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Resumo 

 

Cerca de 65% dos desligamentos não programados das linhas de transmissão do setor 

elétrico brasileiro são ocasionados por descargas atmosféricas. Em solos com resistividades 

mais elevadas os efeitos danosos são ainda mais severos. Sendo assim, o sistema de 

aterramento constitui um fator primordial na investigação dos efeitos causados pela 

incidência de descargas atmosféricas. Desse modo, esta dissertação tem como objetivo 

fornecer informações sobre o comportamento transitório de aterramentos elétricos quando 

um sistema elétrico for submetido a uma descarga atmosférica, sob os pressupostos de 

parâmetros de solo constantes e dependentes da frequência. Para a inclusão da variação 

com a frequência, são utilizadas duas formulações amplamente divulgadas na literatura, 

Portela e Alipio-Visacro. Além disso, propõe uma nova metodologia, que considera algumas 

mudanças nas equações apresentadas pelo Prof. Portela. Também fornece comparações 

de duas metodologias utilizadas para modelar este sistema de aterramento, sendo: um 

baseado em teoria de campo eletromagnético e outro na teoria da linha de transmissão. 

Inicialmente, as respostas no domínio da frequência são simuladas e sintetizadas em termos 

de uma rede RLC. Posteriormente, este modelo é implementado no programa EMTP-ATP, o 

que facilita a análise de sensibilidade das respostas em frequência, bem como as 

distribuições temporais da elevação de potencial em relação ao terra remoto (GPR - 

Grounding Potential Rise). Os resultados ilustram que as respostas em frequência e os 

níveis de GPR variam de acordo com a metodologia utilizada e com a consideração ou não 

de incluir a variação com a frequência. No entanto, as diferenças máximas entre os valores 

de pico de GPR atingem aproximadamente 13% (para solos com altas resistividades), 

indicando que, na análise prática, a teoria da linha de transmissão pode ser usada para 

estimativas iniciais. Adicionalmente, é verificada a influência da presença da torre nos níveis 

de GPR, em relação aos níveis determinados com aterramento isolado. Os resultados 

ilustram que tal influência é significativa e conservadora, uma vez que promove redução 

destes níveis (da ordem de 25%). 

 

Palavras chave: Sistemas de aterramento de linhas de transmissão; Dependência dos 

parâmetros do solo com a frequência; GPR; Descargas Atmosféricas; Transitórios 

eletromagnéticos; Modelagem eletromagnética. 
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ABSTRACT 
 

About 65% of unplanned shutdowns of transmission lines in the Brazilian electricity sector 

are caused by lightning. In soils with higher resistivity, the damaging effects are even more 

severe. Thus, the grounding system is a major factor in the investigation of the effects 

caused by the lightning incidence. Thus, this dissertation aims to provide insights into the 

lightning grounding transient behavior under the assumptions of constant and frequency-

dependent soil parameters. For the inclusion of the frequency dependence, was used two 

formulations widely published in the literature, Portela and Alipio-Visacro. In addition, it 

proposes a new methodology, which considers some changes to the equations presented by 

Prof. Portela. This work also provides comparisons of two methodologies to model this 

grounding system, being: one based on field theory and another on transmission line theory. 

Initially, frequency responses are simulated and synthesized in terms of an RLC network. 

Subsequently, this model was implemented in the EMTP-ATP program, which facilitates 

sensitivity analyzes of frequency responses as well as Grounding Potential Rise (GPR) time 

distributions. The results illustrate that both GPR levels vary according to the methodology 

used and whether or not considering the variation with frequency. However, the maximum 

differences between the GPR peak values reach approximately 13% (high resistivity), 

indicating that in practical analysis, transmission line theory can be used for initial estimates. 

Additionally, the influence of the tower presence in the GPR levels, in relation to the levels 

determined with isolated grounding, is verified. The results illustrate that such influence is 

significant and conservative, since it promotes reduction of these levels (of the order of 25%). 

 

Key-words: Transmission lines grounding systems for; Frequency-dependent soil 

parameters; GPR; Lightning; Electromagnetic transients; Electromagnetic modeling. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Contextualização 

Fenômenos eletromagnéticos, como as descargas atmosféricas, são destacados como 

um dos maiores responsáveis pelas principais solicitações dos sistemas de aterramentos 

elétricos, assim como pela maior parte dos desligamentos não programados dos sistemas 

elétricos. Além de apresentar importância fundamental no desempenho de sistemas 

elétricos, o aterramento elétrico também tem como objetivo garantir a proteção de seres 

vivos contra os efeitos perigosos e indesejáveis da eletricidade. Desta forma, para garantir a 

continuidade do serviço de linhas de transmissão frente às descargas atmosféricas é 

importante o correto desenvolvimento de modelos para o projeto das proteções e a 

coordenação do isolamento.  

Os sistemas de aterramento apresentam uma reposta em regime permanente e outra 

em transitória. Em regime permanente correspondem às respostas em baixas frequências, 

como por exemplo, um curto-circuito e correntes de longa duração (SILVA,2016). Já a 

resposta transitória é aquela cujas respostas correspondem a altas frequências, como por 

exemplo, as ondas impulsivas de correntes de descargas atmosféricas, que é o foco deste 

trabalho. Como o aterramento se comporta de forma distinta nestes dois casos, é 

necessário estudar o comportamento do aterramento para cada uma dessas condições.  

Para baixas frequências, o estudo da análise comportamental do aterramento é 

relativamente simples. Visto que este tipo de análise é baseado na aproximação das 

equações eletromagnéticas, considerando o regime estacionário, logo se tem uma maior 

facilidade em se representar fenômenos eletromagnéticos em frequências industriais. 

Porém, para frequências mais altas existe uma maior complexidade. Pois, para este tipo de 

análise, onde se considera o aterramento frente a fenômenos de natureza rápida, como as 

descargas atmosféricas, é preciso considerar os efeitos de propagação no solo e a 

dependência dos parâmetros do solo com a frequência, pois estes influenciam de forma 

significativa no comportamento do aterramento. Neste caso, o comportamento transitório 

dos aterramentos pode impactar diretamente no desempenho do sistema de transmissão 

sob a ação de curtos-circuitos ou descargas atmosféricas (HE, GAO, ZENG, CHANG, et. al., 

2005). Portanto, torna-se necessário um apurado conhecimento deste tipo de 
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comportamento. O desconhecimento deste conduz a soluções inadequadas frequentes na 

área de aterramentos elétricos (ALÍPIO, 2008). 

Em se tratando de técnicas de aterramento para proteção de sistemas elétricos contra 

descargas atmosféricas, existe uma série de fatores que deixam este tipo de análise um 

pouco mais complicada. Por exemplo, quando o sistema de aterramento não é 

dimensionado adequadamente, a incidência de uma descarga atmosférica neste pode gerar 

elevadas sobretensões, o que ocasionaria o rompimento do isolamento, estabelecendo 

assim arcos elétricos, que destruiriam equipamentos e colocaria em risco os seres humanos 

localizados nas proximidades, além de gerar uma falta no sistema.  

A configuração do sistema a ser aterrado varia muito de acordo com a aplicação deste 

sistema. Usualmente, o aterramento é modelado por uma resistência. Este tipo de 

configuração é uma ótima opção em baixa frequência, porém, quando se trata de alta 

frequência a indutância do aterramento deve ser modelada com cautela já que esta, começa 

a desempenhar um papel mais importante, como visto anteriormente. Mais uma vez, 

percebe-se a importância de se analisar as duas respostas dos aterramentos.  

De um modo geral, julga-se que no estudo do comportamento e desempenho de 

sistemas de aterramentos frente a solicitações oriundas da incidência de descargas 

atmosféricas é de fundamental importância o estabelecimento de um modelo fisicamente 

consistente para sua representação. Uma dificuldade associada à grande parte das 

modelagens presentes na literatura refere-se às excessivas simplificações assumidas pelas 

mesmas, o que leva a inconsistências físicas em relação ao fenômeno investigado e falta de 

generalidade de aplicação (ALÍPIO, 2008). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar as metodologias 

apresentadas na literatura para análise do comportamento de sistemas de aterramento 

frente a descargas atmosféricas. Este estudo pode ser dividido em três etapas. 

Primeiramente, são analisadas duas configurações do sistema, um eletrodo horizontal e um 

arranjo de aterramento típico das linhas de transmissão. Para modelagem destes sistemas 

são utilizadas duas metodologias distintas, sendo: uma baseada na teoria do campo 

eletromagnético e outra na teoria da linha de transmissão. Segundo, são definidos os 

parâmetros do solo (resistividade e permissividade elétricas) considerando-os variáveis ou 

constantes com a frequência. São implementadas algumas alterações nas equações 

apresentadas por Portela (PORTELA, 1999), de modo que as variáveis dependentes de 

frequência possam ser incluídas no cálculo. Terceiro e último, o foco é a resposta em 

frequência e a elevação de potencial em relação ao terra remoto (GPR, do termo inglês 
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Grounding Potential Rise), considerando valores distintos de resistividades de solos típicos e 

comprimentos dos eletrodos de aterramento. 

1.2 Relevância do Tema em Investigação 

O tema em questão tem despertado amplo interesse das companhias energéticas 

brasileiras. Por exemplo, no Brasil, a densidade de incidência de descargas atmosféricas é 

bem elevada (50 milhões de descargas elétricas por ano), além de apresentar valor médio 

de resistividade de solo elevada (superior a 1.000 Ω.m na maior parte do território), o que é 

bem elevado se comparados com valores característicos de outros países (França, por 

exemplo) (VISACRO, 2002). A título de comparação, o solo Europeu possui valor médio da 

ordem de 100 Ω.m. Julga-se, portanto, necessário e indispensável, a análise criteriosa do 

comportamento do sistema de aterramento quando solicitado por descarga atmosférica para 

dimensioná-lo corretamente.  

A utilização de um modelo matemático que represente de forma fisicamente consistente 

um sistema de aterramento real é uma boa estratégia para investigar o desempenho deste 

sistema quando submetido a uma descarga atmosférica. 

Um dos problemas neste tipo de estudo é devido boa parte das metodologias presentes 

na literatura serem fundamentadas em excessivas simplificações, o que em muitas das 

vezes pode ocasionar em inconsistências físicas em relação ao fenômeno investigado. Pois 

muitas estão voltadas para soluções pontuais, o que impede a generalidade de suas 

aplicações  (SILVA, 2016). 

Sendo assim a relevância de se investigar a resposta do aterramento quando submetido 

a um evento impulsivo é real. Deste modo, esta dissertação apresenta um estudo 

comparativo sobre modelos utilizados na literatura na análise do desempenho de 

aterramentos quando solicitados por descargas atmosféricas. 

1.3 Objetivos: Geral e Específicos 

Esse trabalho tem como objetivo geral obter um estudo comparativo entre as 

metodologias disponíveis na literatura para modelagem de solos e aterramentos elétricos. 

De forma a obter uma avaliação pertinente da resposta transitória de sistemas de 

aterramento com diferentes configurações submetidas a correntes impulsivas de forma de 

onda similar àquelas de descargas atmosféricas. 

A fim de alcançar o objetivo geral estabelecem-se os seguintes objetivos específicos: (i) 

utilização de modelos matemáticos e computacionais, que sejam fisicamente consistentes 

para representação de sistemas de aterramento de configurações genéricas; (ii) validação e 
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análises de sensibilidade dos modelos, (iii) desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional que implemente as modelagens desenvolvidas e (iv) aplicação dos modelos 

desenvolvidos em configurações básicas de aterramento avaliando-se a sensibilidade 

destas em relação a variáveis típicas do projeto de aterramentos. 

1.4 Metodologia 

A metodologia adotada neste trabalho de pesquisa inclui os seguintes estudos e 

realizações: 

 Revisão Bibliográfica - Estado da Arte; 

 Caracterização do comportamento de sistemas de aterramento para diferentes 

configurações do sistema. 

 Modelagem eletromagnética dos sistemas de aterramento. 

 Desenvolvimento de programas computacionais para: (i) implementação das 

modelagens desenvolvidas (ii) aplicação dos modelos desenvolvidos em 

configurações básicas de aterramento avaliando-se a sensibilidade destas em 

relação a variáveis típicas do projeto de aterramentos. 

1.5 Organização do texto 

O presente texto está organizado em seis capítulos, incluindo este capítulo introdutório. 

O Capítulo 2 apresenta alguns aspectos de relevância para o contexto deste trabalho. 

Inicialmente, é apresentado o estado da arte. São revisados alguns dos principais trabalhos 

relacionados a esta pesquisa, sendo feita uma breve descrição dos mesmos destacando-se 

pontos relevantes que contribuem para o melhor entendimento dos estudos realizados. Na 

sequência, em outra seção, é apresentada como é realizada a análise de circuitos de 

aterramentos elétricos por um sistema equivalente de “caixa-preta” de parâmetros variantes 

na frequência em simulações efetuadas no EMTP-ATP (Electromagnetic Transients 

Program- Alternative Transients Program). Assim, é incluída uma revisão da metodologia 

Vector Fitting (VF), a qual é utilizada para este tipo de modelagem.  

O Capítulo 3 aborda alguns dos parâmetros que influenciam na análise do 

comportamento transitório de sistemas de aterramento frente a fenômenos impulsivos. 

Onde, destaca-se a forma de onda da corrente de descarga e os parâmetros do solo no qual 

o aterramento está inserido. Assim, são apresentadas as metodologias e formulações 

utilizadas neste trabalho para modelagem destes parâmetros. 
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No Capítulo 4 são desenvolvidos os modelos para sistemas de aterramento. 

Apresentam-se duas metodologias distintas, uma baseada na Teoria do Campo e outro na 

Teoria da Linha de Transmissão, as quais serão comparadas no Capítulo 5. 

No Capítulo 5 os modelos desenvolvidos são implementados no Matlab (MATrix 

LABoratory) e posteriormente no ATP. Assim, apresentam-se os resultados, com as 

respectivas análises de cada formulação utilizada. É feita a avaliação da resposta transitória 

dos aterramentos elétricos quando submetidos a uma onda de corrente típica de descarga 

atmosférica. Avaliam-se os níveis de GPR, considerando a incidência da descarga 

diretamente sobre o aterramento e quando esta incide no sistema de transmissão onde o 

aterramento está conectado.  

No Capítulo 6 apresentam-se algumas conclusões gerais/finais e algumas propostas de 

trabalhos futuros.  
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Capítulo 2 – ESTADO DA ARTE 
 

 

2.1  Contextualização 

Uma vez que o presente trabalho tem como objetivo estudar a resposta de 

aterramentos elétricos de Linhas de Transmissão, com ênfase em altas frequências, é 

necessária uma visão histórica dos modelos matemáticos existentes na literatura. Os 

quais são necessários para formação dos passos na elaboração dos sistemas a serem 

analisados. Afinal, uma nova contribuição significativa para o assunto depende, 

basicamente, dos trabalhos pioneiros realizados por investigadores anteriores. 

Um dos maiores problemas da modelagem transitória do sistema de energia é a 

inclusão precisa dos efeitos dependentes de frequência em uma simulação no domínio 

do tempo. Estes efeitos surgem mediante a correntes de Foucault em materiais 

condutores e às vezes de fenômenos de relaxamento em dielétricos. Eles se 

materializam como variação, no domínio da frequência, nas matrizes de resistência, 

capacitância e indutância utilizadas na formulação do modelo (OTERO, CIDRÁS, 

ÁLAMO, 1999). Na prática, as respostas dependentes da frequência são obtidas por 

meio de cálculos ou medições como funções discretas da frequência. 

Assim, o presente capítulo apresenta uma revisão da bibliografia dos trabalhos 

publicados sobre aterramentos elétricos abrangendo as diferentes metodologias 

propostas ao longo do tempo. Além de uma revisão da representação de circuitos de 

aterramentos elétricos por equivalente de “caixa-preta” de parâmetros variantes na 

frequência em simulações efetuadas no ATP. 

2.2 Estudo dos Aterramentos Elétricos 

No século XIX, pensava-se que o solo se comportaria de forma não linear, quando 

submetido a altas correntes transitórias. Towne, em 1928, publicou seu trabalho e foi 

um dos primeiros pesquisadores a enunciar o problema relacionado a não linearidade 

dos sistemas de aterramento (TOWNE,1929). 

Em 1934, a investigação experimental e teórica do comportamento transitório de 

sistemas de aterramentos sob os efeitos das descargas atmosféricas apareceu pela 
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primeira vez em uma das obras de Bewley (BEWLEY, 1934a; BEWLEY,1934b). Seu 

trabalho era sobre a proteção de sistemas elétricos contra descargas atmosféricas, 

onde ele deduziu a impedância de um cabo contrapeso no ponto de injeção de um 

degrau unitário de tensão. A impedância foi obtida com uma suposição de que os 

eletrodos são linhas de transmissão com perdas e parâmetros constantes ao longo de 

sua extensão.   

Também em 1934, Fortescue mostrou que a utilização de cabos contrapesos para 

a proteção de sistemas elétricos contra descargas atmosféricas é o meio mais eficaz 

de proteger o sistema, uma vez que os outros métodos não reduzem a impedância 

nos pés das torres a níveis desejáveis (FORTESCUE, 1934). Neste trabalho, ele 

estabeleceu três princípios: a importância da configuração adequada dos cabos para-

raios para blindagem dos cabos condutores contra a incidência direta de descargas 

atmosféricas; a importância de manter valores baixos da resistência dos pés de torres 

ou impedância contra surtos em todas as torres; coordenação de isolação com 

distância adequada entre torre e condutor considerando a deflexão causada pela ação 

do vento, ou seja, distância suficiente no meio do vão entre os cabos condutores e os 

cabos para-raios para prevenir arco entre estes quando ocorrer uma descarga 

atmosférica no meio do vão. 

Em 1941, Bellaschi e Armingtom obtiveram analiticamente a resposta de tensão de 

hastes de ligação a terra no ponto de injeção para os impulsos de corrente com 

diferentes formas de onda (BELLASCHI,1941; BELLASCHI,1942; BELLASCHI,1943). 

Por estes estudos foi possível reforçar resultados anteriores de que os baixos valores 

apresentados pelas impedâncias de impulso estão relacionados com a ionização do 

solo. Além disso, confirmaram que as formulações empregadas no cálculo da 

resistência em 60 Hz, poderiam ser usadas para calcular a impedância de impulso, 

claro que com pequenos ajustes.  

Petropoulos, em 1948, tendo por base os estudos realizados por Bellaschi e 

Armingtom (PETROPOULOS, 1934; BELLASCHI, 1941; BELLASCHI, 1942; 

BELLASCHI,1943), assumiu que a ionização do solo é uniforme em torno do condutor 

e que a resistividade dessa região de ionização diminui com o mesmo valor que o do 

condutor de terra (quase zero) instantaneamente. Desde então, muitos pesquisadores 

utilizam essa teoria quando o fenômeno de ionização do solo deve ser incluído nos 

modelos para análise transiente de sistemas de aterramento (SCOTT, 1967; 

VELAZQUEZ, et. Al.,1984; MENTER, GRCEV, 1994; NEKHOUL, et al., 1996; GERI 

,1999; CIDRAS, 2000). Em um dos seus trabalhos, ele aplicou correntes de elevada 
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intensidade (da ordem de 10 kA ) em aterramentos constituídos por eletrodos 

esféricos, onde foram definidas equações para a impedância impulsiva para 

aterramentos com esta característica. Desta forma, Petropoulos mostrou, de forma 

definitiva, a significativa influência da redução nos valores da resistência quando os 

eletrodos estão em regiões que sofrem ações de descargas. 

Um dos livros sobre sistema de aterramento foi escrito por Sunde (SUNDE,1968), 

e é considerado um dos livros mais importantes e clássicos sobre sistema de 

aterramento e, ainda hoje, continua sendo amplamente citado por pesquisadores. 

