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RESUMO 

 

O uso de sistemas de transmissão subterrâneos é uma tendência mundial. Nesse sentido, 

o cálculo dos parâmetros eletromagnéticos de cabos subterrâneos é extremamente 

importante para vários tipos de simulações em sistemas de energia. Neste trabalho 

utiliza-se uma formulação para o cálculo dos parâmetros longitudinais e transversais de 

um sistema subterrâneo, bem como uma formulação de impedância de retorno ao solo 

para modelar o sistema de cabos subterrâneos. Dessa forma, são analisados os 

comportamentos dos parâmetros de atenuação e velocidade do modo de propagação 

terrestre do sistema frente à influência de diversos fatores, considerando frequências de 

10 Hz até 100 kHz. Para a faixa de frequência considerada, o efeito das correntes de 

deslocamento é desprezado nas formulações, uma vez que ele não apresenta influências 

nos resultados. Diversas análises de sensibilidade são realizadas, considerando: 

diferentes resistividades do solo, diferentes espessuras e permissividades da última 

camada de isolação dos cabos e diferentes espaçamentos entre os cabos do sistema. Os 

resultados ilustram a consistência física da modelagem eletromagnética dos parâmetros 

considerada e a importância do estudo dos efeitos do solo e de demais fatores no 

desempenho de um sistema de transmissão subterrâneo. 

 

Palavras-chave: cabos subterrâneos, parâmetros eletromagnéticos, impedância de 

retorno ao solo, análise de sensibilidade, modelagem eletromagnética. 
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ABSTRACT 

 

The use of underground transmission line has grown all over the world. In this sense, 

the calculation of the electromagnetic parameters of underground cables is extremely 

important for various types of simulations in energy systems. In this work, a 

formulation is used to calculate the longitudinal and transversal parameters of an 

underground electrical system, as well as a formulation of ground return impedance to 

model the underground cable system. Thus, the behaviors of the attenuation and speed 

parameters of the system's earth mode of propagation are analyzed face of the influence 

of several factors, considering frequencies from 10 Hz up to 100 kHz. For the frequency 

range considered, the effect of displacement currents is neglected in the formulations, 

since it has no influence on the results. Several sensitivity analyzes are performed, 

considering: different soil resistivities, different thicknesses and permissivities of the 

last cable insulation layer and different spacing between the system cables. The results 

illustrate the physical consistency of the electromagnetic modeling of the parameters 

considered and the importance of studying soil effects and other factors in the 

performance of an underground transmission system. 

 

Keywords: underground transmission line, electromagnetic parameters, ground return 

impedance, sensitivity analysis, electromagnetic modeling.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  Relevância do tema em investigação 

As redes subterrâneas, denominadas também de linhas enterradas pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR (Norma Brasileira) 5410 (ABNT, 

2004), são as linhas de transmissão de energia elétrica que estão localizadas abaixo do 

nível do solo (CUNHA, 2016). A utilização destas redes vem se tornando uma 

tendência mundial. Na Europa, por exemplo, há um amplo movimento para construção 

de linhas subterrâneas para cabos de alta, média, baixa tensão e também para os cabos 

de telecomunicações. Na Holanda, 100% dos cabos de média tensão são enterrados. 

Outros países europeus também possuem grande parte de seu sistema elétrico em redes 

subterrâneas, como Reino Unido (81%), Alemanha (60%) e Itália (35%) (MORI, 2016). 

No Brasil, a maior concentração de redes subterrâneas encontra-se nas cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ainda assim, apenas entre 2% e 11% dos cabos 

de transmissão de energia elétrica nessas cidades estão enterrados, proporções estas que 

ainda são incompatíveis com o tamanho das metrópoles e do país (MORI, 2016). 

Porém, as perspectivas de crescimento de redes subterrâneas no Brasil são excelentes e 

acompanham a tendência mundial. As próprias distribuidoras de eletricidade, como a 

Eletropaulo ou a Light, têm realizado a conversão de suas redes aéreas em redes 

subterrâneas, reduzindo a frequência de interrupções do sistema e custos associados 

com manutenção da rede (GONÇALVES; MORGADO, 2018). 

Uma das vantagens da utilização de cabos subterrâneos frente aos cabos aéreos é 

que, uma vez que não ficam expostos, são menos susceptíveis aos impactos de 

condições meteorológicas adversas, que inclui a queda de árvores, que causam sérios 

problemas e rompimento de cabos aéreos. O mesmo se pode dizer quanto aos acidentes 

que derrubam postes e são capazes de deixar até mesmo um bairro inteiro sem energia 

elétrica por determinado período de tempo. Estes fatos não ocorrem em redes 

subterrâneas, pois além dos cabos subterrâneos serem mais resistentes, a sua instalação 

abaixo da superfície os deixam mais protegidos de acidentes e mudanças climáticas, o 

que justifica também a maior longevidade dos cabos subterrâneos, que não requerem 

manutenção constante como os aéreos que estão sujeitos ao acúmulo de poluição do 

ambiente devido à sua exposição, o que diminui a qualidade e vida útil dos mesmos 

(MORI, 2016), (GOMES et al., 2018). 
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Outra importante característica dos cabos subterrâneos é a estabilidade na 

transmissão de energia (MORI, 2016), (GOMES et al., 2018). Este é um ponto muito 

importante para hospitais, por exemplo, pois uma parada no fornecimento da energia 

pode representar até mesmo a vida ou morte de algum paciente. Um estudo feito por 

duas empresas norte-americanas comparou as interrupções no fornecimento de energia 

em cabos aéreos e subterrâneos das áreas urbanas do país e comprovou que os cabos 

aéreos apresentaram 16.600 horas de interrupção em um ano e os cabos subterrâneos 

tiveram 863 horas de interrupção (MORI, 2016). Para uma melhor visualização dos 

resultados, as interrupções ocorridas nas redes subterrâneas representaram 5% das 

interrupções ocorridas no total. 

