	 programação	 que	 resulte	 em	 um	 menor	 custo	

computacional.	Com	isso,	a	modelagem	proposta	a	partir	da	consideração	

do	 raio	 real	 da	 haste	 poderá	 ser	 aplicada	 também	 em	 hastes	

convencionais;		

 Otimização	 dos	 parâmetros	 do	 IEFGM	 utilizados	 na	 modelagem	 que	

representa	o	raio	da	haste	por	um	modelo	filamentar	(PRE);	

 Implementação	 da	 aproximação	 do	 potencial	 na	 fronteira	 externa	 de	

Dirichlet	 em	 problemas	 de	 aterramento	 inseridos	 em	 solos	 não	

homogêneos,	a	partir	do	Método	das	Imagens;		

 Aprimorar	a	técnica	utilizada	para	o	cálculo	da	corrente	que	dispersa	pelo	

sistema	 de	 aterramento	 quando	 inseridos	 em	 solos	 estratificados	 em	

camadas	de	diferentes	resistividades;			

 Modelagem	 do	 IEFGM	 para	 ser	 aplicado	 a	 outras	 configurações	 de	

aterramento,	tais	como	eletrodos	horizontais	e	malhas	de	aterramento.	
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