Sunde deu continuidade ao trabalho de Dwight (1936), que apresenta uma série de 

fórmulas práticas para o cálculo da resistência de aterramento para o regime 

permanente. Assim, em uma abordagem mais completa, ele descreve o sistema de 

aterramento baseado na teoria do campo eletromagnético a partir de equações de 

Maxwell. Ele apresentou não só o cálculo da resistência de diferentes estruturas de 

ligação a terra, mas também dá uma teoria exaustiva do comportamento indutivo de 

alta frequência de fios de terra. Sunde foi, talvez, o primeiro a introduzir o conceito de 

linha de transmissão com parâmetros de frequência dependentes por unidade de 

comprimento. 

Em 1975, C. L. Longmire e K. S. Smith propuseram uma formulação universal para 

impedância de solo baseado na ideia de que cada elemento de volume do solo pode 

ser representado por uma rede RC (resistor e um capacitor associados em série) 

(LONGMIRE, SMITH, 1975). Tal formulação só é válida para faixa de 100 Hz a 1 MHz. 

Como se pode perceber, o estudo do comportamento de eletrodos de aterramento 

tem seu alicerce nas fundamentações apresentadas por Fortescue (FORTESCUE, 

1934) e por Bellaschi e Armingtom em (BELLASCHI,1941; BELLASCHI,1942). E em 

relação aos conceitos de propagação de correntes impulsivas em meios dissipativos 

são referenciados por Sunde em (SUNDE, 1940; SUNDE,1968). A modelagem de 

fenômenos magnéticos associados a fenômenos transitórios é mais complexa e, 

assim, as análises para este caso foram tratadas de modo menos efetivo que o 

comportamento a 60 Hz, o qual já tinha sua metodologia completamente definida ao 

final da década de 70. Apesar do tema “desempenho transitório dos sistemas de 

aterramento” ser bastante relevante, resultados mais consistentes sobre o assunto 

foram apresentados a partir do final da década de 80. 
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2.3 Modelagem de Aterramentos  

Inicialmente, a modelagem dos aterramentos era realizada mediante circuitos 

equivalentes válidos para uma determinada faixa de frequência. A determinação de 

tais circuitos se constitui em uma laboriosa tarefa em razão da diversidade de fatores 

que devem ser considerados em sua realização (ALÍPIO, 2008). Por isso, muitos 

trabalhos realizados utilizavam aproximações, porém, este tipo de consideração pode 

apresentar resultados que não representam de maneira fisicamente consistente o 

fenômeno observado. Posteriormente, foram utilizados modelos baseados em linhas 

de transmissão e, finalmente, os que utilizam diretamente as equações de Maxwell, 

conhecidos por modelos baseados na teoria de campo. 

Para o cálculo da impedância de aterramento, deve-se atentar para a faixa de 

frequência a ser estudada, baixa ou alta frequência. Os primeiros modelos de 

aterramento estudados eram válidos somente para fenômenos de baixa frequência 

(NEKHOUL, et al., 1996). A maioria dos estudos mencionados anteriormente baseava-

se na modelagem de circuitos de parâmetros concentrados na modelagem de 

eletrodos, onde os resultados obtidos eram aproximações e dados como aceitáveis.  

Devido ao interesse de estudar os efeitos transitórios eletromagnéticos, foram 

desenvolvidos modelos capazes de representar faixas de frequências mais altas. Na 

literatura têm-se vários trabalhos que utilizam métodos analíticos e simulações 

numéricas para este tipo de estudo. Dentre eles, podem-se destacar os três principais 

métodos analíticos: os baseados na teoria de linhas de transmissão, na teoria de 

circuitos e na teoria dos campos eletromagnéticos. 

Na teoria de circuitos elétricos é considerada a associação de elementos 

resistivos, indutivos e capacitivos para representar as características elétricas do 

sistema de forma concentrada. Podem-se destacar o seguintes autores: Meliopoulos, 

Moharam , Papalexopoulos, Ramamoorty ,Otero, Cidrás, Del Álamo, Garrido 

(Meliopoulos, et.al., 1983; PAPALEXOPOULOS, 1987; RAMAMOORTY, 

NARAYANAN,PARAMESWARAN, MUKHEDKAR, 1989; OTERO, CIDRÁS, ÁLAMO, 

1999; CIDRAS, 2000) 0. No modelo baseado em Linhas de Transmissão, o eletrodo é 

subdividido em segmentos e cada segmento é modelado como uma linha de 

transmissão e caracterizado pelos parâmetros R, L, G e C. Podem-se destacar os 

seguintes autores nesta metodologia: Sunde, Verma, Mukhedkar, Mazzetti, Velazquez, 

Mukhedka , Menter, Grcev, Liu, Zitnik, Thottappillil (SUNDE, 1940; VERMA, 

MUKHEDKAR,1980; MAZZETTI,1983; VELAZQUEZ, et. Al.,1984; MENTER, GRCEV, 
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1994; LIU,  ZITNIK, THOTTAPPILLIL, 2001). A Teoria de Campo investiga o 

comportamento de eletrodos de aterramento com base nas equações do 

eletromagnetismo. Podem-se destacar os seguintes autores: Dawalibi, Sommerfeld, 

Grcev, Burke, Miller, Adams, Visacro, Takashima, Nakae, Ishibashi (SOMMERFELD, 

1949; ADAMS,1974; TAKASHIMA,1981; BURKE,1984; DAWALIBI, 1986; GRCEV, 

1990; VISACRO,1992)0. A seguir, são apresentados alguns dos trabalhos que se 

destacaram neste tipo de modelagem ao longo dos anos. 

  A primeira abordagem de circuitos para a análise transiente de um sistema foi 

desenvolvida por (Meliopoulos, et.al., 1983). Para tal, ele utilizou parâmetros 

independentes de frequência para cada segmento (ΔL, ΔC, ΔG e ΔRe), os quais foram 

calculados com base na equação de Laplace (     ). Uma particularidade deste 

trabalho foi que para a representação do sistema de aterramento, cada segmento do 

sistema foi substituído por uma linha de transmissão sem perdas e duas condutâncias 

de fuga para a terra em shunt. 

Em 1986, Dawalibi desenvolveu o primeiro modelo de cálculo de aterramentos em 

ampla faixa de frequência. Este modelo foi deduzido a partir das Equações de Maxwell 

e usando as integrais de Sommerfield em conjunto com transformações tempo-

frequência e frequência-tempo (DAWALIBI, 1986). 

Papalexopoulos e Meliopoulos, em 1987, desenvolveram um modelo para 

configuração de um eletrodo horizontal no domínio do tempo da ordem de dezenas de 

microssegundos. Este modelo foi baseado na teoria de ondas trafegantes de linhas de 

transmissão. A vantagem do modelo apresentado por eles é a facilidade de inclui-lo 

em programas tipo EMTP-ATP (PAPALEXOPOULOS, 1987). Porém, ele apresenta 

erros na avaliação de aterramentos com geometrias mais complexas, pois ele 

desconsidera o acoplamento mútuo entre eletrodos. 

Visacro, em 1992  propôs modelos com menor número de simplificações, um 

modelo de configurações geométricas genéricas que caracterizam a resposta do 

aterramento elétrico frente a descargas atmosféricas. Este modelo também foi 

baseado nas Equações de Maxwell e que incluem o comportamento variante com a 

frequência dos parâmetros do solo. Para este estudo, considera-se que os eletrodos 

de aterramento estão imersos em um meio semi-infinito. Utiliza-se o método das 

imagens ideais para considerar o efeito interface solo-ar (VISACRO,1992).  

Grcev, em 1997, apresentou uma técnica para gerar um modelo de aterramento 

variante na frequência em simulações no EMTP-ATP. Para tal, ele utilizou um modelo 
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de linha JMarti modificado, o que reportou bons resultados apesar de ser um modelo 

de difícil implementação prática (HEIMBACH, GRCEV, 1997).  

Com base nestas análises, Montana, (Montana, 2006), incorporou o valor da 

admitância de aterramento de eletrodos horizontais e verticais em uma ampla faixa de 

frequência (até 2 MHz). Para os cálculos, ele utilizou como base solos de parâmetros 

invariantes na frequência, usou rotinas de ajuste vetorial, imposição da passividade e 

síntese de circuitos RLC (impedância indutiva em série com a impedância equivalente 

do paralelo entre a impedância resistiva e a impedância capacitiva).  

Pouco tempo depois, em 2008, João Clávio e Carlos Portela (PORTELA, SALARI, 

AZEVEDO, 2007; PORTELA, SALARI,2008) conseguiram sintetizar um circuito RLC 

equivalente de um aterramento para simulações em programas tipo EMTP no domínio 

do tempo, calculado para um modelo de solo de parâmetros variantes na frequência.  

Também em 2008, Alipio, implementou o modelo eletromagnético elaborado por 

S. Visacro (1992), porém com algumas considerações importantes:  para modelagem 

do aterramento foi utilizada a técnica do Método dos Momentos e foi considerada, 

também, a inclusão de imagens complexas no acoplamento transversal 

(VISACRO,1992). Os resultados obtidos nesta pesquisa foram validados por meio de 

comparações com resultados experimentais e com outros modelos teóricos 

(VISACRO, 2005; ALÍPIO, 2008). 

Pedrosa et al, em 2010, baseados no trabalho de Alipio (ALÍPIO, 2008), 

apresentaram uma modelagem de aterramentos elétricos para fenômenos de alta 

frequência, utilizando as equações básicas do eletromagnetismo no domínio da 

frequência. A solução destas é obtida mediante aplicação da técnica numérica Método 

dos Momentos. Foram considerados os efeitos de propagação, os quais são 

fundamentais na avaliação de transitórios, porém não incluíram os efeitos causados 

pela ionização do solo (PEDROSA, SHROEDER, AFONSO, ALÍPIO, DE CASTRO 

ASSIS, OLIVEIRA, BRAGA, 2010) 

Mashenko em 2011, apresentou uma modelagem mais refinada como blocos de 

circuitos equivalentes de Linhas de transmissão, estruturas metálicas e aterramentos 

representando a admitância nodal obtida da resposta em frequência de seus terminais 

(MASHENKO, 2011). Para tal, ele também investigou o impacto de diferentes 

representações do solo incluindo a variação da condutividade e a permissividade 

elétrica do solo com a frequência. Utilizou-se o método de ajuste vetorial na 

decomposição idempotente da Função de Propagação para o cálculo de um modelo 
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alternativo de baixa ordem para a representação de Linhas de Transmissão e Cabos 

Subterrâneos, o qual foi exitoso, dando modelos de Linha de Transmissão e Cabos 

Subterrâneos de baixa ordem alternativos, com resultados satisfatórios em simulações 

efetuadas no domínio do tempo. 

De um modo geral, os métodos analíticos foram desenvolvidos e ajustados ao 

longo dos anos para uma melhor avaliação de aterramentos, procurando solucionar as 

limitações até então existentes. Com o objetivo de comparar a eficácia de cada 

metodologia e para um melhor embasamento sobre qual método pode ser aplicado ao 

projeto e avaliação de metodologias de análise e modelagem de sistemas de 

aterramento impulsivos, no presente trabalho foram consideradas as seguintes 

metodologias: 

 HEM (hybrid electromagnetic model), por S. Visacro. Modelo híbrido, que 

associa as vantagens dos modelos eletromagnéticos e circuitos e é 

caracterizado por uma alta precisão. Porém, sua construção pode ser 

considerada bastante complicada, devido ao elevado conhecimento 

eletromagnético exigido para sua implementação (VISACRO, 2005; 

VISACRO,1992). 

 CF (Closed Formulation), por Sunde. Modelo baseado na teoria de linhas de 

transmissão, que apresenta expressões mais simples e o tempo computacional 

exigido é menor que o requerido pelo HEM (SUNDE,1968). 

A necessidade de estudar/simular fenômenos transitórios em altas frequências 

exige uma correta modelagem dos elementos do circuito a ser analisado, para que 

posteriormente possa ser feita a correta inclusão em programas baseados no domínio 

do tempo. Para isso, usualmente, são utilizados ajustes por funções racionais e 

posterior transformação frequência-tempo dos parâmetros calculados. 

2.3.1 Consideração da variação dos parâmetros do solo com a 

frequência 

Em análise de fenômenos transitórios, principalmente no que se diz a respeito às 

descargas atmosféricas, deve-se levar em consideração não apenas os fenômenos 

condutivos, como os efeitos capacitivos e indutivos no aterramento (ALÍPIO, 2008).  

Assim, para uma análise correta do solo, deve-se considerar além da resistividade, a 

sua permissividade elétrica. De acordo com resultados experimentais, estes 

parâmetros, resistividade e permissividade, variam de forma significativa em altas 
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frequências, que é do espectro de frequência de descargas atmosféricas, sendo assim 

necessário considerar a dependência dos parâmetros do solo com a frequência. Caso 

não se considere esta variação, a resistividade do solo pode assumir valores medidos 

com instrumentos convencionais de medição, que empregam sinais de baixa 

frequência (100 Hz), e a permissividade relativa do solo é assumida variando de 1 a 

81, de acordo com a umidade do solo (VISACRO,2007).  A permeabilidade magnética 

pode ser considerada constante e igual à permeabilidade do vácuo, na quase 

totalidade das aplicações (SCOTT, 1967; VISACRO, 1987;  PORTELA, 1999). Os 

aspectos físicos relativos à dependência da frequência dos parâmetros elétricos do 

solo são explorados no Capítulo 3 deste trabalho.  

R. L. Smith-Rose, em 1933 apresentou um dos primeiros estudos que continha 

um conjunto de medições sistemáticas de um grande número de amostras de solo. 

Para a análise da permissividade relativa do solo, Smith-Rose, utilizou um capacitor 

cilíndrico tendo como dielétrico uma amostra do solo (SMITH-ROSE, 1933). A partir do 

valor da capacitância do recipiente preenchido pela amostra, medida com o auxílio de 

um circuito ressonante, e do conhecimento desse mesmo parâmetro tendo o ar como 

dielétrico, ele foi capaz de determinar o valor da permissividade relativa do solo para a 

frequência em análise. E a partir da relação entre a condutância G e a capacitância C 

do recipiente, ele obteve a condutividade do solo para a mesma frequência. 

James H. Scott, em meados de 1966, apresentou um modelo para correção das 

características elétricas do solo com a frequência baseado em medições laboratoriais. 

Neste trabalho ele busca minimizar os erros relativos à polarização interfacial na 

medição da variação da condutividade e da permissividade de solos com a frequência 

(SCOTT, 1967).  Nesse trabalho, foram analisados diversos eletrodos envolvidos por 

diferentes tipos de eletrólitos, a fim de verificar os erros das medições de amostras de 

solo devido ao efeito de polarização interfacial. Assim, por meio de medições da 

permissividade relativa das amostras do solo em diferentes comprimentos obteve-se o 

desvio relativo à aplicação de cada eletrodo.  Os testes foram realizados em diversas 

amostras de solo e rocha, na faixa de frequência de 100 Hz a 1 MHz. Foi considerada 

a variação da umidade do solo, controladas artificialmente no laboratório. Segundo 

Scott, a estimativa da condutividade e da permissividade para esta faixa de frequência 

pode ser feita baseando-se em valores de condutividade obtidos a partir de valores de 

resistividade medidas em campo, juntamente com correlação estatística de três 

parâmetros obtidos em laboratório. Com os resultados das medições, foram capazes 

de estabelecer relações empíricas que permitem estimar a condutividade e a 
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permissividade relativa do solo em uma dada frequência em função da condutividade 

medida em 100 Hz.  

Partindo dos estudos de Scott, Longmire e Smith (LONGMIRE, SMITH, 1975), 

determinaram um modelo de solo para se ajustar aos resultados experimentais obtidos 

por Scott. Tal pressuposto partiu da ideia que um volume unitário de solo definido por 

um admitância (Y) e assume-se que Y pode ser representada por uma rede RC. 

Determinados os parâmetros desta rede, é possível obter a condutividade e a 

permissividade do solo a partir das partes real e imaginária da admitância, 

respectivamente.  Longmire e Smith utilizaram dados fornecidos por Wilkenfeld de 

medições de amostras de concreto para faixa de frequência de               Hz. Com 

estes dados e empregando 13 ramos RC, eles foram capazes de estimar uma 

formulação para análise da condutividade e da permissividade relativa do solo em uma 

dada frequência. 

Visacro e Portela, em 1987, apresentaram um trabalho onde analisaram a 

variação dos parâmetros resistividade e permissividade em três tipos de solo ao longo 

da faixa de frequências de 40 Hz a 2 MHz. Para as medições, eles aplicaram tensões 

senoidais (amplitudes de 8 a 20 V) entre as faces condutoras da cuba onde se colocou 

as amostras e mediu-se a queda de tensão e a corrente resultantes nas amostras de 

solo (VISACRO,PORTELA, 1987). Assim, com a amplitude e o defasamento entre 

essas duas grandezas, foi possível calcular a impedância da amostra e com a da 

geometria da cuba foram determinados os parâmetros resistividade e permissividade 

do solo, supondo-se um circuito RC para a amostra. 

Visacro e Alípio, em 2012, apresentaram um trabalho experimental onde uma 

metodologia experimental foi aplicada para determinar a dependência em relação à 

frequência da resistividade do solo e da permissividade em condições de campo. Para 

as análises, eles propuseram expressões para prever a dependência desses 

parâmetros com a frequência (VISACRO, ALIPIO, 2012). Foram feitas simulações 

para obtenção da resposta dos eletrodos de aterramento usando o modelo 

eletromagnético sob a suposição da variação de parâmetros de solo dada pelas 

expressões propostas e obtida a partir de medidas. Os resultados mostraram que 

ambos os parâmetros diminuem significativamente com o aumento da frequência. Em 

relação à resistividade, a sua diminuição é muito sensível ao valor da resistividade de 

baixa frequência. Os solos de maior resistividade de baixa frequência têm uma maior 

redução da resistividade com frequência crescente. Assim, eles concluíram que é 

seguro desconsiderar essa dependência da frequência para solos com resistividade de 
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baixa frequência inferior a 300 Ω.m. Porém, para solos com resistividades superiores a 

300 Ω.m, já não é possível, pois quanto maior a resistividade, mais forte é a 

necessidade de considerar este efeito. 

Neste trabalho, são avaliadas as três metodologias distintas no cálculo da 

permissividade e condutividade do solo variando com a frequência: 

 C. Portela – 1999; 

 S. Visacro e R. Alípio – 2012; 

 Portela Modificado. 

O modelo proposto no presente trabalho, denominado como “Portela Modificado”, 

corresponde a algumas alterações às equações apresentadas originalmente por 

Portela (PORTELA, 1999). Os detalhes de tais metodologias são devidamente 

explicados no Capítulo 3. 

2.4 Modelagem no Domínio do tempo de Redes Variantes na 

Frequência 

A modelagem dos aterramentos neste trabalho é feita mediante circuitos 

equivalentes válidos para uma determinada faixa de frequência. A determinação de 

tais circuitos se constitui em laboriosa tarefa em razão da diversidade de fatores que 

devem ser considerados em sua realização.  

Na literatura foram encontrados alguns métodos utilizados para inclusão de 

circuitos equivalentes modelados no domínio da frequência e que consideram a 

variação dos parâmetros do solo com a frequência, em simulações no domínio do 

tempo em softwares como EMTP-ATP. O método que apresentou melhores resultados 

foi o apresentado em (Montana, 2006), onde é explorada a capacidade do EMTP-ATP 

em incluir bibliotecas de circuitos RLC para representação de modelos equivalentes. 