O custo de instalação de cabos subterrâneos é, de fato, maior do que o custo de 

instalação de cabos aéreos devido às grandes obras de construção civil que consomem 

boa parte do investimento, podendo chegar a até 70% do valor total do investimento. 

Porém, segundo fontes de mercado, este investimento inicial se paga em até cinco anos 

(MORI, 2016). Além disso, deve-se levar em consideração a redução dos custos de 

manutenção em cabos subterrâneos, uma vez que estes não estão sujeitos a efeitos 

externos como chuva, poluição ou colisão de veículos em postes ou fiação (MORI, 

2016).  

Em suma, as redes subterrâneas, apresentam uma série de vantagens em relação 

às redes aéreas, como: estética mais agradável, segurança na operação, menores custos 

de manutenção do sistema e maior confiabilidade (GONÇALVES; MORGADO, 2018), 

(GOMES et al., 2018). Atualmente, estão sendo aplicadas, predominantemente, em 

indústrias de grande porte, distribuidoras de rede elétrica e usinas de geração de energia 

(GONÇALVES; MORGADO, 2018). 

No entanto, as redes de distribuição subterrâneas, bem como as linhas de 

transmissão aéreas, estão sujeitas às ocorrências de surtos, ou perturbações 

eletromagnéticas, que podem ser de origem interna ao sistema, como chaveamentos e 

energização dos circuitos, ou de origem externa ao sistema, como, por exemplo, as 

descargas atmosféricas. Neste contexto, a modelagem dos parâmetros longitudinais e 

transversais de cabos subterrâneos, bem como a análise de sensibilidade dos parâmetros 

de propagação de ondas eletromagnéticas tornam-se de extrema relevância, pois são 

fatores primordiais para o estudo de transitórios eletromagnéticos em sistemas 

subterrâneos e, consequentemente, para o correto dimensionamento, coordenação de 

isolamento, operação e segurança destes sistemas (MAGALHÃES, 2017).  
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1.2  Contextualização da dissertação 

Os estudos realizados no âmbito da linha de pesquisa Eletromagnetismo 

Aplicado (EA) do PPGEL, bem como as dissertações defendidas, tanto na UFSJ, quanto 

no CEFET-MG, concentram-se em avaliações de transitórios eletromagnéticos 

(associados às descargas atmosféricas) em elementos aéreos (canal de descarga 

atmosférica e sua onda de corrente representativa, condutores fase, cabos para-raios, 

torres, cadeias de isoladores, torres de transmissão etc.) e enterrados (aterramentos 

elétricos, constituídos essencialmente por cabos nus)
1
. 

Interessa, contudo, aumentar a amplitude dos estudos citados acima. Uma destas 

ampliações refere-se justamente ao estudo de comportamento transitório de linhas 

subterrâneas. É justamente neste contexto que esta dissertação encontra-se inserida. 

Como esta dissertação corresponde ao primeiro trabalho realizado na temática citada 

acima no âmbito da EA/PPGEL, optou-se, inicialmente, por desenvolver uma pesquisa 

concentrada na determinação dos parâmetros de ondas eletromagnéticas de linhas 

subterrâneas
2
. Neste sentido, interessa analisar as principais grandezas que impactam no 

comportamento de tais parâmetros, mediante a realização de uma sistemática análise de 

sensibilidade realizada no domínio da frequência. Outra opção refere-se ao espectro de 

frequência de interesse, de alguns Hz a no máximo 100 kHz. Esta faixa de frequência 

abrange fenômenos importantes que interagem com o sistema elétrico de potência, 

como por exemplo, curtos-circuitos e harmônicos, surtos de manobra/chaveamento e 

surtos atmosféricos atrelados diretamente às primeiras descargas de retorno mais lentas. 

Tem-se a expectativa de que, nesta faixa de frequência, o componente da corrente de 

deslocamento no solo seja desprezível, o que facilita sobremaneira os cálculos 

numéricos. A comparação entre diferentes formulações para o cálculo da impedância de 

retorno ao solo, com o objetivo de facilitar para o usuário externo a escolha de uma 

formulação que o atenda de acordo com sua aplicabilidade, é um ponto pouco explorado 

na literatura, sendo uma das principais contribuições desta dissertação. Estes aspectos 

são mostrados no capítulo de resultados.  