Para tal, faz-se o uso do espaço de estados do elemento calculado a partir da 

amostragem de sua resposta no domínio da frequência.  

Para melhor compreensão desta análise, o presente tópico deste capítulo 

apresenta uma revisão da representação de circuitos de aterramentos elétricos por um 

sistema equivalente de “caixa-preta” de parâmetros variantes na frequência em 

simulações efetuadas no EMTP-ATP. A metodologia utilizada para esta modelagem é 

conhecida como Vector Fitting (VF), método que permite implementar todo o sistema 

de aterramento em uma ampla faixa de frequência. Este método é iterativo e é 



Capítulo 2 – Estudo do Estado da Arte 
___________________________________________________________________16 

 

baseado em frações parciais. Foi proposto por Gustavsen e Semlyen, (GUSTAVSEN, 

SEMLYEN, 1999). Assim, são descritos os parâmetros de ajuste desse método, 

imposição da passividade e um método para verificar os blocos de circuitos 

equivalentes calculados. 

2.4.1 Considerações Iniciais 

A técnica Vector Fitting é uma ferramenta de macro modelagem robusta que 

contorna os maus-condicionamentos e problemas de ponderação desequilibradas, que 

geralmente ocorrem em um problema de aproximação racional, utilizando polos e 

resíduos (GAO, MEKONNEN, et. al.,2005; GUSTAVSEN, SEMLYEN, 1999). Este 

método permite calcular modelos multiporta diretamente de respostas do domínio da 

frequência medidas ou calculadas. A aproximação resultante do método garante polos 

estáveis que são reais ou vêm em pares conjugados complexos, e o modelo pode ser 

diretamente convertido em um modelo de estado-espaço (DESCHRIJVER, DIRK et 

al.,2008). 

O VF é amplamente aplicado em problemas de engenharia, de sistemas de 

energia de alta tensão para sistemas de microondas e eletrônica de alta velocidade. 

Ele é tipicamente utilizado para calcular um macro modelo passivo de ordem reduzida 

para caracterizar as respostas de frequência dos terminais. Tais macro modelos 

permitem uma eficiente simulação dos circuitos em simuladores que trabalham no 

domínio do tempo, tais como EMTP e SPICE, usando um circuito equivalente ou 

convolução recursiva. Este método também é conhecido como modelagem de “caixa-

preta”. 

Nos últimos anos, várias melhorias como orthonormalization (DESCHRIJVER,  

HAEGEMAN, DHAENE, 2007) e relaxamento (GUSTAVSEN, 2006) foram propostas 

para melhorar a precisão e a convergência desta técnica (DESCHRIJVER, 

GUSTAVSEN, DHAENE, 2007). Infelizmente, o método VF ainda sofre de ineficiência 

computacional se o modelo em estudo tem um grande número de portas. 

2.4.2 Metodologia Vector Fitting 

A metodologia apresentada a seguir, foi proposta originalmente por Gustavsen e 

Semlyen, em (GUSTAVSEN, SEMLYEN, 1999), e é reproduzida na sequência com 

algumas adequações para melhor compreensão. 
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O termo Vector Fitting refere-se originalmente ao ajuste de m funções Hi(s), com 1 

≤ i ≤ m, cujos valores Hi(sk) em pontos sk = j⋅ωk (1 ≤ k ≤ n) dispostos em forma de uma 

matriz p x m. Esta técnica baseia-se na aproximação de uma matriz de transferência 

 (   )      por  ̂(   )       . Os valores na frequência discreta     de 

 (   ) são conhecidos para uma faixa finita que se estende de    a   , com k = 0, 1, 

2,..., N, onde o ajuste de cada função Hi(s) é dado por frações parciais. 

A partir da resposta em frequência do sistema, busca-se uma matriz de 

transferência que seja uma aproximação de H(s) por mínimos quadrados, onde s   C 

é a variável complexa da transformada de Laplace. Portanto, tem-se que, 

                                                  ( )    ̂( )   ( )                                                                   (    )            

onde, e(s) é o erro. Considerando que os elementos de  ( ) e  ̂( ) sejam colocados 

na forma de um vetor linha, para um frequência discreta   , constrói-se um vetor linha 

   ,           -, o qual é gerado a partir de  (   ) em que        . Empilhando 

os vetores linhas, onde k = 0,1,2,...N, obtém-se o vetor de dimensão (N+1) x M. 

                                                       ,  
    

     
 -                                                  ( 2.2) 

Devido ao tratamento por vetores e do consequente empilhamento mostrado na 

Equação (2.2), o método foi denominado com Vector Fitting. 

2.4.2.1 Equações de Estado 

O sistema a ser analisado é representado por equações dinâmicas, relacionando 

um vetor de entrada u com um vetor de saída y mediante um vetor de variáveis 

internas x. 

                                                             
 ̇       

          ̇
                                                                    (    ) 

  onde, 

A: é uma matriz diagonal, a qual tem a finalidade de minimizar o número de cálculos 

computacionais do domínio do tempo definindo um conjunto particular de variáveis. Os 

elementos desta matriz são os estados ou polos da Matriz de Transferência de H(s); 

B: é uma matriz normalizada por “uns”; 

C: é a matriz que contém os resíduos de H(s). 
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D e E: são valores reais, apresentam o valor de H(s) em altas frequências 

(s  ). 

Nos cálculos, normalmente, os valores de u e y são conhecidos. Onde x variáveis 

de estado “internas”, sem significado físico definido, tem como função a correta 

representação da dinâmica do sistema (GUSTAVSEN, 2006).  

Tendo os valores calculados ou medidos de u e y, é possível obter a matriz de 

Transferência H(s) de dimensão (n x n) para um determinado conjunto de frequências 

(  ). Desta forma, é possível calcular a partir do modelo de espaço de estados a 

Matriz de Transferência utilizando a seguinte equação: 

                         ( )   (    )                                                      (2.4) 

As funções de transferência descritas pela Equação (2.4) são compostas por 

funções hiperbólicas racionais de ordem infinita, as quais não são racionais em s. 

Assim, para modelagem de um elemento, devem-se calcular os termos da Equação 

(2.4), ou seja, as matrizes A, B, C, D e E, as quais fornecem uma aproximação 

racional de mínima ordem finita, e pela Equação (2.3) obtêm-se as equações de 

estado. 

Normalmente, este problema se dá em um sistema de equações não lineares, 

sobre determinado e muito mal condicionado devido ao fato de A ser uma matriz 

diagonal de termos desconhecidos no denominador, o que dificulta a resolução deste 

problema por métodos convencionais. Assim, a modelagem dos dados da resposta em 

frequência de um elemento do sistema elétrico requer um modelo racional compacto 

da Matriz de Transferência para ser usado na simulação de transitórios 

eletromagnético (GUSTAVSEN, 2006).  

2.4.2.2  Identificação de uma função de transferência 

Para representar a resposta em frequência de um sistema de várias entradas e 

saídas lineares e invariantes no tempo, é utilizada uma Função de Transferência 

Matricial H(s), também chamada Matriz de Transferência. A representação desta 

matriz de transferência é baseada no uso de polos e resíduos para obter uma 

realização em espaço de estados mediante a expansão por frações parciais, a qual é 

representada por: 

                                                       ( )  ∑
  

    

  

   

                                                             (   ) 
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onde, “Np” é o número de polos da aproximação (que deve ser no máximo igual ao 

número de pontos n),      são os resíduos,”   ” são os polos e “d” e “e” são números 

reais, como dito anteriormente.  

Os polos e os resíduos são constantes reais ou pares complexos conjugados 

(GUSTAVSEN, SEMLYEN, 1999). Assim, a solução do problema consiste em se 

estimar todas as constantes de modo que uma aproximação por mínimos quadrados 

de H(s) seja obtida para um dado intervalo de frequência de interesse. Uma 

aproximação racional da Matriz de Transferência H(s) eficiente se logra fazendo que 

todos seus elementos comportam os mesmos polos (GUSTAVSEN, GEMLYEN, 

1998)0. 

A ideia principal do método, consiste em determinar as variáveis         d e e de 

forma que uma aproximação de mínimos quadrados de Hi(s) seja obtida em um 

intervalo definido de frequências.  

Como se pode perceber, trata-se de um problema não linear. Assim, a ideia do VF 

é resolver este problema usando a técnica iterativa baseada em resolução de sistemas 

lineares, ajustando a resposta em frequência sequencialmente como um problema 

linear em duas fases. No primeiro estágio são utilizadas estimativas iniciais reais e/ou 

complexas para os polos que podem estar distribuídos tanto linearmente quanto 

logaritmicamente em toda faixa de frequência. No segundo estágio, uma nova 

estimativa de polos é obtida (GUSTAVSEN, 2006). Em ambos os casos, trabalha-se 

com polos fixados (estimados). Com esta finalidade, utiliza-se a seguinte expressão 

para a estimativa da função de transferência: 

                                                               ̂( )   ( ) ( )                                                        (2.6) 

onde  ( ) é uma função de escalamento definida da seguinte forma: 

                                                                  ( )  *∑
  ̅̅̅̅

    ̅̅ ̅̅

  

   

+                                                      (    ) 

sendo   ̅̅̅̅  um conjunto de resíduos desconhecido. O objetivo da Equação (2.7) é 

calcular a função  ( ) iterativamente, de modo que havendo convergência, o seu valor 

tenda à unidade. Assim, a relação  ( ) ( ) é dada por: 

                                                             ( ) ( )  ∑
  

    ̅̅ ̅̅

  

   

                                               (   ) 
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Como se pode perceber, a aproximação racional de σ(s) apresenta os mesmos 

polos da aproximação de σ(s)Y(s). Substituindo σ(s) da Equação (2.8) pelo valor 

estabelecido na primeira linha, tem-se a equação: 

                                 (*∑
  ̅̅̅̅

    ̅̅ ̅̅

  

   

+   ) ( )  ∑
  

    ̅̅ ̅̅

  

   

                                          (   ) 

ou, 

                                                                  ( )  (  )   ( )                                                             (    ) 

A Equação (2.9) é linear, e os termos   ,  , e,    ̅̅̅̅  são desconhecidos (as 

incógnitas do sistema). O termo Y(s) é um dado conhecido, pois corresponde ao valor 

da função de transferência à frequência   , Equação (2.5). Desta forma, apenas para 

esta frequência, a linha do sistema linear correspondente será: 

                                 [
 

    
( )

  
 

    
( )

      
 ( )

    
( )

 
 ( )

    
( )

  ]                               (    ) 

onde, b = H(s) é um elemento do vetor independente do sistema linear e   

,                 ̅   ̅     ̅̅̅̅ -  , o vetor de incógnitas. 

Assim, considerando os pontos com k = 0, 1, ..., N na Equação (2.11), pode-se 

escrever o seguinte sistema considerando x incógnita: 

                                                                                                                                                        (     ) 

É importante lembrar que, como é pré-requisito que     , o sistema possui mais 

equações que incógnitas, devendo ser resolvido pelo método dos mínimos quadrados. 

Representando as frações parciais da Equação (2.12) sob a forma de um produto 

de polos e zeros, tem-se: 

                                                 ∏
(     ̅̅ ̅̅̅)

     ̅̅ ̅̅ ̅

  

   

 ( )   ∏
(     )

     ̅̅ ̅̅ ̅

  

   

                                         (     ) 

ou, 

                                                                   ( )   ∏
(    )

     ̅̅ ̅̅ ̅

  

   

                                                     (    ) 
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A Equação (2.13) mostra que os polos de Y (s) são iguais aos zeros de σ(s). Já os 

zeros de Y(s) são os próprios zeros    de  ̂( ). Pode-se perceber também que, os 

polos iniciais se cancelam. Assim, com os valores das variáveis   ,  , e,    ̅̅̅̅  obtidas 

pela solução da Equação (2.9), a determinação dos zeros de σ(s)/polos de Y(s), a 

partir das frações parciais com resíduos é imediata. 

Ao calcular os zeros de σ (s), um conjunto de polos de partida podem ser 

escolhidos. De acordo com (GUSTAVSEN, SEMLYEN, 1999; DESCHRIJVER, 

MROZOWSKI, et.al., 2008; GUSTAVSEN, 2002), os zeros são calculados mediante 

valores próprios de computação da seguinte matriz: 

                                                                         (    ̅ )                                                            (    ) 

onde, b é um vetor coluna de “uns” e  ̅ é um vetor linha, incluindo os resíduos de σ(s). 

Para uma melhor precisão do método, o processo descrito nesta etapa pode ser 

iterativo. Assim, os polos encontrados passam a ser uma nova estimativa, ou seja,  

   ̅̅̅̅    . Desta forma, o VF pode ser entendido como um processo de realocação de 

polos (FERREIRA, 2009). 

Com base nestes resultados, torna-se sugestivo usar os zeros de σ(s) como polos 

iniciais para uma nova iteração, processo este repetido até que ocorra convergência, 

dada uma tolerância. 

A segunda etapa do processo corresponde à solução da Equação (2.5) 

considerando os valores dos polos   , determinados na primeira etapa. Como se 

pode perceber, novamente se trata de um problema com mais equações que 

incógnitas, a ser também resolvido pelo método dos mínimos quadrados. 

2.4.3 Imposição à Passividade 

A metodologia descrita acima permite que os elementos de uma matriz Ybus sejam 

ajustados por meio de frações parciais estritamente próprias 

(d = 0, e = 0), próprias (d ≠ 0, e = 0) ou impróprias (e ≠ 0). Com os dados de todas as 

variáveis calculadas é possível modelar os elementos por meio de sistemas tipo 

equivalentes de Norton, isto é, fontes de corrente em paralelo com condutâncias 

constantes e de valores reais (GUSTAVSEN, GEMLYEN, 2001; 0GUSTAVSEN, 2002).  
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Porém, para simular este circuito, deve-se assegurar que o mesmo seja passivo, 

isto é, não gera energia. Em caso que o sistema não seja passivo, este pode 

apresentar comportamentos divergentes ao longo do tempo. Neste caso, há a 

necessidade de um método de pós-processamento para garantir a passividade deste 

sistema. 

A garantia da passividade ao sistema pode ser feita por meio de perturbações nos 

resíduos (    ) (GUSTAVSEN, GEMLYEN, 2001). Porém, este processo não distingue 

frequências dentro ou fora do espectro considerado no ajuste de funções, o que torna 

difícil a remoção de violações de passividade fora da faixa sem alterar 

significativamente o modelo dentro da faixa. Outro método apresentado em 

(MASHENKO, 2011)  seria perturbar os polos (  ) no lugar dos resíduos, mas este 

procedimento aumentaria as alterações no modelo. 

Outro método proposto foi introduzido em 2001 por Gustavesen (GUSTAVSEN, 

SEMLYEN, 1999), e posteriormente disposto em domínio público em uma rotina 

computacional descrita em (GUSTAVSEN, 2002). O processo que garante a 

passividade ao sistema permite gerar simulações estáveis ao incluir a aproximação 

racional da Matriz de Admitância Nodal de componentes lineares modelados no 

domínio do tempo em programas de transitórios eletromagnéticos (GUSTAVSEN, 

2006)0.  

Para que um sistema em espaço de estados apresente simulações estáveis no 

domínio do tempo o modelo físico gerado deve ser passivo, ou seja, ele deve garantir 

que a potência absorvida pelo elemento para toda faixa de frequência seja positiva 

para qualquer vetor de tensão.  

                           {       }     *  (    ) +    *    +                              (     )    

Para tal, as matrizes G, D e E devem ser definidas positivas. 

                                                                               ( {    })   

                                                                                      ( )   

                                                                                      ( )   

                                                      (     )        

A definição das bandas de frequência que violam a passividade é feita a partir das 

frequências onde os autovalores de      {    } mudam de sinal. Com estes dados, 

faz-se a perturbação dos elementos das matrizes Rk, D e E, para imposição da 

passividade, aplicando as seguintes restrições (GUSTAVSEN, GEMLYEN, 2001):  
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                                                ( )    ∑
   

    
 

  

   

                                              (       )      

                                                                       ( {          })                                          (      )

                                                                     
                         (  )                                          (      )

                        (  )                                           (      )

                       

A primeira restrição imposta na Equação (2.18a) minimiza a perturbação efetuada 

na matriz Yfit(s), enquanto que as restrições restantes garantem que as matrizes 

perturbadas sejam definidas positivas. 

Com os passos apresentados, a ideia e a importância de se verificar a 

passividade do sistema são claras. Não é escopo desta pesquisa aprofundar no que 

diz respeito ao procedimento do VF e de verificação da passividade aqui utilizado, já 

que ambas as rotinas estão disponíveis para comunidade científica. Neste ponto do 

trabalho, é suficiente ratificar que se trata de um passo fundamental a correta 

modelagem dos elementos no domínio do tempo, sem o qual a função ajustada pode 

tornar-se facilmente não passiva. 

2.4.4 Síntese dos Circuitos Equivalentes 

Finalmente, uma vez que o processo de iteração está terminado e a imposição à 

passividade da Matriz de Admitância Nodal do elemento a ser modelado foi realizada, 

tem-se o circuito equivalente que pode ser representado como ramos em paralelo de 

elementos Resistivos (R), Indutivos (L) e Capacitivos (C), formando um circuito 

sintetizado de comportamento equivalente ao elemento representado, como mostrado 

na Figura 2.1. Assim, este circuito garante o comportamento no domínio da frequência 

calculado mediante as equações de estado representadas no domínio do tempo 

(FERREIRA, 2009). 

 

Figura 2.1-Circuito equivalente geral proposto pelo Vector Fitting, Adaptado de (GUSTAVSEN, 
2002).  
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Cada ramal deste circuito pode ser calculado de acordo com as seguintes 

premissas (GUSTAVSEN, 2002): 

 Os termos D e E representam uma condutância e uma capacitância, 

respectivamente: 

                                              
 

  
                                                                                (    ) 

 Frações com polos reais    e resíduos    reais e positivos representam-se por 

um ramal RL (resistor e um indutor associados em série) em série com a admitância é 

dada pela Equação (2.20): 

                                        ( )  
 

      
 

 
  

⁄

  
  

  
⁄

                                                    (    ) 

onde os polos e resíduos são dados por:  

                                                                   

       
  

  

      
 

  

                                                                     (    ) 

Os valores de    e         

                                                                             

    
  

  

   
 

  

                                                               (     ) 

 No caso de frações com polos reais    e resíduos    reais e negativos, a análise é 

bem similar. Porém, a representação por um ramo RL série mediante resistências e 

indutâncias de sinal negativo não tem significado físico, servem apenas como 

representação matemática. 

 Frações com pares de polos conjugados complexos              e 

resíduos              são representados por um ramal RC paralelo e um ramal RL 

série, formando assim, um ramo RLC admitância, cujos valores são dados pela 

equação: 
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⁄  
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                                              (      )

                                                               ( )  
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onde os polos e resíduos são dados por:  

                                            

        
 

 
(   √     )                                                           (      )

        
 

 
.   √     /                                                         (      )

         
          

               
                                                        (      )

          
          

               
                                                   (       )

              

 Os valores de           são: 

                       

                                                
 

 
                                                                          (       )

                 (    
  (  

   
     

    
 ) )                                             (       )

                
 

.(  
 
     

 
   (  

   
     

    
 ) ) /

                         (       )

                             (  
   

     
    

 )                                                   (       )

  

Os dados calculados do circuito equivalente devem ser armazenados em 

bibliotecas de ramos RLC com formato pré-definido, para ser introduzidos em 

simulações efetuadas em programas da série EMTP-ATP, mediante a opção de 

inclusão de bibliotecas predefinidas pelo usuário. 

2.4.5 Implementação Computacional do Circuito equivalente 

para Simulação no domínio do tempo 

A implementação do modelo do circuito apresentado anteriormente em 

simuladores de transitórios eletromagnéticos pode ser realizada de forma direta. 