                                                      
1
 Neste caso, trata-se dos estudos de um subgrupo da EA cujo principal interesse corresponde a 

fenômenos que interagem com o sistema elétrico de potência com frequência superior do espectro 

próxima de 10 MHz. Existe outro subgrupo com foco em fenômenos com frequências características 

bastante superiores, de centenas de MHz a GHz. 
2
 A saber: constante de propagação (constantes de atenuação e de defasamento) e velocidade de 

propagação. 
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Assim sendo, estudos de determinação do transitório eletromagnético (mediante 

cálculos de distribuições espaciais e temporais de ondas de tensão e de corrente ao 

longo da linha subterrânea) são deixados para trabalhos futuros. Todavia, é merecedor 

de destaque que a análise realizada nesta dissertação é essencial para a continuação dos 

trabalhos de aprofundamento nesta temática. 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo geral o estudo de diferentes modelagens dos 

parâmetros (longitudinais e transversais) de cabos elétricos subterrâneos e posterior 

análise de sensibilidade dos parâmetros de propagação de ondas eletromagnéticas frente 

a uma faixa de frequência definida para o estudo em questão e segundo resistividades 

típicas dos solos nacionais, bem como a análise também em diferentes situações. 

1.3.2 Objetivos específicos 

A fim de alcançar o objetivo geral deste trabalho, estabelecem-se os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Modelagem dos parâmetros longitudinais e transversais, por unidade de 

comprimento, de linhas de transmissão subterrâneas, visando à correta 

representação da influência dos meios externos ao sistema; 

b) Comparação e análise de diferentes modelagens existentes para o cálculo da 

impedância de retorno ao solo do sistema; 

c) Análise da influência da corrente de deslocamento nas formulações da 

impedância de retorno ao solo; 

d) Implementação da modelagem dos parâmetros eletromagnéticos de cabos 

subterrâneos em ambiente computacional para posteriores análises e 

comparações; 

e) Análise do comportamento dos parâmetros de propagação de ondas 

eletromagnéticas em diferentes frequências e resistividades de interesse e em 

diferentes situações. 
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1.4  Metodologia 

A metodologia adotada neste trabalho de pesquisa consiste dos seguintes tópicos 

que estão listados na sequência: 

a) Revisão bibliográfica para levantamento das modelagens eletromagnéticas 

dos parâmetros longitudinais e transversais de linhas de transmissão 

subterrâneas; 

b) Desenvolvimento de programas computacionais para cálculos de todos os 

parâmetros da linha de transmissão subterrânea, bem como para geração de 

todos os gráficos que contemplem os resultados obtidos; 

c) Análises de formulações existentes para a impedância de retorno ao solo e da 

influência das correntes de deslocamento no sistema; 

d) Análises de sensibilidade dos parâmetros de propagação de ondas 

eletromagnéticas do sistema de cabos subterrâneos frente a diferentes 

frequências e resistividades típicas, bem como em diferentes situações. 

 

1.5  Organização do texto 

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

introdutório. 

No Capítulo 2 é feita uma abordagem sobre os principais aspectos construtivos 

de cabos elétricos subterrâneos, tipos de cabos e arranjos mais comumente utilizados em 

tais instalações, bem como apresentação de conceitos básicos relativos aos parâmetros 

elétricos dos cabos. 

No Capítulo 3 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os principais 

trabalhos relacionados à modelagem eletromagnética das matrizes de impedância 

longitudinal e admitância transversal de sistemas de cabos subterrâneos, bem como as 

modelagens eletromagnéticas existentes para o cálculo dos elementos constituintes da 

matriz de impedância de retorno pelo solo. 

No Capítulo 4 é mostrado como é feita a representação de uma linha de 

transmissão no domínio modal, que é bastante utilizada em análises e estudos de 

transitórios eletromagnéticos em sistemas de potência, uma vez que cada um dos modos 

de propagação se comporta como uma linha de transmissão monofásica, independentes 
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uns dos outros, o que facilita para encontrar as soluções das equações diferenciais de 

linha. 

No Capítulo 5 são feitas, inicialmente, comparações entre diferentes formulações 

aproximadas da impedância de retorno ao solo, bem como análise da influência da 

corrente de deslocamento nestas formulações. Em seguida, é feita uma análise do 

comportamento dos parâmetros de propagação de ondas eletromagnéticos dos cabos 

subterrâneos frente a diferentes avaliações paramétricas. Para isso, são apresentados os 

resultados obtidos por meio de rotinas computacionais desenvolvidas com o intuito de 

comparar, quantificar e ilustrar a sensibilidade dos parâmetros. 

No Capítulo 6 apresentam-se as conclusões gerais provenientes do estudo 

realizado durante a pesquisa, bem como algumas propostas de trabalhos futuros. 
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2 CABOS ELÉTRICOS SUBTERRÂNEOS 

O elemento responsável pela transmissão de potência elétrica de uma 

determinada fonte de alimentação até um terminal consumidor é chamado de cabo de 

energia elétrica. Existem cabos elétricos de diversas formas e tipos de fabricação, cada 

um deles utilizado de acordo com suas características específicas (MAMEDE FILHO, 

2005). Para este trabalho, o foco corresponde aos cabos elétricos mais comumente 

utilizados em instalações subterrâneas. 

2.1  Constituição de um cabo subterrâneo 

Um cabo subterrâneo unipolar com classe de até 35 kV, usualmente é composto 

por: capa de PVC (policloreto de vinila), blindagem metálica, 2 fitas semicondutoras, 

isolação e o condutor interno, conforme pode ser visto na Figura 2.1. Essas partes são 

descritas com mais detalhes a seguir. 

Figura 2.1 Componentes de um cabo elétrico unipolar com blindagem de fios metálicos. 

 

Fonte: (MAMEDE FILHO, 2005). 

2.1.1 Condutor 

Os condutores elétricos são fabricados, praticamente, de dois metais: o alumínio 

e o cobre. Os condutores de alumínio apresentam um baixo custo quando comparados 

aos de cobre, e sua relação peso por área os credenciam para grande utilização pelas 
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concessionárias de energia elétrica (MAMEDE FILHO, 2005). Por serem 

substancialmente mais leves que os condutores de cobre, têm a vantagem de permitir 

que comprimentos mais longos de cabo sejam manuseados com mais facilidade e 

segurança (NEXANS, 2009). 

O cobre, por sua vez, possui uma resistividade elétrica mais baixa que o 

alumínio, o que o caracteriza um condutor de corrente elétrica mais eficiente e requer 

seções transversais menores para transportar a mesma quantidade de energia quando 

comparado a um condutor de alumínio (NEXANS, 2009). Adicionalmente, o cobre 

possui uma tensão de ruptura mecânica muito superior à do alumínio (SOUSA, 2008), 

dominando praticamente o mercado nas aplicações de instalações elétricas (MAMEDE 

FILHO, 2005). 

Geralmente, os condutores de alumínio são utilizados em redes de distribuição 

que exigem longas distâncias e cabos mais extensos, enquanto os cabos de cobre são 

utilizados para elos curtos em subestações e instalações industriais, onde são 

necessários cabos menores ou propriedades de transmissão de energia mais altas 

(NEXANS, 2009). 

Contudo, a escolha do material do condutor dependerá do tipo de aplicação 

desejada. A Tabela 2.1 exemplifica as características físicas (elétricas e mecânicas) das 

ligas de cobre e do alumínio usadas para confecção de cabos. 

 

Tabela 2.1 Características físicas, elétricas e mecânicas do cobre e alumínio. 

Características Cobre Recozido Alumínio 3/4 duro 

Grau de Pureza, % > 99,9 > 99,5 

Resistividade a 20°C, ohm.mm²/m 17,241 x      28,264 x      

Coeficiente de variação da resistência ôhmica com a 

temperatura, a 20°C, por °C 
3,93 x      4,03 x      

Densidade a 20°C, g/cm³ 8,89 2,70 

Coeficiente de dilatação linear a 20°C, por °C 17 x      23 x      

Tensão de ruptura mecânica, MPa 230 a 250 120 a 150 

Alongamento à ruptura, % 20 a 40 1 a 4 

Temperatura de fusão, °C 1080 660 

Fonte: (SOUSA, 2008). 
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2.1.2 Isolação 

Em épocas passadas, a camada isolante dos cabos elétricos era feita de papel 

impregnado a óleo. Porém, com o avanço de estudos e descobertas de materiais 

isolantes com melhores propriedades (temperatura mais elevada, maior capacidade de 

transporte de energia, menor probabilidade de avarias simultâneas nos condutores etc.), 

esse tipo de isolação ficou ultrapassado (SOUSA, 2008). 

Atualmente, o isolamento dos condutores elétricos é constituído de materiais 

sólidos extrudados, que podem ser fabricados a partir de materiais termoplásticos e 

termofixos (ABNT, 2018). 

O material termoplástico mais comum é o PVC, composto isolante à base de 

policloreto de vinila e por isso recebe esse nome. Já dentre os materiais termofixos mais 

conhecidos e utilizados estão o EPR (borracha etileno propileno) e o XLPE (polietileno 

reticulado), sendo que o primeiro é constituído à base de copolímero etilenopropileno, e 

o segundo à base de polietileno reticulado quimicamente (ABNT, 2018). 

O PVC apresenta baixa temperatura máxima admissível, perdas dielétricas 

elevadas e rigidez dielétrica baixa quando comparado aos materiais EPR e XLPE 

(MAMEDE FILHO, 2005), além da limitação de sua utilização para tensões até no 

máximo 6 kV entre condutores, o que não ocorre para os materiais termofixos, que 

podem ser utilizados em cabos com qualquer tensão (ABNT, 2018). Isso explica a 

utilização em larga escala dos cabos isolados em EPR e XLPE. 