Porém, existem algumas características relativas a este processo que devem ser 

levadas em consideração. 

Um dos métodos a ser utilizado é a partir de programação computacional. Porém, 

deve-se atentar a linguagem de programação a ser utilizada. O software EMTP-ATP 

apresenta uma linguagem de programação própria denominada MODELS, a qual é 
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utilizada para representar modelos definidos pelo usuário (MDU). Existem outras 

maneiras de implementá-los por linguagens de programação, utilizando funções 

externas em C ou FORTRAN. Porém, tal técnica despenderia de uma laboriosa tarefa. 

Como já mencionado anteriormente, o presente trabalho tem como foco a 

implementação computacional em EMTP-ATP, tendo em vista que este é muito 

utilizado no SIN (Sistema Interligado Nacional). Toda simulação neste software é feita 

pela leitura de dados de entrada. Usualmente, estes dados são arquivos de texto 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) de extensão .atp em 

formato pré-definido, contendo registros ou filas chamados ”tarjetas" de 80 colunas de 

largura, com os dados modelados, os quais são lidos e processados pelo arquivo 

executável do EMTP-ATP ”tpbig.exe" em ambiente MS-DOS ( MicroSoft Disk 

Operating System) (HØIDALEN, 2004). 

Uma alternativa mais viável é a utilização do ATPDraw, o qual é um programa de 

interface gráfica do arquivo ”tpbig.exe". Nele é possível modificar/criar um circuito 

elétrico a partir de elementos pré-definidos. Para implementar os ramos RLC 

previamente calculados como demonstrado anteriormente, podem ser chamados o 

arquivo destes dados de duas formas: 

 O arquivo de dados de entrada pode ser adicionado com a instrução $INSERT 

ou $INCLUDE. 

 Incluindo um elemento de “Biblioteca definida pelo usuário” pela interfase 

gráfica ATPDraw e nela adiciona-se os dados do circuito sintetizado. 

Uma vez incluídos os elementos definidos pelo usuário, devem ser nomeados os 

nodos de conexão com os demais elementos do sistema. 

2.4.6 Verificação da Síntese de Elementos 

Para verificar e validar se as admitâncias nodais calculadas em função da 

frequência dos sistemas de aterramento foram corretamente modeladas em blocos de 

circuitos equivalentes, é realizada uma amostragem de frequência do elemento. Para 

tal, utiliza-se uma fonte de corrente de 1 A em um dos terminais e o outro terminal é 

aterrado com uma resistência 1 μΩ (por exemplo). Esta resistência, conectada na 

saída do elemento modelado, é utilizada para evitar possíveis instabilidades numéricas 

devido às conexões em paralelo dos terminais conectados a terra. Repete-se esta 

operação para cada terminal do circuito. 
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As correntes nos terminais são iguais aos valores das admitâncias próprias (Yii) e 

mútuas (Yij) do elemento segundo as seguintes expressões (GUSTAVSEN, 2006): 

                                                    
  

  
⁄                                                                           (     ) 

                                                   
  

  
⁄                                                                           (    ) 

2.5 Síntese do Capítulo  

Este capítulo apresenta alguns dos principais trabalhos que abordam modelagem 

de aterramentos elétricos, seguindo a linha de pesquisa que busca por modelos que 

representem de forma mais precisa e dinâmica de propagação eletromagnética no 

mesmo. 

São apresentadas diversas metodologias de cálculo da impedância de 

aterramento que incluem o efeito do solo, considerando da variação dos parâmetros 

elétricos do mesmo com a frequência. Bem como a metodologia necessária para 

representar estas análises em programas da família EMTP, objetivo principal deste 

trabalho. 
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Capítulo 3 - MODELAGENS DE 

ATERRAMENTOS ELÉTRICOS E DO 

SOLO PARA FENÔMENOS 

TRANSITÓRIOS 
 

 

3.1 Introdução 

O aterramento de um sistema elétrico quando submetido a uma descarga 

atmosférica, ou outra corrente impulsiva qualquer, passa a apresentar um 

comportamento bastante particular (MAZZETTI,1983). Existe uma série de parâmetros 

ligados ao projeto de aterramento que estão diretamente relacionados a este 

comportamento como, por exemplo, a configuração do aterramento e resistividade do 

solo. Ademais, a correta definição destes parâmetros, que caracterizam o 

comportamento dinâmico do aterramento permite e facilita a comparação entre o seu 

comportamento frente a solicitações de baixas e altas frequências (PEDROSA,2010). 

Neste capítulo são apresentados os principais aspectos dos parâmetros que 

influenciam no comportamento de aterramentos frente à injeção de correntes 

impulsivas. 

3.2 Comportamento do aterramento frente a descargas 

atmosféricas 

  De um modo geral, para se descrever o comportamento do aterramento elétrico, 

devem-se considerar dois aspectos importantes. Primeiro, em relação ao 

comportamento do solo nas condições ditadas pelo fenômeno eletromagnético 

solicitante. Este está diretamente relacionado às propriedades do solo. Segundo, a 

expressão que traduza de forma correta o acoplamento eletromagnético entre os 

elementos do aterramento, incluindo os efeitos de propagação. Este aspecto, é 

influenciado pela configuração geométrica dos eletrodos e também pelos parâmetros 

do solo. 
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Um aterramento é constituído basicamente por três componentes: (i) os corpos 

condutores enterrados, os eletrodos; (ii) os condutores que conectam o sistema a ser 

aterrado aos eletrodos;(iii) e a terra que envolve os eletrodos, que constitui o 

componente mais relevante (ALÍPIO, 2008). Para avaliar e compreender os conceitos 

apresentados a seguir, considera-se uma abordagem mais simplificada do 

comportamento do aterramento elétrico segundo uma visão de teoria de circuitos, 

abordando apenas um modelo conceitual. 

Na avaliação da natureza do comportamento do aterramento considera-se, de um 

modo geral, que qualquer terminação para terra apresenta efeitos resistivo, indutivo e 

capacitivo. A Figura 3.1 representa o sistema de aterramento em estudo, sendo uma 

malha de aterramento imersa em um solo com condutividade elétrica   , 

permissividade elétrica    e permeabilidade magnética   . Considera que o sistema é 

solicitado por uma onda de corrente, i(t). Para fins práticos e elucidativos, o solo onde 

está inserida a malha de aterramento é considerado como meio semi-infinito, linear, 

homogêneo e isotrópico, existindo interface com o meio ar de condutividade elétrica 

  , permissividade elétrica    e permeabilidade magnética   . 

 

Figura 3.1- Sistema de Aterramento sob estudo, Fonte (ALÍPIO, 2008). 

 
De acordo com a Figura 3.2, cada eletrodo é dividido em n segmentos, onde a 

soma destes resulta em todo o sistema. A corrente em cada um desses segmentos é 

dividida em duas parcelas: a corrente transversal (IT), que é parcialmente dispersada 

do elemento para o solo e a corrente longitudinal (IL), que é parcialmente transferida 

para o comprimento de todo eletrodo (ALÍPIO, 2008). Ambas as fontes de corrente 

possuem variações harmônicas no tempo. 

Como apresentado em (PEDROSA,2010), as correntes presentes em cada um 

desses segmentos de eletrodo causam efeito eletromagnético em pontos genéricos do 
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meio onde está inserido, nos demais elementos do sistema e, também, nele próprio. A 

componente longitudinal é associada à força eletromotriz induzida gerada no próprio 

elemento e nos demais, sendo assim responsável por perdas internas ao condutor e 

pelo campo magnético estabelecido na região dos caminhos de corrente, enquanto a 

componente transversal está associada à elevação de potencial, em relação ao 

infinito, dos pontos vizinhos ao elemento (inclusive nele mesmo) (ALÍPIO, 2008). A 

relação entre essas duas componentes não depende da geometria do eletrodo, 

depende apenas da relação “σs/we”, onde we  refere-se à frequência angular. 

 

Figura 3.2-Fontes de corrente no eletrodo, Fonte (ALÍPIO, 2008). 

 
A representação do sistema ilustrado na Figura 3.2, como mencionado 

anteriormente, apresenta apenas uma parte dos n segmentos em que o sistema é 

dividido. Sendo assim, para um estudo do sistema devem ser considerados os 

acoplamentos eletromagnéticos próprios e mútuos (capacitivo, condutivo e indutivo) 

entre os diversos segmentos dos eletrodos de aterramento (GRCEV, 2007). 

A impedância fornecida pela solução deste sistema é aquela vista do ponto de 

injeção de corrente, e corresponde à razão entre a elevação de potencial desenvolvida 

neste ponto em relação ao terra remoto e a corrente injetada. Esta impedância é 

calculada para cada frequência característica da onda de corrente injetada e constitui-

se um conceito importante.  

A formulação desta impedância pode ser obtida de diversas maneiras 

dependendo da metodologia adotada. Nas próximas seções são apresentadas as 

metodologias adotadas neste trabalho. 
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3.2.1 Efeitos da propagação de ondas no solo  

Ao injetar uma corrente impulsiva no sistema de aterramento, a onda 

eletromagnética associada ao surto se propaga longitudinalmente ao longo do 

eletrodo. O sistema onde a propagação da onda eletromagnética em um meio com 

perdas, como o solo, se comporta como uma linha de transmissão imersa em um meio 

com perdas. Este pode ser associado a dois fenômenos: atenuação e distorção da 

onda aplicada. A atenuação ocorre devido às perdas para o solo, ou seja, no 

decréscimo da amplitude da onda de corrente ao longo do eletrodo. Já a distorção 

ocorre devido às diferentes velocidades de propagação que cada componente de 

frequência, contida no sinal impulsivo aplicado, possui. Neste caso, como resultado, a 

onda de corrente que propaga ao longo do eletrodo sofre deformações com a redução 

da inclinação da frente de onda, sendo assim, não apresentando uma propagação 

uniforme como um todo. De um modo geral, pode-se inferir que a onda de corrente 

que propaga ao longo de um eletrodo de aterramento apresenta um decréscimo em 

sua amplitude e sofre deformação com o aumento do tempo de frente ao longo da 

direção de propagação. Tais aspectos são ilustrados na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3-Atenuação e distorção da corrente ao longo do eletrodo, adaptada de 
(VISACRO,2007).  

 
Devido ao fenômeno de atenuação, a corrente longitudinal que propaga ao longo 

do eletrodo de aterramento através dos diversos segmentos que o compõem 

apresenta uma distribuição não uniforme. Logo, a densidade de corrente de dispersão 

(A/m) diminui ao longo do eletrodo. Este corresponde a um comprimento limite do 

eletrodo de aterramento. Os eletrodos com comprimento superior a esse valor limite 

não apresentam redução adicional da impedância de aterramento (SILVA, 2016). Isto 

devido a atenuação do campo para tal comprimento ser bem acentuada; assim, a 

corrente que dispersa para o solo a partir dali se torna desprezível, o que torna 
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desnecessário o uso de condutores além deste limiar (VISACRO,2007). Este valor 

limite é denominado comprimento efetivo do eletrodo de aterramento. 

3.2.2 Efeito da intensidade da corrente 

De um modo geral, para uma ampla faixa de intensidades de corrente, o solo 

apresenta comportamento linear onde a relação entre a tensão desenvolvida e a 

corrente injetada no ponto de entrada do eletrodo é linear. Em outras palavras, a 

função de transferência que descreve o sistema independe da onda injetada. Porém, 

dependendo da intensidade da corrente imposta ao aterramento, da área de 

dissipação dos eletrodos e da resistividade do solo, o campo elétrico no solo 

circunvizinho aos eletrodos pode ultrapassar o valor crítico (campo elétrico crítico, Ecr) 

e romper a rigidez dielétrica do meio, ocorrendo o fenômeno de ionização ( LIU, 

THEETHAYI, et. al., 2004; VISACRO,2007; ALÍPIO, 2008). Para este caso, o solo 

possui comportamento não-linear. Mousa (MOUSA, 1994), a partir da análise do 

mecanismo da disrupção no solo e de diferentes fatores associados, propôs o valor de 

300 kV/m como campo elétrico crítico. Já o Grupo de Trabalho do CIGRÉ (Conseil 

International des Grands Reseaux Electriques) (CIGRE, 1991) recomenda o valor de 

400 kV/m. Mas, usualmente utiliza-se o valor proposto por Mousa  (MOUSA, 1994). 

Quando os campos elétricos superam o valor de Ecr, se inicia uma disrupção na 

superfície do eletrodo, onde a densidade de corrente de dispersão é maior. Este 

processo se prolonga por todo o eletrodo e se mantém até que o campo elétrico seja 

menor que ao crítico. Com o aumento aparente da condutividade na região do solo 

onde o fenômeno de ionização se processa ocorre um crescimento da corrente de 

dispersão nesta região. Tal efeito é classicamente modelado mediante uma ampliação 

do raio equivalente do eletrodo (MOUSA, 1994; ALÍPIO, 2008; Lima, 2010). Em termos 

práticos, a ocorrência do fenômeno de ionização se traduz na redução da impedância 

de aterramento (ALÍPIO, 2008).  

Analisar o fenômeno de ionização não é considerada uma tarefa trivial onde se 

pode apresentar duas complexidades principais. Primeiro, no que se diz respeito ao 

valor do campo elétrico crítico Ecr. De um modo geral, a grande parte dos trabalhos 

não consegue apontar metodologias consistentes para definição deste valor, tornando-

o assim um fator de calibração, de forma a fazer com que resultados oriundos de 

investigações teóricas e realizações experimentais se aproximem (MOUSA, 1994; 

CIDRAS, 2000)0. A segunda complexidade está associada à distribuição não uniforme 

do campo elétrico ao longo do eletrodo, devido ao efeito de atenuação. Desta forma, o 



Capítulo 3 - Modelagens de Aterramentos Elétricos e do Solo para Fenômenos 
Transitórios 
___________________________________________________________________33 

 

fenômeno de ionização ocorre de maneira mais intensa junto aos eletrodos na região 

próxima ao ponto de injeção do sistema (VISACRO, 2007). Nesta dissertação, em uma 

postura conservativa, este efeito não será levado em consideração. 

3.2.2.1 Modelagem da Corrente de Descarga  

Como já apresentado, o modelo para o cálculo da impedância do aterramento 

estudado é dependente da frequência. Logo, esta impedância é calculada para cada 

frequência de interesse. Deste modo, é fundamental definir qual é essa faixa de 

frequências. Como o caso em estudo é sobre incidência de descargas atmosféricas, 

obviamente, a faixa de frequência em questão está associada aos componentes de 

frequências desta descarga. Definir o modelo que caracterize adequadamente as 

solicitações impostas por descargas atmosféricas é de particular importância para a 

obtenção de resultados representativos na avaliação do desempenho de sistemas 

elétricos.  

Na literatura, podem-se encontrar diversos modelos empregados na 

representação da onda de corrente das descargas atmosféricas. Normalmente as 

fontes de corrente são utilizadas para tal finalidade, sendo elas: impulso triangular, 

fonte proposta pelo CIGRÉ, dupla exponencial e função Heidler. Todos estes modelos 

apresentam vantagens e desvantagens, a escolha do modelo mais adequado depende 

da finalidade do projeto. 

  Apesar de aproximada, a onda triangular possui fácil implementação (exige 

apenas a definição dos tempos de frente e cauda e do valor máximo). Porém, para 

representar as curvas obtidas por medições nas estações, como Morro do Cachimbo, 

esta não apresenta resultados muito satisfatórios. 

O modelo proposto por CIGRÉ representa de modo satisfatório a concavidade da 

frente da onda da corrente de descarga, a amplitude da corrente e a máxima derivada 

próxima ao pico (NOGUEIRA, 2016). Contudo, para obter os valores são necessários 

cálculos iterativos e funções diferentes para representar a frente e a cauda da 

corrente. 

A dupla exponencial não traduz a concavidade da frente de onda nem a derivada 

máxima próxima ao valor máximo. Assim, considerar tal fonte, implicaria em grandes 

diferenças nos resultados quando a mesma integra um sistema em uma simulação. 
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Como apresentado em (DE CONTI, VISACRO, 2007), o modelo proposto por 

Heidler mostra-se mais adequado para a representação de ondas de corrente de 

descaras atmosféricas; por isso foi o escolhido nesta dissertação. Este modelo é 

obtido por meio de uma função analítica de Heilder, a qual permite reproduzir de forma 

fisicamente consistente a natureza côncava da frente de onda observada em curvas 

reais de descargas atmosféricas (HEIDLER, 1999).  Ademais, a função de Heidler, 

apresenta derivada máxima próximo a seu pico, tal qual ocorre em ondas reais e 

representa adequadamente o decaimento da onda (HEIDLER, 1999).   

  A corrente típica considerada neste trabalho corresponde à Equação (3.1) 

proposta por Heidler (HEIDLER, 1999).   
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onde, 

 0 – amplitude da corrente injetada na base do canal, em ampère;  

    – constante relacionada ao tempo de frente da onda de corrente, em 

microssegundo;  

    – constante relacionada ao decaimento da onda de corrente, em 

microssegundo; 

  – fator adimensional que controla a taxa de crescimento da curva (fator de 

correção da corrente de pico), 2 ≤   ≤ 10. Em outras palavras, é o fator que influencia 

a taxa de subida da função: quanto maior o valor de   maior a inclinação; 

   – fator de correção de amplitude. Se for positivo, a curva é positiva; se for 

negativo, a curva é negativa. Quanto maior o módulo do fator, menor o módulo da 

amplitude; quanto menor o módulo do fator, maior o módulo da amplitude. 

Com base nos trabalhos apresentados em (DE CONTI, VISACRO, 2007), a 

corrente da descarga (referente às primeiras descargas de retorno) é representada 

pela soma de sete funções de Heidler. Com este somatório a forma de onda da 
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corrente reproduz valores medianos de medições feitas na Estação do Morro do 

Cachimbo (SCHROEDER,2001; VISACRO, 2004). A Figura 3.4 mostra uma onda de 

corrente típica de descarga atmosférica, com o pico de aproximadamente 45 kA. A 

Tabela 1 ilustra os valores dos termos presentes nesta função de Heidler. 

 

Figura 3.4-Forma de onda empregada nas simulações desta dissertação, utilizando sete 
funções Heidler para modelar a corrente de descarga do Morro do Cachimbo. 

 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados para sintetizar as primeiras correntes de descargas 

negativas medidas na Estação Morro do Cachimbo, Fonte (DE CONTI, VISACRO, 2007). 

K   (  ) n    (  )    (  ) 

1 6 2 3 76 

2 5 3 3,5 10 

3 5 5 4,8 30 

4 8 9 6 26 

5 16,5 30 7 23,2 

6 17 2 70 200 

7 12 14 12 26 

 

3.3 Dependência dos parâmetros do solo com a frequência 

De um modo geral, grande parte dos trabalhos referentes ao estudo de 

desempenho de sistemas de transmissão e aterramentos elétricos assume o solo 

como um meio predominantemente condutivo. Neste caso, as correntes de 
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deslocamento, capacitivas, não são consideradas. Considera-se que o solo apresenta 

comportamento puramente resistivo, onde o valor da característica dielétrica é 

desprezível comparada com a condutividade (  ). Deste modo, o solo é representado 

apenas pela condutividade elétrica, ou pela resistividade elétrica (  ), definida como 

  =1/  . Se tratando de fenômenos lentos esta hipótese é razoável, porém, para 

fenômenos rápidos, não. 

Quando se trata de fenômenos rápidos a corrente capacitiva pode alcançar a 

mesma amplitude da resistiva, principalmente em solos com alto valor de resistividade. 

A partir de dados experimentais, sabe-se que o quociente entre as correntes de 

condução e capacitiva no solo sofrem uma grande variação no domínio de 

frequências, o qual é representativo das correntes de descargas (0,5 < σ/  < 103). 

Portanto, na modelagem de aterramentos elétricos para frequência superiores, é 

pertinente e necessário admitir a dependência da condutividade elétrica (   ) e 

permissividade elétrica (   ) em relação à frequência. Já para permeabilidade 

eletromagnética, como mencionado anteriormente, essa dependência não é verificada, 

sendo a mesma daquela encontrada no vácuo (VISACRO,PORETELA, 1987; 

PORTELA, 1999; VISACRO, 2015). Assim, as características dielétricas do solo 

devem ser inseridas e, com isso, o fenômeno físico da condutividade deste passa a 

ser associado a um processo dissipativo, e não mais às características físico-

químicas, como ocorre em baixas frequência (SILVA, 2016). 

Como os parâmetros do solo    e    estão relacionados ao comportamento do 

aterramento quando submetido a uma onda impulsiva, a definição destes assume 

fundamental importância. A avaliação desses parâmetros ao longo do espectro de 

frequência é, então, avaliada dentro da faixa representativa para descargas 

atmosféricas mediante medições em diversas amostras de solo e também por meio de 

distribuições estatísticas. Como resultado, são apresentadas expressões analíticas 

aproximadas que definem o seu comportamento. 

3.4 Modelagem dos parâmetros elétricos do solo 

Fica clara a necessidade da correta modelagem e análise da variação dos 

parâmetros do solo com a frequência (SCHROEDER, et.al., 2017). Para tanto, são 

escolhidos dois métodos amplamente utilizados na literatura sendo, Portela e Alipio-

Visacro. Ademais, é proposta nesta dissertação uma modificação nas equações de 

Portela, tomando como base as formulações de Alipio-Visacro. 



Capítulo 3 - Modelagens de Aterramentos Elétricos e do Solo para Fenômenos 
Transitórios 
___________________________________________________________________37 

 

3.4.1 Metodologia de Carlos Portela 

A partir de medições e distribuições, entre os anos de 1997 e 2002, C. M. Portela 

apresentou uma série de trabalhos que descreve uma nova metodologia laboratorial 

de medição da dependência da frequência dos parâmetros do solo (PORTELA, 1967; 

PORTELA, 1997; PORTELA, 1999; PORTELA, 2000). Baseados em medições, em 

1997, S. Visacro e C. M. Portela apresentaram uma formulação das seguintes 

relações matemáticas empíricas aproximadas para a variação da resistividade (ρ=1/σ) 

e da permissividade elétrica relativa do solo com a frequência (VISACRO,PORTELA, 

1987): 
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onde, 

f, a frequência (Hz);  

      , a resistividade do solo em baixa frequência (Ωm);  

 ( ), a resistividade do solo em função da frequência (Ωm);  

  ( ), a permissividade elétrica relativa do solo em função da frequência. 

Posteriormente, para análise dos dados de medição, Portela empregou uma 

abordagem física similar àquela proposta por Longmire e Smith (LONGMIRE, SMITH, 

1975) e supôs que o solo pode ser representando por uma rede de ramos RC. Portela 

assumiu uma distribuição contínua de ramos RC, ao invés de adotar uma abordagem 

discreta. Esses desenvolvimentos, detalhados em (PORTELA, 1997).  resultaram no 

seguinte modelo para o solo: 

                                                                      
                                                                 (   ) 

sendo: 

   uma constante real, independente da frequência; 

     uma constante complexa, dependente da frequência; 

𝛼 uma constante real entre 0 e 1; 
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Assim, Portela apresenta um modelo físico o qual se baseia em resultados 

experimentais, utilizando técnicas de medição mais elaboradas e precisas e, também, 

análises estatísticas dos resultados experimentais propondo uma nova formulação. 

Esta foi baseada em um grande número amostras de solos de diferentes estruturas e 

origens geológicas detalhada em (PORTELA, 2000b), considerando-se desde 

frequências mais baixas, como 100 Hz, até 2 MHz. Apresentou-se a seguinte equação 

para estimar a dependência dos parâmetros do solo com a frequência (PORTELA, 

1999; PORTELA, 2000b; PORTELA, 2002)0: 

                                                     0      .
 

 
𝛼   / (      ) 1                       (   ) 

onde:  

ω, frequência angular (rad/s);  

  , condutividade elétrica do solo medida em baixa frequência(100Hz) (S/m);  

𝛼, parâmetro da parcela dependente da frequência; 

  , corresponde a variação de wɛ medidos em 100Hz e 1MHz; 

     , condutividade do solo em função da frequência,(S/m); 

     , permissividade elétrica do solo, (F/m). 

Para análise da Equação (3.5), observa-se que para considerar a variação das 

características do solo, é necessário inferir alguns parâmetros de entrada como: 

i. A condutividade do solo em baixas frequências (  ); 

ii.  O parâmetro   , obtido pela medição da permissividade do solo na 

frequência de 1 MHz;  

iii.  O parâmetro 𝛼, obtido por: 

                                                 (    )   (   )                                              (     ) 

                                                  (    )                                                                (     ) 

                                            
  

  
    .

 

 
𝛼/                                                                (      ) 

Deve-se ressaltar que para obtenção do parâmetro são necessárias medições da 

condutividade e da permissividade do solo na frequência de 1 MHz.  
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Dada esta formulação, o único parâmetro do qual se tem conhecimento é a 

condutividade do solo em baixas frequências. Este valor pode ser facilmente obtido 

através de medições utilizando aparelhos convencionais, que injetam sinais de 

aproximadamente 100 Hz. Os parâmetros 𝛼 e   , são obtidos por meio de uma técnica 

de medição especial que se encontra detalhada em (PORTELA, 1999). Esses 

parâmetros apresentam distribuição estatística conhecida, sendo assim, no caso de 

não haver informações suficientes ou ocorrendo dificuldades de medição, tal 

distribuição pode subsidiar na definição de valores razoáveis para esses parâmetros 

(PORTELA, 2000b). 

Considerando-se os resultados das avaliações de desempenho de sistemas de 

aterramento submetidos à injeção de correntes de descargas atmosféricas, sugerem-

se para solos com valores intermediários de resistividade elétrica (100 Ωm < ρ < 

10.000 Ωm) (PORTELA, 2002): 

Para obtenção de valores medianos: 

𝛼                    
            

  

Para obtenção de valores razoavelmente seguros: 

𝛼                  
           

  

Ou, 

𝛼                  
           

  

É importante mencionar que, mesmo com a diferença existente entre as 

expressões oriundas de diferentes trabalhos de pesquisa (VISACRO,PORTELA, 1987; 

PORTELA, 1999), o comportamento qualitativo dos resultados obtidos a partir de 

ambas as expressões são semelhantes. Em relação à Equação (3.5), no que concerne 

à permissividade elétrica do meio é observada sua diminuição na faixa superior do 

espectro de frequências representativa para uma descarga atmosférica, ou seja, acima 

de 100 kHz. Essa diminuição não implica necessariamente na diminuição da corrente 

capacitiva, dado que essa é proporcional ao produto da permissividade pela 

frequência,    . Em relação à resistividade do solo, verifica-se uma sensível 

diminuição com a frequência e, particularmente, entre os valores nas faixas de 
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frequências dominantes em fenômenos transitórios e aqueles na faixa de frequências 

em que usualmente a resistividade é medida (baixa frequência). Considerando tais 

aspectos, pode-se concluir que o efeito global da variação de σ e ε com a frequência 

se traduz fisicamente em uma redução da impedância de aterramento. Em alguns 

casos essa redução é de aproximadamente 10%, podendo chegar a 30% (VISACRO, 

2007). 

Conduto, conforme discutido em (VISACRO, 2011), esta metodologia proposta por 

Portela pode apresentar resultados não condizentes com a realidade. Não se sabe 

exatamente os motivos que levaram a tal discrepância nos resultados, mas acredita-se 

que o problema possa estar relacionado com as medições utilizadas por Portela para o 

desenvolvimento de suas formulações (ALÍPIO, 2008). Além disso, a falta de 

formulações gerais e precisas para descrevê-lo e a utilização de valores medianos 

para os parâmetros 𝛼  e    pode não ser suficiente para obter bons resultados, 

principalmente para solos que apresentam alta resistividade em baixas frequências. 

3.4.2 Metodologia de Alipio-Visacro 

Entre os anos de 2011 e 2014, Alipio e Visacro apresentaram uma nova 

metodologia experimental para determinar a variação com a frequência da 

resistividade e da permissividade, com base em medidas em condições de campo 

(VISACRO, 2011). Diferentemente das demais metodologias, em que amostras do 

solo eram recolhidas e levadas para laboratório a fim de se realizar medições, o 

trabalho de Alipio-Visacro baseou-se em medições realizadas diretamente em campo, 

visando obter um modelo mais consistente. Esta metodologia foi validada pela 

comparação da resposta experimental de eletrodos de aterramento com dados de 

simulações considerando os parâmetros determinados a partir da aplicação da 

metodologia aos solos onde os eletrodos foram enterrados. Os dados obtidos 

demonstraram a relevância da dependência de frequência dos parâmetros do solo. 

Comprovando assim, que a suposição de valores constantes para a resistividade do 

solo e permissividade elétrica leva a erros muito significativos na resposta de eletrodos 

de aterramento quando submetidos a descargas atmosféricas (VISACRO, 2011). 

Eles aplicaram esta metodologia em um grande número de diferentes solos para 

determinar a dependência da frequência de sua resistividade e permissividade na faixa 

de 10 kHz a 4 MHz, conforme apresentado em (VISACRO, 2011). A partir dos 

resultados experimentais, foram capazes de formular expressões simples para prever 
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a variação aproximada da resistividade do solo e da permissividade na faixa de 

frequência de interesse para correntes de descargas atmosféricas (ALÍPIO, VISACRO, 

2014a; ALÍPIO, VISACRO, 2014b) 

                                                              (  ) (
 

    
)
 

                                                    (   )    

                                     
   
  

 
   .

  
 
/      

    (    ) 
    (  ) 

                                                 (   )    

 

onde, 

  , condutividade do solo em mS/m; 

  , é a condutividade em baixas frequências (100 Hz ); 

 , a resistividade do solo em função da frequência (Ωm);  

  , a permissividade elétrica relativa do solo; 

       , é a permissividade relativa em altas frequências; 

    , a permissividade do vácuo (                  ); 

f, é a frequência em Hz. 

Tabela 2- Parâmetros do modelo, Fonte (ALÍPIO, 2013). 

Resultados Função h (  )          

Resultados medianos           
      0,54 12 

Resultados relativamente conservativos           
      0,58 8 

Resultados conservativos           
      0,62 4 

 

Os parâmetros indicados na Tabela 2 podem ser escolhidos de acordo com a 

precisão necessária para os resultados, i.e., para obter resultados medianos, 

resultados relativamente conservativos e resultados conservativos. Contudo, é 

importante ressaltar que apesar do modelo de Alipio-Visacro também utilizar valores 

medianos para alguns parâmetros (assim como o modelo apresentado por Portela), os 

resultados apresentados por este modelo são bem mais próximos dos resultados 

obtidos via medições em campo, conforme apresentado em (ALÍPIO, VISACRO, 

2014a). 

3.4.3 Portela Modificado 

Pelos dados apresentados por Portela em (PORTELA, 1999), não existe uma 

relação direta entre a condutividade do solo em baixas frequências (   )  e os 

parâmetros 𝛼  e   , como pode ser observado na Figura 3.5. Neste caso, não é 
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possível obter uma função que consiga relacionar os valores de 𝛼 e    de acordo com 

os parâmetros do solo em baixas frequências. Este fato fez com que Portela 

apresentasse um tratamento estatístico para tais parâmetros, no qual o mesmo 

sugeriu a utilização de valores medianos (PORTELA, 2002b). 

 

 

Figura 3.5 - Relação entre a condutividade do solo em baixas frequências (  ) e os parâmetros 

 e i segundo as medições de Portela – Fonte (PORTELA, 2002b). 

Como apresentado por Portela não foi encontrada correlação significativa, para os 

68 solos, entre os parâmetros {   , 𝛼 } e {      }. Assim, pelo menos para as 68 

amostras, os pares desses parâmetros foram considerados estatisticamente 

independentes. Para este mesmo caso, utilizando-se as medições realizadas por 

Alipio-Visacro, observou-se exatamente o contrário.  

Segundo as Equações apresentadas por Alipio-Visacro, para prever como a 

condutividade e a permissividade elétricas do solo variam com a frequência, seus 

resultados são muito próximos dos obtidos via medições em campo, sendo o erro 

inferior a 10% (ALÍPIO, 2013). Sendo assim, é plausível considerar que os valores 

obtidos pelas equações de Alipio-Visacro são “iguais” aos dados obtidos por medições 

em campo. Neste caso, foram analisados os valores de σ (1 MHz) e ɛ (1 MHz) 

utilizando as Equações (3.7) e (3.8), onde foram considerados diversos tipos de solos, 

com resistividades em baixa frequência de que variam de 100 Ω.m a 10.000 Ω.m, 

sendo assim possível calcular os valores de 𝛼 e   . 

Ao contrário dos resultados apresentados por Portela (PORTELA, 2002b), aqui, 

utilizando as medições de Alipio-Visacro (ALÍPIO, VISACRO, 2014a) pode-se obter 

uma correlação entre os pares de parâmetros {   , 𝛼} e {      }, onde    representa a 
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resistividade do solo em baixas frequências. A Figura 3.6 apresenta a relação entre 

esses parâmetros. 

  

(a) Relação entre    e   . (b) Relação entre    e 𝛼. 

Figura 3.6 - Relação entre a resistividade do solo em baixas frequências e os parâmetros α e ∆i 
segundo as medições de Alipio-Visacro. 

Como se pode observar pela Figura 3.6, o valor de 𝛼 aumenta de acordo com o 

aumento da resistividade do solo em baixas frequências (SCHROEDER, et.al., 2017). 

Já o parâmetro    apresenta um comportamento contrário, tem um decaimento em seu 

valor de acordo com o aumento da resistividade. Baseados nessas características é 

possível estimar uma equação de regressão destes parâmetros. Essas equações 

permitem estimar o valor dos parâmetros 𝛼 e    a partir da condutividade do solo em 

baixas frequências (  ). 

                                                       𝛼          (
 

  
)                                                            (   )   

                                                                  (
 

  
)
      

                                                            (    )  

Com as Equações (3.9) e (3.10), agora os parâmetros 𝛼 e    podem ser obtidos 

sem a necessidade de medições em altas frequências ou a utilização de valores 

medianos. Ademais, além da correção da condutividade do solo com a frequência, 

diferentemente da metodologia original, que é válida na faixa de 100 Hz a 2 MHz, a 

metodologia modificada de Portela pode ser empregada na faixa de 100 Hz a 4 MHz, 

devido as medições de Alipio-Visacro serem analisadas nessa faixa de frequência. 

Para a frequência de 4 MHz, observou-se que os resultados obtidos pela metodologia 

proposta se aproximam bastante dos obtidos pela metodologia de Alipio-Visacro, 

garantindo a confiabilidade desta metodologia para este espectro de frequência. 



Capítulo 3 - Modelagens de Aterramentos Elétricos e do Solo para Fenômenos 
Transitórios 
___________________________________________________________________44 

 

Em relação à permissividade, Alipio-Visacro sugerem uma faixa de frequência de 

10 kHz a 4 MHz. Desta forma, assim como na metodologia de Alipio-Visacro, para 

frequências inferiores a 10 kHz recomenda-se adotar um valor constante e igual 

àquele obtido pela Equação (3.5) para f = 10 kHz. Vale ressaltar que a consideração 

desse espectro de frequência para a permissividade não compromete os dados desta 

metodologia, uma vez que nas frequências inferiores a 10 kHz a permissividade não 

exerce significativa influência sobre os resultados (visto que a corrente é 

predominantemente de condução). 

3.5 Impedância de Aterramento 

Todo sistema de aterramento elétrico pode ser caracterizado, 

eletromagneticamente, por uma impedância de aterramento (ALÍPIO, 2008; HE, GAO, 

ZENG, CHANG, et. al., 2005). Esta impedância de aterramento é caracterizada pela 

oposição oferecida à entrada e dispersão de corrente para o solo. Este conceito de 

impedância é bastante utilizado; porém, sua definição original e limitações merecem 

destaque. 

Originalmente, a impedância de aterramento é definida no domínio da frequência 

para excitações com variação senoidal no tempo e se aplica, geralmente, entre pontos 

próximos no espaço (GRCEV, ARNAUTOVSKI-TOSEVA, 2003). Na literatura, é 

também designada como impedância harmônica. Para melhor entendimento da 

variação da impedância com a frequência, a Figura 3.7 apresenta o gráfico da 

resposta em frequência de um eletrodo horizontal de 30 m, raio de 0,7 cm, enterrado a 

0,5 m de profundidade em um solo de 360 Ωm e permissividade elétrica relativa igual 

a 10. A resposta foi obtida utilizando-se a teoria de linhas de transmissão. 

  

(a) Módulo da Impedância (B) Ângulo 

Figura 3.7 - Impedância de aterramento. 
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Como se pode observar, para frequências mais baixas (até aproximadamente 60 

Hz) o módulo da impedância é constante e o ângulo é aproximadamente zero, 

características essas que se aproximam do conceito de resistência de aterramento. 

Neste caso, os efeitos reativos podem ser desprezados. Deste modo, a aproximação 

do potencial constante é válida para os eletrodos de aterramento; sendo assim, o 

circuito equivalente representativo do aterramento deste caso se reduz a uma série de 

condutâncias acopladas. Logo, no caso de análises em baixas frequências, o sistema 

de aterramento pode ser caracterizado eletromagneticamente por meio de uma 

resistência de aterramento (STRATTON, 1941; HUBING, 1991) 0. Neste caso, pode-

se definir a resistência de aterramento como uma condição limite da impedância de 

aterramento, sendo o valor desta para frequência igual a zero. Assim, tem-se que a 

razão entre a elevação de potencial em relação ao infinito VT desenvolvida no ponto de 

injeção de corrente e a corrente injetada IJ resulta em um número real, que é a 

resistência de aterramento RT (ALÍPIO, 2008): 

                                                                        
  

  
                                                                            (    ) 

Porém, para frequências superiores e observando o ângulo, isto já não ocorre 

mais, pois a impedância apresenta características capacitivas e indutivas. Sendo 

assim, não é adequado caracterizar a resposta do aterramento apenas por uma 

resistência quando o fenômeno solicitante é de natureza impulsiva, como aqueles 

associados a descargas atmosféricas. Para determinar esta impedância no domínio da 

frequência, para cada frequência específica, deve-se determinar uma impedância 

complexa, como a solução do circuito equivalente do aterramento. Esta relação é 

representada por (ALÍPIO, 2008):  

                                                               ( )  
 ( )

 ( )
                                                                          (    ) 

Na Equação acima, o valor de Z (w) depende da geometria do aterramento e das 

características eletromagnéticas do solo, e não dependerá da onda de corrente 

injetada caso o sistema seja linear. Neste caso, o sistema é linear, uma vez que os 

efeitos não lineares (tal como ionização do solo) são desprezados. 

Na análise no domínio do tempo, o comportamento do aterramento frente a ondas 

de correntes impulsivas normalmente é determinado em termos da impedância 

impulsiva, ZP (ROUSSEAU,2004). Esta impedância é definida como a razão entre os 
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picos de tensão e de corrente no ponto de injeção (mesmo que os picos não sejam 

simultâneos, o que na maior parte dos casos não serão). É um conceito bastante 

atrativo do ponto de vista prático, tendo em vista que a máxima sobretensão resultante 

no ponto de injeção pode ser determinada simplesmente pela multiplicação do valor do 

pico de corrente por ZP. A impedância impulsiva, diferentemente do conceito original 

de impedância no domínio da frequência, depende da forma de onda do fenômeno 

solicitante, sobretudo do seu tempo de frente. 