2.1.3 Blindagens de campo elétrico 

As blindagens são materiais semicondutores ou condutores que envolvem o 

condutor e/ou a sua isolação com o objetivo de estabelecer um confinamento do campo 

eletrostático ou de eliminar correntes induzidas ou de curto circuito (MAMEDE 

FILHO, 2005). A blindagem do cabo elétrico é composta pela blindagem do condutor e 

pela blindagem externa, sendo esta última composta pela blindagem da isolação mais a 

blindagem metálica (MAMEDE FILHO, 2005). 

a)  Blindagem do condutor: 

A blindagem do condutor é constituída de uma fita não metálica semicondutora 

ou de uma camada extrudada de compostos semicondutores também não metálicos, ou, 

ainda, pode ser constituída pela combinação dos dois processos descritos acima. Esta 

blindagem tem como objetivo uniformizar as linhas de campo elétrico radial e 
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longitudinal e deve ser aplicada em cabos isolados em XLPE a partir de 1,8/3 kV ou em 

cabos isolados em EPR a partir de 3,6/6 kV (MAMEDE FILHO, 2005). A distorção do 

campo elétrico no interior do dielétrico é provocada por irregularidades superficiais do 

próprio condutor (poder das pontas) e, este fenômeno, por exigir esforços de tensão do 

material isolante, pode resultar numa acelerada redução de vida útil do cabo elétrico 

(MAMEDE FILHO, 2005). 

A Figura 2.2 ilustra um cabo de média tensão desprovido de blindagem interna 

(Figura 2.2a) e outro dotado de blindagem interna (Figura 2.2.b), onde se pode observar 

a perfeita orientação das linhas de campo elétrico de maneira uniforme no interior do 

dielétrico. As linhas equipotenciais são mostradas nas figuras com os valores em 

percentual da grandeza do campo elétrico para diferentes raios de superfícies cilíndricas 

imaginárias. O campo elétrico é máximo na superfície de contato entre o condutor e o 

isolamento e mínimo na superfície de contato entre a superfície externa da isolação e a 

terra, ou à blindagem metálica quando esta for aterrada (MAMEDE FILHO, 2005). 

Figura 2.2 Comparação do cabo elétrico a) sem controle de campo elétrico e b) com controle 

de campo elétrico. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (MAMEDE FILHO, 2005). 

b) Blindagem externa: 

A blindagem externa consiste da blindagem da isolação associada a uma parte 

metálica, também denominada blindagem metálica. A blindagem da isolação deve ser 

constituída de uma fita semicondutora não metálica que é aplicada diretamente sobre a 

superfície do material isolante. Possui função similar à da blindagem do condutor e 

deve ser utilizada em cabos isolados em XLPE a partir de 1,8/3 kV ou em cabos 

isolados em EPR a partir de 3,6/6 kV (MAMEDE FILHO, 2005). A parte metálica é 
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aplicada diretamente sobre a fita semicondutora e é responsável pelo aterramento dos 

cabos (OLIVEIRA, 2010), cuja função é eliminar a possibilidade de choque elétrico e 

propiciar um caminho de baixa impedância para as correntes de falta a terra (MAMEDE 

FILHO, 2005). 

A blindagem metálica pode ser constituída de fios aplicados de forma 

longitudinal, de fita aplicada helicoidalmente, de camada concêntrica de fios e de 

camada concêntrica de fios combinada com fitas (MAMEDE FILHO, 2005). 

Atualmente, as blindagens metálicas mais utilizadas nos cabos extrudados são 

constituídas de fios de cobre aplicados helicoidalmente na forma de coroa concêntrica 

ou de capas extrudadas de chumbo ou alumínio (OLIVEIRA, 2010). 

2.1.4 Capa de proteção 

A capa externa de proteção tem como função proteger o núcleo do cabo contra 

corrosão e contra danos mecânicos durante a instalação (OLIVEIRA, 2010). Esta 

proteção é não metálica e geralmente é constituída de uma camada de PVC (MAMEDE 

FILHO, 2005). 

2.1.5 Resumo dos elementos constituintes do cabo elétrico 

subterrâneo 

A Tabela 2.2 reúne todas as informações já apresentadas dos elementos 

constituintes do cabo elétrico subterrâneo e resume as principais funções e 

características de cada um de seus elementos, de forma a facilitar compreensão do 

leitor. 

2.2  Limites térmicos do condutor em função da isolação 

Os materiais isolantes que constituem os cabos elétricos possuem propriedades 

intrínsecas que podem ser influenciadas pela temperatura do condutor. A Tabela 2.3 

estabelece os valores máximos de temperatura dos cabos em função da isolação para as 

condições de operação em regime permanente, em sobrecarga e em curto circuito 

(ABNT, 2018). Pode-se verificar que, em condições normais, os cabos elétricos 

subterrâneos devem operar até no máximo a temperatura de 90º C, considerando cabos 

com isolações EPR ou XLPE. 

É importante destacar que o cabo quando submetido ao regime de sobrecarga 

tem sua vida útil reduzida em relação à vida útil prevista para condição de operação em 
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regime permanente. Para as temperaturas indicadas na Tabela 2.3, a operação em 

regime de sobrecarga não deve ultrapassar 100 horas em 12 meses consecutivos, nem 

500 horas durante a vida do cabo. Além disso, a duração máxima do curto circuito deve 

ser de 5 segundos nas temperaturas indicadas na Tabela 2.3 (ABNT, 2018). 

Tabela 2.2 Elementos constituintes do cabo elétrico e suas funções. 