Da análise dos gráficos da Figura 3.7 fica claro que um sistema de aterramento 

possui características de uma impedância e que somente em baixa frequência o 

aterramento pode ser caracterizado por uma resistência de aterramento (GRCEV, 

ARNAUTOVSKI-TOSEVA, 2003; VISACRO,2007). 

3.6 Síntese do Capítulo 

Por todo o exposto, mais uma vez, fica clara a importância de considerar a 

variação dos parâmetros do colo com a frequência. Estes parâmetros influenciam de 

forma significativa na reposta do sistema de aterramento elétrico ao longo do espectro 

de frequência, como por exemplo, na redução da impedância de aterramento (este 

fato pode ser observado no Capítulo 5).  

As metodologias apresentadas, de um modo geral, sofrem efeito do tipo de solo 

utilizado em cada processo experimental. Mesmo utilizando várias amostras com solos 

diferentes, ainda existe dificuldade em se obter um modelo geral para quantificação 

destes parâmetros com a frequência.  

A avaliação de cada uma dessas formulações, e comparações entre elas, para 

avaliação do desempenho transitório de aterramentos elétricos é discutida no Capítulo 

5. Antes, porém, é necessário apresentar as modelagens a serem utilizadas para 

representação do comportamento transitório do aterramento elétrico. Tarefa esta 

reservada para o Capítulo 4. 
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Capítulo 4 - MODELAGENS PARA 

CÁLCULO DA IMPEDÂNCIA DE 

ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 

DE SUPORTE DE LINHAS DE 

TRANSMISSÃO 
 

 

4.1 Introdução 

Como já mencionado, existe uma série de parâmetros que influenciam no 

comportamento dos sistemas de aterramento quando submetido a uma corrente 

impulsiva, como uma descarga atmosférica (SILVA, 2016). Portanto, definir os 

parâmetros que caracterizam o comportamento impulsivo do aterramento elétrico se 

torna uma tarefa imprescindível nestes estudos. Estes parâmetros devem apresentar 

informações fisicamente consistentes e devem estar relacionados com grandezas que 

estejam diretamente ligadas ao projeto de aterramento como, por exemplo, suas 

dimensões e resistividade do solo. 

Os resultados obtidos pelas simulações devem ser de qualidade, com pequenos 

erros, e isto está diretamente relacionado à capacidade da representação do modelo 

desenvolvido para tal. Os modelos usualmente buscam a formalização da realidade 

física, de natureza complexa, em circuitos, formulações, esquemas abstratos. Como 

apresentado em (LIMA, 2010), um modelo é a representação simplificada de um dado 

físico, o qual deve apresentar as características mais essenciais daquilo que 

representa. Porém, para seu desenvolvimento, admite-se que algumas características 

da realidade física sejam descartadas para que se tenha uma maior compreensão, 

sem que a precisão e a adequação sejam negligenciadas. 

Como apresentado no Capítulo 2 desta dissertação, na literatura existe uma 

grande quantidade de trabalhos apresentados para modelagem de sistemas de 

aterramentos elétricos. Porém, nem todos são capazes de reproduzir de maneira 

fisicamente consistente o comportamento impulsivo do aterramento. Assim, para as 
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análises desta dissertação, são adotadas duas modelagens diferentes as quais são 

descritas adiante.  

Neste ínterim, o presente capítulo apresenta os modelos matemáticos em estudo 

para avaliação da resposta transitória de sistemas de aterramento.  

4.2 Sistema de Aterramento de torres em Linhas de Transmissão 

O sistema de aterramento de uma linha de transmissão é composto por hastes 

e/ou cabos contrapesos enterrados no solo, os quais são instalados nas bases das 

torres. São componentes essenciais ao desempenho de um sistema de transmissão, 

garantindo que o sistema de energia elétrica (aterrado) opere corretamente, com uma 

adequada continuidade de serviço. Desta forma, garantem que o excesso de cargas 

elétricas oriundas de descargas atmosféricas, faltas, perturbações em geral, tenham 

um caminho de escoamento para terra. 

Os cabos contrapesos normalmente são constituídos por condutores de cobre, 

aço zincado ou aço-cobre, tendo sido adotado este último pela Companhia Energética 

de Minas Gerais (Cemig) (ALÍPIO, 2008).  Eles são enterrados longitudinalmente ao 

longo da faixa de servidão em uma determinada profundidade (normalmente entre 50 

e 70 cm), no alinhamento das torres e acoplados às mesmas por conectores (conector 

contrapeso-torre, conector entre contrapesos e conector contrapeso-estai), para em 

seguida ser novamente aterrado e compactado convenientemente (SILVA, 2016). A 

configuração a qual o cabo contrapeso é instalado, assim como seu comprimento, 

depende dos parâmetros do solo e da resistência de aterramento requerida pela linha. 

Este valor de resistência está relacionado às condições de segurança de pessoas e 

animais nas proximidades da estrutura, para que choques elétricos em virtude de 

correntes de descarga sejam minimizados (mas, no caso de linhas de transmissão, 

onde supostamente não existem pessoas e animais, o principal objetivo é garantir um 

desempenho frente a descargas atmosféricas dentro dos limites preconizados pelas 

agências reguladoras). 

Usualmente, as topologias utilizadas em estruturas autoportantes e estaiadas são 

mostradas na Figura 4.1 e na Figura 4.2 (LIMA, 2010). 
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Figura 4.1 - Configuração do aterramento comumente utilizado em estruturas autoportantes, 
Fonte  (LIMA, 2010). 

 

Figura 4.2 - Configuração do aterramento comumente utilizado em estruturas estaiadas, 
Fonte(LIMA, 2010). 

O comprimento do contrapeso depende do valor da resistência de aterramento 

medida e, assim, da resistividade do solo. Vale ressaltar que cada projeto é elaborado 

de forma independente para cada caso e companhia de energia, não existindo, assim, 

um padrão único comum a todas. Todavia, de um modo geral, o comprimento é 

próximo do comprimento efetivo determinado para a resistividade do solo local e 

considerando as primeiras descargas de retorno. 

Na maioria dos casos, são almejados baixos valores de impedância de 

aterramento, porém muitas das vezes não é possível conseguir tal resultado com 

apenas um único eletrodo. Assim, considera-se a inserção de outros eletrodos a este 

sistema. Entretanto, mesmo que o aumento da quantidade de eletrodos resulte em 

valores menores de impedância, essa redução ocorre em proporções cada vez 

menores. Tal fato é dado devido à impedância mútua entre os eletrodos interligados. 
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Este efeito mútuo é definido como a elevação de potencial de um eletrodo em relação 

ao terra remoto, devido ao fluxo de corrente no outro eletrodo.  

A análise da configuração destes eletrodos pode variar de modelo para modelo; 

assim, a seguir são apresentadas as metodologias consideradas como base neste 

trabalho e sua formulação. 

4.2.1 Formulação Fechada 

Um dos modelos que se aplica nesta dissertação para simulação do aterramento 

é baseado na teoria proposta por Sunde, denominado aqui como CF (Closed 

Formulation). Porém, nesta formulação deve-se ainda inserir a variação dos 

parâmetros ρ e ɛ com a frequência. 

Para o uso dessa formulação, a priori, deve-se ter uma noção do efeito mútuo 

entre os eletrodos. Como mencionado anteriormente, mesmo que apenas um eletrodo 

apresente resultados satisfatórios em algumas situações, em muitos casos necessita-

se de valores mais baixos de impedância, como é o caso dos cabos contrapeso de 

torres de linhas de transmissão. Para alguns valores de resistividade de solo, estes 

valores de impedância requerem o uso de mais de um eletrodo. Justificando assim, a 

composição de aterramentos constituídos por eletrodos interligados de acordo com as 

peculiaridades do projeto/terreno.  

Quando dois ou mais eletrodos são interligados e colocados a certa distância no 

solo, passa existir um efeito entre eles o qual influencia na capacidade de dispersão 

de corrente do conjunto, conhecido como impedância mútua (LIMA, 2010). Esta 

impedância é definida como a elevação de potencial de um eletrodo, em relação ao 

terra remoto, devido ao fluxo de corrente no outro eletrodo. 

Para entender melhor como funciona esta ideia, considera-se incialmente apenas 

um eletrodo inserido sob um solo homogêneo (Figura 4.3). 
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 Figura 4.3 - Impedância de entrada de um eletrodo de aterramento, Adaptado de (LIMA, 2010).  

Analisando a impedância de entrada Zin deste aterramento, tem-se que ela 

corresponde também a impedância própria do eletrodo, Zp, como apresentado na 

Figura 4.3. Considera-se agora a imersão de outro eletrodo igual em características 

geométricas ao primeiro. Eles são posicionados paralelamente a certa distância. Esta 

distância é uma das responsáveis por existir efeitos mútuos, pois se a distância entre 

eles for muito grande não existirá efeito mútuo entre os eletrodos, pois o potencial 

gerado na região onde se encontra um eletrodo pelo fluxo de corrente no outro é 

desprezível.  

Conectando os eletrodos a certa distância, em um único ponto e aplicando uma 

tensão, tem-se que a corrente que flui para o solo será o dobro daquela que fluiria no 

caso de apenas um eletrodo. Esta situação é ilustrada na Figura 4.4, onde: 

- VT, tensão aplicada no sistema; 

- IT, corrente total resultante, 

- Zp1 e Zp2, são as impedâncias próprias dos eletrodos 1 e 2, respectivamente; 

- Zm, impedância mútua entre os eletrodos 1 e 2. 
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Figura 4.4 - Sistema de aterramento constituído por dois eletrodos iguais, Adaptado de (LIMA, 
2010). 

Este sistema pode ser traduzido pelas equações: 

                                                                                                                                           (     ) 

                                                                                                                                           (     ) 

onde,  

- V1 e V2, tensões nos eletrodos 1 e 2, respectivamente.  

Como os eletrodos apresentam as mesmas características geométricas, a 

distância entre eles é a mesma por toda a sua extensão, pode-se inferir algumas 

considerações: 

 As impedâncias próprias dos eletrodos 1 e 2 apresentam o mesmo valor:  

                                                                                                                                                 (   ) 

 A tensão de entrada é aplicada em um ponto comum entre os eletrodos; sendo 

assim, são iguais: 

                                                                                                                                                    (   ) 

 Como os eletrodos são iguais, apresentam a mesma geometria, a corrente nos 

eletrodos é a mesma: 

                                                                                     
  
 
                                                               (   ) 
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Dadas as Equações (4.2), (4.3) e (4.4) pode-se reescrever a Equação (4.1), como: 

                                                                        
  
 

(     )                                                           (   )   

Assim, tem-se que a impedância de aterramento,   , pode ser dada por 

                                                                
  

  
 

 

 
(     )                                                           (   )  

Como se pode perceber pela Equação (4.6), a impedância de aterramento do 

conjunto é maior que o paralelo de dois eletrodos posicionados suficientemente 

afastados, devido à metade do valor da impedância mútua que é adicionado.  

Cada eletrodo pode ser representado pelo modelo TL (Teoria de Linhas de 

Transmissão), conforme a Figura 4.5. No caso quando se tem apenas um eletrodo, 

não existem efeitos mútuos; obviamente, sendo assim, este modelo é representado 

apenas pelos parâmetros próprios. Podendo assim, ser representado em um circuito 

com indutâncias, capacitâncias e condutância própria. Como as perdas internas do 

condutor são pequenas, quando comparadas às perdas para o solo, normalmente não 

são consideradas. 

 

Figura 4.5 – Modelo para um eletrodo único, horizontal ou vertical, Adaptado de (LIMA, 2010). 

 

As equações para o cálculo dos parâmetros primários, por unidade de 

comprimento, foram propostas por Sunde (SUNDE,1968) considerando a variação dos 

parâmetros do solo com a frequência: 

                                                                 ( )  
 

 ( ) (  (
  

√   
)   )

                                       (     ) 
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                                                                             ( )  
 ( ) (  )  

  (
  

√   
)   

                                          (     ) 

                                                                    
 

  
(  (

  

√   
)   )                                                 (     ) 

onde, 

f , frequência, 

l, comprimento do eletrodo, 

 r, raio do eletrodo; 

h, profundidade na qual está enterrado. 

Desta forma, os parâmetros σ e ɛ das equações garantem a variação dos 

parâmetros G e C com a frequência. Como se pode observar, esta variação não 

ocorre para a indutância, sendo mantida sem alterações a equação para o cálculo 

deste parâmetro.  Como a impedância característica,    ̂  , e a constante de 

propagação,  ̂ , variam com a frequência quando a onda propaga em um meio com 

perdas, passam a ter os parâmetros G e C também dependentes da frequência. Esta 

variação também é observada no cálculo da impedância de entrada da linha,    ̂, a 

qual correspondendo à impedância própria do aterramento   ̂. Sendo assim, tem-se 

que (SUNDE,1968): 

                                                                   ̂( )  √
   

 ( )     ( )
                                               (     ) 

                                                          ̂( )  √    ( ( )     ( ))                                            (     ) 

                                                                  ̂( )     ̂( )     ( ̂( )  )                                           (     ) 

Para o cálculo da impedância mútua, segundo Sunde, basta substituir nas 

Equações (4.7) o valor do raio r pela distância entre os eletrodos e a profundidade h 

pela profundidade média dos eletrodos (SUNDE,1968; THEETHAYI, et. al., 2007). 

Como esta formulação é baseada na teoria de linhas, o que se tem na verdade é uma 

segunda linha que está associada aos efeitos mútuos, com parâmetros calculados a 

partir de (4.7) e impedância de entrada calculada através de (4.8c), aqui 

correspondendo à impedância mútua do aterramento,   ̂ (LIMA, 2010). 
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Com os valores das respostas individuais das linhas, aquela associada aos 

parâmetros próprios e aquela associada aos parâmetros mútuos, pode-se finalmente 

calcular a impedância de aterramento do conjunto a partir da combinação de ambas, 

como apresentado na Equação (4.6) de acordo com a Equação (4.8).  

Para o cálculo de Zg, deve-se observar que o conjunto, “visto” apenas a partir do 

ponto de entrada, pode ser substituído por um único modelo que tenha impedância 

correspondente a Zg, como ilustra a Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Impedância de entrada de um aterramento constituído por dois eletrodos paralelos 
e seu equivalente, Adaptado de (LIMA, 2010). 

 
 

4.2.2 Hybrid Electromagnetic Model (HEM) 

O outro modelo utilizado para modelagem do aterramento é o HEM, bastante 

conhecido na literatura (VISACRO,1992;VISACRO, 2004;  VISACRO, 2005). Ele é 

desenvolvido no domínio da frequência e baseia-se nas equações de campo e a 

solução final do modelo é obtida com auxílio da teoria de circuitos (ALÍPIO, 2008). O 

que justifica o nome modelo eletromagnético híbrido, por ser combinação da 

modelagem por meio de circuitos elétricos e eletromagnética. 

Inicialmente, os componentes do sistema analisado são subdivididos em M 

segmentos uniformes condutores. Cada segmento tem comprimento  , onde       . 

Assume-se que esses segmentos possuem comprimento muito maior do que o valor 

do raio ( ) adotado (   ). Esse eletrodo apresenta N nós, sendo dado por N = M + 1. 

Cada segmento de eletrodo atua como duas fontes de campo de dois tipos 

(Figura 4.7): 
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 Uma fonte de densidade de corrente transversal: de caráter divergente, esta é 

responsável pela geração de um campo elétrico de características 

conservativas. A corrente transversal (  ) dispersa para o solo. Assume-se que 

a corrente transversal seja dispersa com densidade linear uniforme, ou seja, 

    . 

 Uma fonte de corrente longitudinal: de caráter solenoidal, esta é responsável 

pela geração de um campo elétrico com características não-conservativas. A 

corrente longitudinal (  ) circula ao longo do eletrodo. 

 

Figura 4.7 - Fontes de corrente transversal e longitudinal em um eletrodo de comprimento l, 
Adaptado de (ALÍPIO, 2008). 

Ambas as fontes de campo, corrente longitudinal (  ) e densidade de corrente 

transversal (    ), apresentam valores uniformes ao longo do segmento de eletrodo. 

Estes valores, porém podem variar para cada segmento. 

Dada à divisão do eletrodo em M segmentos, é necessário conhecer o 

acoplamento entre eles, o qual está associado ao campo eletromagnético produzido 

por um segmento que enlaça outro segmento. Como apresentado em 

(VISACRO,1992), a fonte de corrente transversal, por apresentar caráter divergente, 

não apresenta efeito magnético. Sendo assim, seu principal efeito é o de causar 

elevação de potencial em relação ao infinito na região em que está inserido. Já a fonte 

de corrente longitudinal, causa queda de tensão ao longo do próprio condutor e em 

outros segmentos condutores. Sendo assim, baseado nesses dois efeitos, define-se 

os acoplamentos próprio e mútuo do tipo transversal e longitudinal entre cada par de 

segmentos (SILVEIRA, 2006). 
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Para avaliar o comportamento eletromagnético do sistema de aterramento utiliza-

se uma aproximação baseada em (VISACRO, 2005), a qual permite avaliar 

separadamente os efeitos das correntes transversal e longitudinal. 

O acoplamento entre o par de eletrodos é associado ao campo eletromagnético 

produzido por um dos eletrodos e que enlaça o outro. Denomina-se como segmento 

emissor, aquele que dá origem a esse campo, e este é representado pelo índice  , e 

como receptor, o que é submetido ao campo em questão, representado pelo índice  . 

Sendo assim, são basicamente dois tipos de acoplamentos entre cada par de 

eletrodos: longitudinal e transversal. 

O acoplamento transversal é traduzido pela impedância transversal (    ) entre os 

dois eletrodos. Esta impedância é traduzida pela interação eletromagnética entre o 

eletrodo emissor e o eletrodo receptor devido à fonte transversal de corrente (      ) 

presente no eletrodo emissor e determinada pela relação entre a elevação de 

potencial médio em relação ao infinito no segmento receptor (   ) decorrente da 

densidade linear de corrente transversal     no eletrodo emissor  . A impedância 

transversal representa, fisicamente, os acoplamentos elétricos capacitivos e 

condutivos mútuos entre os segmentos de condutores. Onde, a impedância 

transversal própria se dá se     e impedância transversal mútua quando    . 

O acoplamento longitudinal é traduzido pela impedância transversal (    ) entre os 

dois eletrodos. Dado pela interação eletromagnética entre o eletrodo emissor j e o 

eletrodo receptor i , decorrente da corrente longitudinal média no segmento emissor 

(   ), e a corrente longitudinal no eletrodo emissor j. Esse acoplamento é expresso 

pela impedância longitudinal (    ) entre os eletrodos i e j. Essa impedância é obtida 

pela relação da queda de tensão induzida      no eletrodo receptor e a corrente 

longitudinal     no eletrodo emissor. Esta impedância compreende os efeitos indutivos 

dos acoplamentos entre os eletrodos. 

Estas impedâncias, transversal (     )  e longitudinal  (    ) entre os pares de 

eletrodos podem ser obtidas a partir do potencial escalar médio e do potencial vetor 

magnético, respectivamente, em um dado ponto P. O comprimento do eletrodo deve 

ser suficientemente pequeno, para assegurar que a corrente transversal seja 

distribuída uniformemente em direção ao solo e a corrente longitudinal seja uniforme 

ao longo do segmento. 