Elemento Principais funções Composição 

Condutor 

• Transportar corrente elétrica 

- sob condições normais de operação 

- sob condições operacionais de sobrecarga 

- sob condições operacionais de curto-circuito 

Cobre ou 

alumínio 

Blindagem 

do condutor 

• Uniformizar as linhas de campo elétrico do condutor 

• Garantir um contato próximo entre o condutor e a isolação, 

eliminando espaços vazios 

• Confinar o campo eletrostático 

Material 

semicondutor 

não metálico 

Isolação • Isolar eletricamente o condutor do ambiente onde está instalado 
Isolante em EPR 

ou XLPE 

Blindagem 

da isolação 

• Uniformizar as linhas de campo elétrico do condutor 

• Garantir um contato próximo entre a isolação e a blindagem metálica, 

eliminando espaços vazios 

• Confinar o campo eletrostático 

Material 

semicondutor 

não metálico 

Blindagem 

metálica 

• Fornecer uma blindagem elétrica (sem campo elétrico fora do cabo) 

• Responsável pelo aterramento dos cabos, eliminando a possibilidade 

de choque elétrico e propiciando um caminho de baixa impedância para 

as correntes de falta a terra 

Fios de cobre ou 

capas extrudadas 

de chumbo ou 

alumínio 

Capa de 

proteção 

• Isolar a blindagem metálica do meio circundante 

• Proteger a blindagem metálica de corrosão 

• Contribuir para a proteção mecânica do cabo 

• Reduzir a contribuição dos cabos para a propagação do fogo 

PVC 

Fonte: Adaptado pelo autor de (NEXANS, 2009). 

 

Tabela 2.3 Limites térmicos dos condutores em função do material isolante. 

Tipo de isolação 

Temperatura 

máxima para 

serviço contínuo 

(condutor) 

º C 

Temperatura 

limite de 

sobrecarga 

(condutor) 

º C 

Temperatura 

limite de 

curto-circuito 

(condutor) 

º C 

Policloreto de vinila (PVC) até 300 mm² 70 100 160 

Policloreto de vinila (PVC) maior que 300 mm² 70 100 140 

Borracha etilenopropileno (EPR) 90 130 250 

Polietileno reticulado (XLPE) 90 130 250 

Fonte: (ABNT, 2004). 
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2.3  Profundidade de enterramento dos cabos 

A norma NBR 14039 (ABNT, 2005) estabelece que os cabos elétricos em linhas 

enterradas devem ser protegidos contra danos causados por movimentação de terra, 

contatos com corpos duros, choque de ferramentas (no caso de escavações) e também 

contra umidade e ações químicas. 

Os cabos subterrâneos devem ser instalados a uma distância de pelo menos 0,90 

metro da superfície do solo, em terreno normal, sendo esta uma forma de prevenção 

contra os efeitos de movimentação de terra. Na travessia de vias acessíveis com 

veículos, esta distância deve ser aumentada para 1,20 metro e numa zona de 0,50 metro 

de largura, de um lado e de outro dessas vias (ABNT, 2005). 

2.4  Disposição dos cabos em linhas subterrâneas 

A definição da disposição dos cabos elétricos em linhas subterrâneas leva em 

consideração a potência de transmissão e o número de circuitos da linha, as limitações 

físicas do local de instalação e os custos de obra civil (OLIVEIRA, 2010). Cada arranjo 

de cabos tem seus benefícios e desvantagens e a escolha da formação adequada dos 

cabos dependerá de cada aplicação (PHIL, 2013). 

2.4.1 Disposição plana 

 A disposição plana dos cabos elétricos é mostrada na Figura 2.3 e é 

normalmente empregada em linhas com grande potência de transmissão, geralmente 

utilizada em sistemas com tensões acima de 132 kV (PHIL, 2013), e tem a vantagem de 

contribuir para uma melhor dissipação térmica dos cabos. Este tipo de disposição pode 

ser tanto na horizontal quanto na vertical. A disposição plana vertical é indicada quando 

as linhas forem constituídas de dois circuitos, onde os custos de obra civil são reduzidos 

por meio da redução da largura da vala. Já a disposição plana horizontal é indicada para 

as linhas elétricas compostas de apenas um circuito (OLIVEIRA, 2010). 

2.4.2 Disposição triangular 

A disposição triangular dos cabos é mostrada na Figura 2.4 e normalmente é 

empregada em linhas com baixa potência de transmissão, geralmente até 132 kV (PHIL, 

2013). Este tipo de disposição leva desvantagem em relação à disposição plana do ponto 

de vista de dissipação térmica dos cabos elétricos. Considerando linhas com dois 
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circuitos, a disposição triangular permite menores larguras que a disposição plana 

horizontal e menores alturas que a disposição plana vertical, podendo esta ser uma 

solução viável dependendo do espaço físico e das condições de interferência de um 

determinado trecho (OLIVEIRA, 2010). 

Figura 2.3 Disposição plana de três cabos unipolares igualmente espaçados. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (MAMEDE FILHO, 2005). 

 
Figura 2.4 Disposição triangular de três cabos unipolares. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (MAMEDE FILHO, 2005). 

2.4.3 Disposição em trifólio 

A formação em trifólio dos cabos é mostrada na Figura 2.5 e é um tipo de 

arranjo que coloca as fases à mínima distância possível entre elas, de tal forma que o 

campo magnético e correntes circulantes são equivalentes para cada uma das fases do 

cabo (PHIL, 2013). 

Geralmente, a formação em trifólio, que é um caso particular da configuração 

triangular, é utilizada para aplicações de baixa e média tensão até 132 kV, devido à sua 

facilidade de instalação e à redução de espaço que este arranjo proporciona (PHIL, 

2013). Porém, a instalação dos cabos na formação trifólio, devido ao contato dos cabos 

entre si, pode apresentar uma dissipação de calor inferior quando comparado aos cabos 

em formação plana, por exemplo, diminuindo a capacidade de condução de corrente 
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(PHIL, 2013). Devido a isso é de extrema importância levar em consideração os fatores 

prós e contras para decidir qual arranjo é mais adequado para cada tipo de instalação. 

Figura 2.5 Disposição em trifólio de três cabos unipolares. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (MAMEDE FILHO, 2005). 

2.4.4 Cabos Pipe Type (PT) 

Os cabos do tipo PT (Pipe Type) são utilizados desde os anos 30 para a 

transmissão de energia, especialmente em áreas urbanas. Eles fornecem um sistema 

confiável para transmissão de 69 kV a 345 kV com um histórico comprovado (CURCI; 

NISHIOKA; GRIMSTAD, 2018). Na América do Norte, os cabos PT obtiveram rápida 

aceitação e se tornaram o sistema de cabos preferido. A primeira instalação data de 

1932 a 66 kV, seguida por outras instalações significativas de até 345 kV a partir da 

década de 1960 (CURCI; NISHIOKA; GRIMSTAD, 2018). A literatura disponível 

indica que existem aproximadamente 4.500 milhas (equivalente a 7.242 km) de 

circuitos de 69 kV a 345 kV de cabos de transmissão subterrânea em serviço na 

América do Norte e mais de 75% desses sistemas são cabos do tipo PT (CURCI; 

NISHIOKA; GRIMSTAD, 2018).  

A Figura 2.6 ilustra o corte transversal de um cabo do tipo PT, composto por um 

conjunto de cabos SC (Single-Core) que possuem isolamento de papel Kraft ou 

polipropileno de papel laminado (PPLP), envoltos por uma tubulação metálica (CURCI; 

NISHIOKA; GRIMSTAD, 2018), podendo também conter, além do circuito de força, 

circuitos de comunicação, comando e mangueiras hidráulicas, tornando-se um cabo 

“multifuncional” (ROCHA, 2007). Os elementos básicos de um cabo PT tripolar são 

(ROCHA, 2007): 

a) Três cabos SC; 

b) Enchimento; 

c) Armadura (pipe); 

d) Capa externa. 
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Figura 2.6 Corte transversal de um cabo Pipe Type (PT). 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (ROCHA, 2007). 

As partes descritas em b), c) e d) são feitas de material isolante, condutor e 

isolante, respectivamente. A parte condutora, denominada armadura, tem como função 

principal a proteção mecânica de todo o conjunto (HAFNER et al., 2014). 

Em relação ao material que constitui o enchimento do cabo PT, este pode ser um 

isolante sólido ou um fluido ou gás a alta pressão, que constituem os chamados cabos 

HPFF, derivado do inglês High-Pressure Fluid-Filled, e HPGF, derivado do inglês 

High-Pressure Gas-Filled, respectivamente (PSC, 2011). 

O fluido de alta pressão dos cabos HPFF geralmente é um óleo dielétrico que é 

mantido em uma pressão de 200 psi, que atua como isolante e não conduz eletricidade, 

impedindo descargas elétricas no isolamento dos condutores internos (PSC, 2011). 

Adicionalmente, o fluido também contribui com a refrigeração do cabo, uma vez que 

transfere o calor para longe dos condutores (PSC, 2011). 

Os cabos HPGF são uma variação dos cabos HPFF, sendo utilizado o gás 

nitrogênio pressurizado para isolar os condutores no lugar do óleo dielétrico dos cabos 

HPFF (PSC, 2011). Uma vez que o gás nitrogênio é menos eficaz que os fluidos 

dielétricos para suprimir descargas elétricas e desempenhar a função de resfriamento do 

cabo, geralmente a camada de isolamento dos condutores internos dos cabos HPGF é 

cerca de 20% mais espessa que a dos condutores internos dos cabos com preenchimento 

com fluido, de forma a compensar esta menor eficácia do gás (PSC, 2011). 

Os sistemas que utilizam cabos PT nas versões HPFF e HPGF possuem alguns 

recursos e vantagens desejáveis (OKONITE, 2014). Pode-se citar como exemplo a alta 

confiabilidade do sistema, simples e sem problemas, com um histórico comprovado em 
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longo prazo, como uma alternativa aos cabos SC de dielétricos sólidos (OKONITE, 

2014). Outra característica vantajosa, ainda que particular, é a necessidade de somente 

um único tubo para o circuito trifásico em vez de dutos individuais de 5 ou 6 polegadas 

em um banco envolto por concreto, que requerem valas com tamanhos maiores 

(OKONITE, 2014). 