Capítulo 4 - Modelagens para Cálculo da Impedância de Aterramento das Estruturas 
de Suporte de Linhas de Transmissão 
___________________________________________________________________58 

 

Para a análise, deve-se lembrar de que o eletrodo de aterramento está imerso em 

um solo homogêneo de condutividade elétrica   , permissividade elétrica    e 

permeabilidade magnética   , onde o solo está em contato direto com uma camada de 

ar de altura dada como infinita. É importante que seja considerado o efeito causado 

pelo ar, para que os resultados sejam suficientemente fieis à realidade, já que o solo 

deve ser considerado um meio semi-infinito (TAKASHIMA,1981). O ar é representado 

pela condutividade elétrica    (que em termos práticos é nula), pela permissividade 

elétrica    (igual à do vácuo) e pela permeabilidade magnética  
 
 (igual à do vácuo). 

Na análise do sistema, como os segmentos de eletrodo receptor e emissor estão 

imersos em um meio semi- infinito, solo, para considerar a presença do ar, introduz-se 

a imagem do segmento de eletrodo emissor conforme apresentado na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 - Configuração do sistema físico usando o método das imagens, Fonte 
(SCHROEDER,2001). 

Os pontos  ,     e   , são as coordenadas dos pontos médios dos segmentos 

emissor, imagem e receptor, respectivamente. Este segmento imagem é representado 

pelo índice   . Nele está contida uma fonte de corrente transversal         , e uma fonte 

de corrente longitudinal     . Esse segmento é semelhante ao segmento emissor (fonte 

real), onde o comprimento do segmento de eletrodo imagem é igual ao comprimento 

do segmento de eletrodo emissor (   =  ); a densidade de corrente transversal do 

segmento    é a mesma do segmento j (               ) e a corrente longitudinal do 

segmento    é igual a do segmento j (        ).  

Para o cálculo da impedância transversal (     ) , onde ocorre a interação 

eletromagnética entre o segmento de eletrodo receptor   e o segmento de eletrodo 

emissor  , incluindo o efeito da sua imagem, devido à fonte de corrente transversal 
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       presente em   e em   , aplica-se o método das imagens modificado MoM, 

descrito em (TAKASHIMA, et. al.1981)0. Assim, avalia-se o efeito da interface solo-ar 

na propagação dos campos eletromagnéticos associados à fonte de corrente 

transversal (SCHROEDER,2001; ALÍPIO, 2008). Sendo assim, é possível reduzir a 

equação integral do potencial escalar médio, em um dado segmento, a uma série de 

equações lineares. A expressão de      é dada por (SCHROEDER,2001): 

                       
 

  (       )    
(∫ ∫

    

 
    

       ∫ ∫   
     

  
     

       )                  (   ) 

onde, 

  , frequência angular. 

   , condutividade elétrica do solo, pode variar com a frequência. 

  , permissividade elétrica do solo, pode variar com a frequência. 

   , condutividade elétrica do ar. 

  , permissividade elétrica do ar. 

          , correspondem ao comprimento dos segmentos de eletrodo emissor (j), 

imagem (j’), e receptor (i), respectivamente. 

  , distância entre o segmento j e o segmento i. 

 ’ , distância entre o segmento j’ e o segmento i. 

 ,  coeficiente de propagação, definido por: 

                                                                       √    (       )                                                 (    )  

  , é o coeficiente de reflexão. Na interface entre o ar e o solo, o campo refletido 

de volta para o solo, devido à corrente transversal que deixa um segmento, depende 

das características eletromagnéticas dos meios e pode ser expresso por 

(TAKASHIMA, et. al.1981; SCHROEDER,2001): 

                                                       
(       )  (       )

(       )  (       )
                                                 (    ) 
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De forma análoga a impedância transversal, para o cálculo da impedância 

longitudinal, onde ocorre a interação eletromagnética entre o segmento i e o segmento 

j, incluindo o efeito da interface solo-ar, e devido a fonte de corrente longitudinal      

presente no segmento j e em j’, utiliza-se o MoM para reduzir a equação integral da 

queda de tensão induzida em equações lineares. Utiliza-se o método das imagens 

tradicional para avaliar o efeito da interface solo-ar na propagação dos campos 

eletromagnéticos associados à fonte de corrente longitudinal (SCHROEDER,2001; 

ALÍPIO, 2008). 

                                   
  

  
(∫ ∫

    

 
    

  ⃗    ⃗  ∫ ∫
     

  
     

  ⃗     ⃗ )                             (    ) 

Pode-se perceber na Equação (4.12) que há o produto escalar entre os vetores 

  ⃗  e   ⃗ , devido ao fato da expressão de      ser obtida a partir do potencial 

magnético. Já na expressão de      isso não ocorre, pois esta é obtida a partir do 

potencial escalar médio. Mais detalhes das expressões do potencial vetor magnético e 

do potencial escalar médio são encontrados em (STRATTON, 1941; HUBING, 1991). 

A matriz admitância global ,   -  do sistema é calculada a partir das matrizes 

admitância transversal e longitudinal, obtidas invertendo as matrizes de impedância 

transversal e longitudinal, logo ,  -  ,  -
   e ,  -  ,  -

  . Tais matrizes apresentam 

dimensões M × M e a matriz equivalente tem dimensão N × N. 

 

                                             ,   -  , -  ,  - , -  , -  ,  - , -                                              (    ) 

onde,  

[A], matriz de conectividade com dimensão M × N. Os elementos dessa matriz são 

obtidos pela seguinte lei de formação: 

 (   )  
 

 
 , se o nó N for conectado ao segmento M; 

 (   )    , se não houver conexão entre o nó N e o segmento M; 

[B], matriz de conectividade com dimensão M × N. Os elementos dessa matriz são 

obtidos pela seguinte lei de formação: 

 (   )    , se o nó N for conectado no início do segmento M; 

 (   )     , se o nó N for conectado no final do segmento M; 
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 (   )    , se não houver conexão entre o nó N e o segmento M; 

O cálculo da impedância de aterramento depende ainda dos potencias nos nós 

dos segmentos. Estes surgem como resposta à corrente externa no aterramento 

devido a um surto qualquer, como uma descarga atmosférica. O vetor de potenciais 

nos nós é dado por um vetor N × 1: 

                                                                 , -  ,   -
   ,  -                                                               (    ) 

onde, ,  - é o vetor de correntes externas, de dimensão N × 1, sendo um vetor de 

“zeros e uns”, apresentando valores distintos apenas nos nós onde há injeção de 

corrente (onde possui valor igual a 1). 

Nesses nos adota-se o valor unitário para corrente de excitação para facilitar o 

cálculo da impedância de aterramento que é dada por: 

                                                                   (  )  
  (  )

  
                                                                 (    ) 

Sendo   (  ) o elemento da n-ésima linha do vetor , -, devido a corrente externa 

(    ) de valor unitario injetada no n-ésimo nó do eletrodo de aterramento para 

determinada faixa de frequência de interesse. 

4.5 Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentadas as características de um modelo, desenvolvido 

com base nas equações de Maxwell, que permite a avaliação da resposta de sistemas 

de aterramentos frente a fenômenos transitórios de alta frequência, o HEM. O fato de 

se basear diretamente nas equações de campo garante uma generalidade de 

aplicação do modelo. Assim, o método descrito pode ser aplicado para configurações 

genéricas de eletrodos de aterramento. Ademais, a utilização da metodologia 

desenvolvida não se restringe somente às análises de propagação de descargas 

atmosféricas, mas pode também ser estendida para outras análises em condições 

transitórias como, por exemplo, solicitações de frequências baixas (tipo curto circuito) 

e intermediárias (surtos de manobra). Também foi apresentado um modelo mais 

simples baseado na teoria de linhas de transmissão com parâmetros de linha 

fornecidos pelas deduções de Sunde (SUNDE,1968). No próximo capítulo as 

respostas transitórias de aterramentos elétricos são comparados mediante aplicação 

destes dois modelos. 
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Capítulo 5 – MODELAGEM 

COMPUTACIONAL E ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO TRANSITÓRIO DE 

ATERRAMENTOS ELÉTRICOS 
 

 

5.1 Introdução 

Para a obtenção da impedância de aterramento nos domínios do tempo e da frequência, 

os cálculos são realizados nesta dissertação com o auxílio da ferramenta Matlab®, tendo 

como base os fundamentos da teoria de linhas de transmissão e teoria eletromagnética, 

descritas nos Capítulos 3 e 4. Antes, porém, alguns aspectos relativos à formulação e ao 

programa de simulação devem ser ressaltados. Sendo assim, tem-se como objetivo deste 

capítulo: 

I. Comparação entre os resultados obtidos de respostas de aterramentos via Teoria de 

Linhas de Transmissão e Teoria Eletromagnética; 

II. Comparação dos resultados obtidos para cada uma das metodologias de cálculo da 

impedância de aterramento considerando as metodologias de inclusão da variação de ɛ e σ 

do solo com a frequência, verificando possíveis limitações ou aproximações. 

III. Avaliação dos níveis de GPR. 

Para o estudo de todos os casos mencionados é considerado duas configurações para 

sistemas de aterramento. Uma constituída por apenas um eletrodo horizontal e outro 

considerando um sistema com quatro cabos contrapeso. 

5.2 Configurações Analisadas 

Como mencionado acima, para a análise do aterramento, duas configurações foram 

utilizadas, um eletrodo horizontal e um sistema composto por quatro cabos contrapeso. Para 

o primeiro caso, considera-se uma configuração básica de aterramento, típica de cabos 

contrapeso de linhas de transmissão, ou seja: eletrodos horizontais, de comprimentos 10 m, 
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20 m e 90 m. Para o segundo caso, considera-se cabos contrapeso (Figura 4.1) com 22 m 

quando considera um solo de baixa resistividade (300 Ω.m) e 82 m para alta resistividade 

(2.000 Ω.m). Para ambas as configurações, os eletrodos apresentam um raio igual a 0,7 cm e 

inseridos a uma profundidade de 0,5 m no solo. 

Para análise do aterramento quando solicitado pela injeção de correntes impulsivas típicas 

de descargas atmosféricas, são considerados condutividade e permissividade elétricas do solo 

constantes e variáveis com a frequência de acordo com as metodologias apresentadas no 

Capítulo 3 (Portela, Alípio e Portela Modificado). Para parâmetros constantes, o valor utilizado 

para permissividade relativa é de 15, uma vez que esse é um valor usualmente adotado na 

literatura (GRCEV,1996; GRCEV,2007). Já nas simulações em que é incluída a variação dos 

parâmetros eletromagnéticos do solo com a frequência, os valores de condutividade e 

permissividade adotados são função da frequência e expressos de acordo com as formulações 

indicadas na seção 3.4. Estas formulações, para cálculo da condutividade e a permissividade 

em função da frequência, são expressas em função do valor da resistividade do solo em baixa 

frequência (ρ0). Sendo assim, os valores de resistividade ρ0 adotados tanto para este caso 

como para parâmetros constantes é de: 300 Ω.m e 2.000 Ω.m. 

No estudo de GPR, são feitas análises considerando a incidência da corrente impulsiva 

direta sobre o sistema de aterramento e também quando esta incide no sistema de 

transmissão ao qual o aterramento está ligado, conforme a Figura 5.1. 

Neste caso, o sistema considerado é alimentado por uma tensão trifásica de 

138 kV e é composto de uma torre principal, posicionada ao centro a qual a descarga 

atmosférica incide no topo, mais duas torres adjacentes de cada lado. As torres possuem 

alturas de 33,5 m e vãos típicos de 400 m; porém, para as linhas das extremidades foram 

considerados vãos de 3,5 km para evitar que as reflexões das ondas de tensão e de corrente, 

ao retornarem ao ponto de medição, interfiram na análise dos resultados. 
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Figura 5.1 - (a) Incidência direta da descarga aos eletrodos de aterramento e (b) Incidência direta no 
topo de uma torre com outras duas torres adjacentes , Fonte (VISACRO, 2015). 

5.3 Análises de Sensibilidade 

Para melhor entendimento, a presente seção é dividida em 3 subseções de acordo com o 

tipo de análise a ser realizada; subseção seguinte inclui a análise realizada na anterior. As 

subseções são as seguintes: 

 Seção 5.3.1, aborda a modelagem do solo em si. Apresenta uma análise comparativa 

entre as três metodologias apresentadas. 

 Secção 5.3.2, aborda as análises referentes à modelagem do solo aplicada as diferentes 

modelagens de aterramento, comparando os dois métodos considerados (linha de 

transmissão e HEM). 

 Secção 5.3.3, aborda a análise de GPR. Neste caso, é feita a análise do aumento 

potencial de terra considerando a incidência da descarga diretamente no aterramento e 

também quando esta atingir o sistema de transmissão o qual o aterramento está 

conectado. Considerando assim, todos os modelos utilizados para análise do solo e 

aterramento. Os circuitos elaborados para esta análise encontram-se no Anexo A. 

5.3.1 Modelagem do Solo 

Para avaliar as diferentes metodologias, referentes à formulação do solo, empregadas 

neste trabalho, faz-se uma análise comparativa utilizando um modelo para a correção com a 

frequência da condutividade e da permissividade para diversos tipos de solos, considerando 

valores de resistividade de 100 Ω.m a 10.000 Ω.m, para baixas frequências. Em todos os 

casos analisados, são realizadas comparações entre a metodologia original de Portela, a 
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metodologia modificada de Portela e a metodologia de Alipio-Visacro, sendo esta última 

utilizada como referência.  

Para a metodologia original de Portela, são considerados os valores medianos para os 

parâmetros 𝛼  e   ; para as demais metodologias são calculados de acordo com as 

formulações apresentadas no Capítulo 3. A Figura 5.2 ilustra os resultados. 

  

(a) Considerando a resistividade de solo 

como 100 Ω.m. 

(b) Considerando a resistividade de solo 

como 1000 Ω.m. 

  

(c) Considerando a resistividade de solo como 

5000 Ω.m. 

(c) Considerando a resistividade de solo como 

10000 Ω.m. 

 

Figura 5.2 - Comparação entre a metodologia original de Portela, a metodologia modificada de Portela 
e a Metodologia de Alipio-Visacro. 

Apesar da metodologia modificada de Portela e a metodologia de Alípio serem válidas na 

faixa de 100 Hz a 4 MHz, as análises da resistividade do solo foram realizadas na faixa de 

100 Hz a 2 MHz, visto que a metodologia original de Portela só pode ser aplicada dentro 

desse espectro. Do mesmo modo, as análises da permissividade foram realizadas na faixa de 
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10 kHz a 2 MHz, sendo o limite inferior determinado pela metodologia de Alipio-Visacro e 

metodologia modificada de Portela, enquanto o limite superior é determinado pela 

metodologia original de Portela.  

A partir da comparação dos resultados obtidos para a correção da permissividade, pode-

se observar que diferentemente da metodologia original de Portela, a metodologia modificada 

produz resultados muito próximos dos fornecidos pela metodologia de Alipio-Visacro, tanto 

para solos de baixa resistividade quanto para solos de alta resistividade. Por meio da 

comparação entre a metodologia modificada de Portela e a metodologia de Alipio-Visacro, 

pode-se observar que a maior diferença nos valores apresentados por essas duas 

metodologias ocorre para a frequência de 10 kHz; contudo, a divergência máxima é inferior a 

15% para todos os casos analisados. Adicionalmente, observa-se que para o espectro 

superior de frequência a metodologia modificada de Portela e a metodologia de Alipio-Visacro 

apresentam resultados praticamente coincidentes, enquanto a metodologia original apresenta 

resultados que divergem mais de 70%.  

Para a correção da resistividade do solo (Figura 5.2), observa-se que a metodologia 

modificada de Portela também apresenta excelentes resultados. No caso em que a 

resistividade mensurada em baixas frequências é de 100 Ω.m, a metodologia modificada 

apresenta valores praticamente coincidentes aos de Alipio-Visacro para toda faixa de 

frequência analisada, enquanto a metodologia original apresenta valores que destoam quase 

50%. Para os casos em que o solo apresenta alta resistividade em baixas frequências, 10000 

Ωm, (Figura 5.2 (b), (c)), observa-se que a metodologia modificada de Portela apresenta 

resultados ainda melhores do que os apresentados por Alipio-Visacro, visto que esta fornece 

valores mais próximos da resistividade mensurada em baixas frequências. Além disso, para o 

espectro superior de frequência (acima de 1 MHz), a metodologia modificada fornece 

resultados praticamente coincidentes com os de Alipio-Visacro. Este fato garante alto grau de 

confiabilidade à metodologia modificada proposta, visto que a mesma apresenta resultados 

extremamente próximos aos obtidos através de medições em campo, tanto para o espectro 

inferior de frequência quanto para o espectro superior. 

5.3.2 Modelagem do Aterramento Elétrico 

A presente seção apresenta a análise da impedância de aterramento em função da 

frequência para as configurações de aterramento e valores de resistividade e permissividade 

descritos na subseção 5.2.1 (constantes e variáveis com a frequência). 
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As Figura 5.3 e Figura 5.4 apresentam os gráficos referentes ao módulo e fase da 

impedância de aterramento para um eletrodo horizontal de 10 m, 20 m e 90 m de 

comprimento, enterrado a 0,5 m de profundidade, em função da frequência (100 Hz a 1 MHz). 

Consideram-se solos com valores de resistividades medidas em baixa frequência iguais a 300 

Ω.m (Figura 5.3) e 2.000Ω.m (Figura 5.4). 

Pelos gráficos, percebe-se que as maiores diferenças nos valores de impedância 

ocorrem em diferentes faixas de frequência, isto é, i) para solos com baixa resistividade e no 

espectro de frequência superior, ii) enquanto que para solos com alta resistividade tais 

diferenças estão no espectro intermediário.  

Para os eletrodos de 10 m e 20 m, o efeito indutivo predomina. Na faixa superior do 

espectro, percebe-se uma diminuição do módulo da impedância e o ângulo assume valores 

negativos; sendo assim, o efeito capacitivo passa a predominar. Já para os eletrodos com 

90 m, o efeito capacitivo predomina. Na faixa superior do espectro, observa-se que o módulo 

da impedância passa a se elevar e a fase torna-se positiva, caracterizando assim que o efeito 

indutivo passa a predominar. Tanto para o caso de solos com resistividade baixa resistividade 

(300 Ω.m) quando para os de alta resistividade (2.000 Ω.m), os eletrodos com menor 

comprimento apresentam um maior valor de resistência de aterramento. 

 De um modo geral, percebe-se que as metodologias propostas geram resultados bem 

próximos, principalmente Portela Modificado e Alipio-Visacro, à exceção da de Portela, cujos 

resultados destoam das demais. 

  

(a) Solo com parâmetros constantes. 
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(b) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Alipio-Visacro). 

  

(c) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela). 

  

(d) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela Modificado). 

Figura 5.3 - Impedância de aterramento, sistema considerando apenas um eletrodo horizontal, 

     300 Ω.m. 
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(a) Solo com parâmetros constantes. 

  

(b) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Alipio-Visacro). 

  

(c) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela). 
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(d) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela Modificado). 

Figura 5.4 - Impedância de aterramento, sistema considerando apenas  um eletrodo horizontal, 

      2.000 Ω.m. 

 Na Figura 5.5 e na Figura 5.6 são apresentados os mesmos resultados, considerando, 

porém, um aterramento composto por quatro cabos contrapeso dispostos radialmente. 

Pelos gráficos fica claro que as principais diferenças dos valores de impedância estão no 

espectro superior de frequência, tanto para resistividades baixas como altas. No qual, para 

todas as metodologias, o efeito indutivo é predominante. 

 

  

(a) Solo com parâmetros constantes. 
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(b) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Alipio-Visacro). 

  

(c) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela). 

  

(d) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela Modificado). 

Figura 5.5 - Impedância de aterramento, sistema considerando quatro cabos contrapeso, 

     300 Ω.m. 
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(a) Solo com parâmetros constantes. 

  

(b) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Alipio-Visacro).. 

  

(c) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela). 
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(d) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela Modificado). 

Figura 5.6 - Impedância de aterramento, sistema considerando quatro cabos contrapeso,  

    2.000 Ω.m. 

 

Para ambas as configurações de aterramento, analisando os gráficos da Figura 5.3 à 

Figura 5.6, os seguintes comentários podem ser extraídos: 

1. Em relação às metodologias utilizadas para análise dos parâmetros do solo: 

 Para todos os casos, especialmente quando se considera os parâmetros constantes, 

em baixas frequências, a impedância apresenta módulo constante e fase nula; neste 

caso ela pode ser aproximada por uma resistência à terra em baixa frequência R. 

Além disso, é evidente a transição de baixa frequência para alta frequência. Esta 

ocorre em aproximadamente 10 kHz, onde se percebe a presença dos efeitos 

capacitivos ou indutivos na impedância de aterramento, visto que os valores do 

módulo e fase da impedância são consideravelmente diferentes dos valores obtidos 

em baixas frequências. 

 Percebe-se que, à medida que a frequência aumenta, tem-se um comportamento 

diferente para Z (ω), dependendo da modelagem do solo. Para todos os gráficos o 

caso (a), considerando o solo com parâmetros constantes, tem-se um comportamento 

indutivo e a amplitude de Z (ω) torna-se maior que R, efeito mais relevante para solos 

com menores valores de resistividade. Porém, quando é considerada a dependência 

dos parâmetros do solo com a frequência, o efeito mais relevante é capacitivo, 

principalmente no caso em que se considera a resistividade do solo mais elevada. O 

efeito capacitivo desempenha um papel importante no desempenho de aterramento e 

é responsável pela redução de |Z (ω)|.  
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 Para as formulações apresentadas, a faixa de frequências que o aterramento pode ser 

representado por uma resistência pura diminui consideravelmente, quando comparado 

ao sistema quando submetido ao solo com parâmetros constantes. 

 Os valores de resistência, quando baixa frequência, são bem próximos para todos os 

quatro casos, parâmetros constantes, Metodologia de Alípio, Metodologia de Portela e 

Metodologia de Portela Modificado.  

 Quanto maior a resistividade, maior a resistência de aterramento para 

f <10 kHz e maior é a diferença no comportamento da impedância (módulo e fase), ao 

longo do espectro de frequência. Para as frequências mais elevadas o valor da 

impedância de aterramento depende da frequência e da metodologia utilizada para os 

cálculos. Gráficos para comparação direta entre os resultados obtidos em baixa e alta 

resistividade encontram-se no Anexo B desta dissertação. 

 Para os solos de baixa resistividade, de acordo com o modelo HEM a consideração do 

solo com parâmetros constantes não leva a erros muito significativos, visto que em 

comparação com o caso em que os valores dos parâmetros são corrigidos pela 

metodologia de Alipio-Visacro (Figura 5.5(b)), o erro nos resultados obtidos é inferior a 

13%. Contudo, de acordo com a formulação fechada (CF), a consideração dos 

parâmetros do solo invariantes com a frequência pode levar a erros consideráveis, já 

que para esse modelo a diferença nos resultados é de aproximadamente 40%.  

 Para os solos com alta resistividade em baixas frequências tanto o modelo HEM 

quanto CF mostram que a consideração dos parâmetros do solo invariantes com a 

frequência leva a erros significativos. Tomando-se como base o caso em que os 

parâmetros do solo são corrigidos segundo a metodologia de Alipio-Visacro (Figura 

5.6(b)), observa-se que pelo modelo HEM o erro é de aproximadamente 32%, 

enquanto que para CF o erro é superior a 98% (repare que para a frequência de 1 

MHz, o valor obtido para o módulo da impedância quando os parâmetros do solo são 

considerados constantes é praticamente o dobro do valor obtido quando tais 

parâmetros são corrigidos com a frequência).  

 Observa-se que a metodologia original de Portela apresenta resultados que diferem 

dos apresentados pelas metodologias de Alipio-Visacro e Portela Modificada 

(principalmente para o espectro superior de frequência, próximo de 1 MHz). Tal fato é 

de se esperar, pois conforme apresentado na Figura 5.2, os valores de permissividade 

e condutividade obtidos pela metodologia original de Portela são diferentes dos 

valores apresentados pelas demais metodologias, o que consequentemente implica 

em valores distintos para a impedância de aterramento. 
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2. Em relação às metodologias utilizadas para cálculo da impedância de aterramento: 

 Percebe-se que para ambas as configurações, as maiores diferenças encontram no 

espectro de frequência superior, em que o modelo baseado na teoria de linhas de 

transmissão (CF) superestima a impedância de aterramento, isso devido aos valores 

elevados da reatância indutiva, ocasionando assim uma redução da influência dos 

elementos em paralelo, que são a condutância e a capacitância, gerando assim 

valores discrepantes de impedância. 

 De um modo geral, observa-se que as maiores diferenças ocorrem para solos com alta 

resistividade, valor máximo próximo de 13% para um eletrodo e 10% de diferença 

máxima para quatro contrapesos. 

 

5.3.3 Elevação de Potencial em Relação ao Terra Remoto (GPR) 

A partir da resposta de frequência do sistema de aterramento, é obtida uma aproximação 

racional com base no algoritmo Vector Fitting. O modelo de polo-resíduo é então convertido 

em um circuito RLC equivalente permitindo seu uso direto no ATP/EMTP. 

A matriz de admitância nodal de cada configuração é calculada na faixa de 1 Hz até 1 

MHz no programa Matlab®. Depois é utilizada a rotina (GUSTAVSEN, 2002), parte integrante 

do “toolbox" Vector Fitting. Considera-se apenas o ajuste das funções empregando o Método 

de Ajuste Vetorial Relaxado. Apenas a ligação elétrica à terra é modelada usando técnicas de 

montagem por meio de funções racionais e representadas diretamente no domínio do tempo 

por circuito RLC equivalente. Finalmente, cada circuito é inserido no ATP e o aumento do 

potencial do solo (GPR) é obtido considerando a injeção de uma corrente composta por sete 

funções de Heidler, como comentado em 3.2.2.1. As distribuições temporais do GPR são 

importantes para: i) avaliar a influência de cada metodologia em um simulador de domínio do 

tempo (como ATP) e ii) ilustrar a potencialidade do VF. 

A Figura 5.7 e a Figura 5.8 ilustram o GPR simulado desenvolvido em resposta à 

impressão das ondas de corrente das primeiras descargas de retorno (representadas na 

Figura 3.4) diretamente nos eletrodos de aterramento, esboçada na Figura 5.1(a). 
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(a) Parâmetros Constantes. (b) Modelo Alipio-Visacro. 

  

(c) Modelo Portela. (d) Modelo Portela Modificado. 

 

Figura 5.7 - GPR de um sistema de aterramento com quatro cabos contrapeso, incidência da descarga 

direto sobre o aterramento,     300 Ω.m. 

  

(a) Parâmetros Constantes. (b) Modelo Alipio-Visacro. 
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(c) Modelo Portela. (d) Modelo Portela Modificado. 

Figura 5.8 -  GPR de um sistema de aterramento com quatro cabos contrapeso, incidência da descarga 

direto sobre o aterramento,      2000 Ω.m. 

A Figura 5.9 e a Figura 5.10 ilustram o GPR simulado desenvolvido em resposta à 

impressão das ondas de corrente representadas na Figura 3.4 no sistema de transmissão 

onde os eletrodos de aterramento estão conectados, ilustrada na Figura 5.1 (b). 

  

(a) Parâmetros Constantes. (b) Modelo Alipio-Visacro. 

  

(c) Modelo Portela. (d) Modelo Portela Modificado. 

Figura 5.9 - GPR de um sistema de aterramento com quatro cabos contrapeso, incidência da descarga 

direto sobre o sistema de transmissão onde o aterramento está conectado, ,     300 Ω.m. 
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(a) Parâmetros Constantes. (b) Modelo Alipio-Visacro. 

  

(c) Modelo Portela. (d) Modelo Portela Modificado. 

Figura 5.10 - GPR de um sistema de aterramento com quatro cabos contrapeso, incidência da 
descarga direto sobre o aterramento,     2000 Ω.m. 

Pelos gráficos apresentados da Figura 5.7 à Figura 5.10 os seguintes comentários podem 

ser extraídos: 

 Para os solos com baixa resistividade (300 Ω.m), as formas de onda de GPR geradas 

pela formulação baseada na teoria de linhas (CF) são bem próximas das obtidas pelo 

HEM. Por outro lado, para solos de alta resistividade, observam-se discrepâncias entre 

as formas de onda GPR geradas por CF e HEM, especialmente quando se considera o 

modelo de solo da Portela.  

 Em relação aos máximos valores de GPR, os resultados são relativamente próximos. 

 De um modo geral, observa-se que as maiores diferenças ocorrem para solos com alta 

resistividade, valor máximo próximo de 40% quando a descarga incide sobre o sistema 

em que o aterramento está conectado e 12% de diferença máxima quando a incidência 

se dá diretamente sobre o aterramento, ambos os casos quando se considera a 

metodologia de Portela. 

 Em relação aos modelos dos solos, verifica-se que os resultados obtidos utilizando 

Portela Modificado  são bem próximos dos de Alipio-Visacro. Resultado este esperado, 
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uma vez que os dados utilizados para modificar a metodologia de Portela são adquiridos 

a partir das medições de Alipio-Visacro. 

 A inclusão da variação com frequência reduz os picos de GPR, especialmente para o 

modelo de solo de Portela. 

 Quando se considera outros elementos, como a torre, tem-se uma influência 

excepcionalmente grande na distribuição do potencial de terra. Percebe-se uma redução 

do pico de GPR de até 25%. 

 

5.4 Síntese do Capítulo 

Neste capítulo são apresentados resultados relativos às simulações realizadas de acordo 

com as bases estabelecidas nos Capítulos 3 e 4. São inferidas algumas análises de 

sensibilidade de duas metodologias de cálculo e análise do comportamento da impedância de 

aterramento de acordo com algumas variáveis (resistividade elétrica do solo medida em 

baixas frequências, comprimento do eletrodo e forma de onda da corrente injetada). Ademais, 

é feito um estudo comparativo entre as formulações utilizadas para análises de sensibilidade 

de solo variáveis com a frequência e também independentes da frequência. Devido ao 

razoável volume de resultados e análises de sensibilidade do aterramento decorrentes deste 

trabalho, julga-se adequado um breve resumo das análises de alguns pontos a respeito dos 

parâmetros de aterramento. 

 Dada as duas metodologias utilizadas neste trabalho, HEM e CF, não é observado 

uma discrepância muito grande entre os valores encontrados. 

 A análise da impedância de aterramento mostra que a consideração dos parâmetros 

eletromagnéticos do solo variáveis com a frequência resulta em diminuição do módulo 

desta impedância em relação aos parâmetros considerados constantes. Esta diminuição 

é mais pronunciada para eletrodos mais longos e para o espectro de frequência superior. 

 Para eletrodos mais longos o efeito indutivo predomina, principalmente para solo com 

menor valor de resistividade. Já para eletrodos menores o efeito capacitivo é 

predominante, mesmo para solos com menor valor de resistividade. 

 De modo geral, as metodologias que consideram solos com parâmetros variáveis com 

a frequência possuem tendência de comportamentos similares, à exceção para a 

formulação sugerida por Portela. 

 A consideração do solo como meio não dispersivo é a abordagem mais conservadora. 

 A consideração da variação dos parâmetros do solo com a frequência resulta em 

valores reduzidos de GPR, quando se compara com o caso dos parâmetros elétricos do 
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solo independentes da frequência, principalmente para solos com maiores valores de 

resistividade e metodologia de Portela. 

 A torre promove uma considerável influência no GPR em relação ao caso de 

consideração de isolamento, promovendo uma redução média de 25% no pico desta 

grandeza. 

Vale ressaltar que, para todas as análises realizadas a despeito do desempenho do 

aterramento elétrico considerando a condutividade e a permissividade do solo dependentes 

da frequência, os resultados obtidos segundo Portela são bastante distintos das demais 

formulações que computam a dependência em causa. Acredita-se que isso ocorra devido às 

aproximações que são feitas por este método. 
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Capítulo 6 – CONCLUSÕES E 

PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

 

 

6.1 Introdução 

A presente dissertação é motivada pela relevância da correta modelagem de 

todos os componentes que envolvem um sistema de energia, com ênfase no 

aterramento e parâmetros do solo, para análise de confiabilidade destes frente a 

descargas atmosféricas. Historicamente, os elementos aterramento e solo têm sido 

representados por modelos simplificados. Em muitos casos, o aterramento é modelado 

por uma resistência e o solo se considera parâmetros constantes com a frequência. 

Este tipo de configuração é válido para análises em baixa frequência; porém, para 

espectro de frequência superior este tipo de configuração não é capaz de traduzir o 

comportamento real desta configuração, já que os efeitos indutivos e capacitivos se 

fazem mais presentes, o que torna os resultados obtidos sujeitos a erros significativos 

em muitas situações. 

Com base na revisão bibliográfica realizada, são escolhidos modelos adequados 

para modelagem dos aterramentos, parâmetros do solo variáveis com a frequência e 

também para as descargas atmosféricas. Duas metodologias são usadas para avaliar 

o comportamento transitório dos sistemas de aterramento, uma metodologia é 

baseada na teoria do campo (HEM), enquanto a outra está na teoria da linha de 

transmissão (segundo formulações de Sunde). Na análise dos parâmetros do solo, 

considera-se o método de Portela e o de Alipio-Visacro. Também é proposta uma nova 

metodologia. Esta, denominada como Portela Modificado, é construída em uma base 

de modelo híbrido que aproveita as consistências físicas do trabalho de Portela e as 

confiáveis medições em solos brasileiros realizadas por Alipio-Visacro. Para se fazer 

um estudo comparativo entre os modelos escolhidos, primeiramente estes são 

implementados no Matlab®, onde o módulo e a fase de cada sistema são obtidos e, 

posteriormente, utiliza-se a plataforma ATP para a simulação das tensões de GPR nos 

casos representativos dos efeitos de descargas atmosféricas diretas nos aterramentos 

e no sistema de transmissão onde o aterramento está conectado. 
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6.2 Conclusões  

As principais conclusões obtidas a partir das análises realizadas nesta dissertação 

são apresentadas de maneira resumida a seguir: 

 Os resultados que expressam o comportamento transitório dos aterramentos, 

quando os parâmetros do solo são modelados considerando suas variações 

com a frequência, são mais satisfatórios do que quando se considera 

parâmetros constantes. A inclusão da variação dos parâmetros do solo implica 

em reduzir o estresse em termos de GPR. Isto é, uma melhoria significativa do 

desempenho de linhas testadas devido à dependência de frequência dos 

parâmetros elétricos do solo. 

 Sobre as duas metodologias adotadas para o sistema de aterramento (HEM e 

CF), podem-se notar algumas divergências. Para a configuração mais simples 

(um eletrodo horizontal), as maiores diferenças ocorrem em diferentes faixas 

de frequência, isto é, i) para solos com baixa resistividade e no espectro de 

frequência superior, ii) enquanto que para solos com alta resistividade tais 

diferenças estão no espectro intermediário. Para a configuração mais complexa 

(com cabos contrapeso), as principais diferenças estão no espectro superior, 

tanto para baixa como alta resistividade. 

 Para baixa resistividade e para todos os modelos de solo, as formas de onda 

GPR geradas pela CF são muito próximas das do HEM. Porém, para solos de 

alta resistividade, observam-se discrepâncias entre as formas de onda de GPR 

geradas por CF e HEM, especialmente quando se considera o modelo de solo 

de Portela.  

 Dada a metodologia proposta, Portela Modificado, esta fornece resultados bem 

próximos dos obtidos através de medições diretamente em campo, tanto para 

altas frequências quanto para baixas frequências. Além do mais, pode-se 

determinar o valor aproximado dos parâmetros α e    a partir da condutividade 

do solo em baixas frequências, dispensando-se, assim, a necessidade de 

utilizar valores medianos para o mesmo. É possível, também, estender a faixa 

de frequência na qual a metodologia pode ser aplicada, que passa de 2 MHz 

para 4 MHz. 

 As diferenças entre os resultados obtidos a partir de metodologias distintas de 

quantificação dos parâmetros do solo em função da frequência (Portela, Alípio 

e Portela Modificado) ilustram que pesquisas adicionais devem ser realizas 

neste campo. 
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 Embora o modelo eletromagnético tenha a melhor solução, porque resolve as 

equações de Maxwell com mínimas aproximações, o fato de ser uma técnica 

de domínio da frequência exige a solução para cada frequência 

individualmente. A exigência de desempenho computacional e o tempo 

requerido de simulação podem ser bastante elevados se comparados com 

outras técnicas do domínio de tempo como as baseadas em linhas de 

transmissão. Este método é menos preciso, mas fornece uma solução com boa 

confiabilidade. 

 A influência da presença da torre nos níveis de GPR, em relação aos níveis 

determinados com aterramento isolado, é significativa e conservadora, uma 

vez que promove redução nos mesmos (da ordem de 25%). 

 

6.3 Propostas de Continuidade 

Dado o desenvolvimento do presente trabalho, os resultados alcançados abrem 

diversas discussões e necessidades de trabalhos futuros, dentre os quais podem ser 

citados os seguintes: 

 Em relação à metodologia proposta para modelagem dos parâmetros do solo 

com a frequência, deve-se validar tal metodologia experimentalmente. 

 Inclusão da ionização do solo no modelo eletromagnético para verificação da 

influência nas análises de sensibilidade. 

 Inclusão da estratificação do solo para maior generalidade às análises. 

 Investigação de outros possíveis elementos do sistema elétrico que possam 

influenciar nos níveis de GPR. Podendo citar, incidência da corrente de 

descarga em outros pontos do sistema; taxa de crescimento, tempos de frente 

da onda de corrente e outras formas de onda. 

 Definição de limites práticos (comprimentos, resistividades de solos típicos, 

formas de onda de corrente etc.) para a adequação dos resultados da teoria de 

linhas de transmissão, tendo como base os associados à teoria de campo 

eletromagnético. 

 Verificação do impacto da presença da torre nos níveis de GPR para uma 

maior quantidade de resistividades do solo, geometrias de torres e 

aterramentos etc., com vistas à proteção humana. 
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Anexo A - Representação do caso 

base no ATPDraw 
 

 Descarga atmosférica incidindo diretamente sobre o aterramento. 
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 Descarga atmosférica incidindo sobre o sistema onde o aterramento está 

conectado. 
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Anexo B – Simulações (Comparativo 

entre as metodologias)  
 

 Impedâncias de aterramento - sistema considerando apenas um eletrodo 

horizontal. 

  

    300 Ω.m     2000 Ω.m 

(a) Solo com parâmetros constantes. 

  

    300 Ω.m     2000 Ω.m 

(b) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Alipio-Visacro). 
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    300 Ω.m     2000 Ω.m 

(c) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela). 

  

    300 Ω.m     2000 Ω.m 

(d) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela Modificado). 

 

 Impedâncias de aterramento - sistema considerando quatro cabos contrapeso. 

  

    300 Ω.m     2000 Ω.m 

(a) Solo com parâmetros constantes. 
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    300 Ω.m     2000 Ω.m 

(b) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Alipio-Visacro). 

  

    300 Ω.m     2000 Ω.m 

(c) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela). 

  

    300 Ω.m     2000 Ω.m 

(d) Solo com os parâmetros dependentes da frequência (Portela Modificado). 

 