2.5  Grandezas elétricas dos cabos subterrâneos 

2.5.1 Tensão de isolamento 

Os cabos elétricos são identificados, segundo a NBR 6251 (ABNT, 2018), 

mediante dois valores de tensão: Vo/V. O valor de Vo é referente à tensão de 

isolamento entre fase e terra, enquanto o valor V refere-se à tensão de isolamento entre 

fases (MAMEDE FILHO, 2005). A espessura da isolação do cabo elétrico está 

associada à tensão elétrica de operação, variando de acordo com a classe de tensão do 

cabo e a qualidade do material utilizado. Pode-se dizer que, em geral, quanto maior a 

tensão elétrica de operação do cabo, maior é a espessura da isolação (NEXANS, 2019). 

2.5.2 Capacidade de condução de corrente 

A capacidade de condução de corrente de um condutor é determinada por meio 

de cálculos e é tabelada de acordo com o método de referência que é adotado para cada 

tipo de instalação do sistema, conforme previsto pela NBR 14039 (ABNT, 2005). A 

Tabela 2.4, retirada da referida norma, exemplifica os tipos de linhas elétricas e o 

método de referência que deve ser utilizado para análise da capacidade de condução de 

corrente de um condutor. 

A capacidade de condução de corrente dos condutores está intimamente 

relacionada com a limitação da temperatura de suas isolações, estando os condutores 

operando em regime contínuo (MAMEDE FILHO, 2005). A Tabela 2.5 mostra as 

capacidades de condução de corrente, em amperes, para os métodos de referência A a I, 

considerando cabos unipolares ou multipolares, condutor de cobre com isolação XLPE 

ou EPR, temperatura 90° C no condutor, 30°C (ambiente) e 20°C (solo). 

É importante ressaltar que quando os condutores estiverem dispostos em 

condições diferentes das previstas nos métodos de referência, estabelecidos nas tabelas 

de capacidade de condução de corrente, deve ser aplicado sobre os valores um fator de 

correção que mantenha o condutor em regime contínuo com uma temperatura adequada. 
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Como exemplo de aplicação de fatores de correção pode-se citar a temperatura diferente 

de 20°C em linhas subterrâneas e a resistividade térmica do solo diferente de 2,5 

K.m/W (MAMEDE FILHO, 2005). Neste trabalho, é considerado que os condutores 

estão sujeitos a condições operacionais que não necessitam da aplicação dos referidos 

coeficientes. Porém, é importante entender e saber que os fatores de correção devem ser 

aplicados quando houver necessidade, para que o projeto de uma determinada instalação 

esteja o mais próximo do real possível, evitando consequências indesejáveis no futuro. 

Tabela 2.4: Tipos de linhas elétricas. 

Método de 

instalação 

número 

Descrição 

Método de 

referência a 

utilizar para a 

capacidade de 

condução de 

corrente 

1 
Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um 

cabo tripolar ao ar livre 
A 

2 Três cabos unipolares espaçados ao ar livre B 

3 
Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um 

cabo tripolar em canaleta fechada no solo 
C 

4 Três cabos unipolares espaçados em canaleta fechada no solo D 

5 
Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um 

cabo tripolar em eletroduto ao ar livre 
E 

6 
Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um 

cabo tripolar em banco de dutos ou eletroduto enterrado no solo 
F 

7 
Três cabos unipolares em banco de dutos ou eletrodutos enterrados e 

espaçados - um cabo por duto ou eletroduto não condutor 
G 

8 
Três cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e um 

cabo tripolar diretamente enterrados 
H 

9 Três cabos unipolares espaçados diretamente enterrados I 

Fonte: NBR 14036 (ABNT, 2005). 

2.5.3 Seção mínima dos condutores 

Para determinar a seção mínima dos condutores de um circuito é necessário 

conhecer os métodos de referência de instalação dos cabos que são estabelecidos na 

NBR 14039 (ABNT, 2005), conforme já mencionado em seções anteriores. Em geral, 

quanto maior a capacidade de condução de corrente de um condutor, maior é a sua 

seção transversal (MAMEDE FILHO, 2005). A Tabela 2.6, retirada de um catálogo do 

fabricante Nexans Brasil, exemplifica, para diferentes seções transversais, as 
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características de um cabo de cobre isolado em XLPE para temperatura de operação no 

condutor de 90°C e tensão de isolamento 8,5/15 kV (NEXANS, 2019). 

Tabela 2.5: Capacidades de condução de corrente, em amperes, considerando condutor de cobre 

e diferentes métodos de referência. 

 Métodos de instalação definidos na Tabela 2.3 

 

Seção 

mm² 
A B C D E F G H I 

Tensão 

nominal 

menor ou 

igual a 

8,7/15 kV 

10 87 105 80 92 67 55 63 65 78 

16 114 137 104 120 87 70 81 84 99 

25 150 181 135 156 112 90 104 107 126 

35 183 221 164 189 136 108 124 128 150 

50 221 267 196 226 162 127 147 150 176 

70 275 333 243 279 200 154 178 183 212 

95 337 407 294 336 243 184 213 218 250 

120 390 470 338 384 278 209 241 247 281 

150 445 536 382 433 315 234 270 276 311 

185 510 613 435 491 357 263 304 311 347 

240 602 721 509 569 419 303 351 358 395 

300 687 824 575 643 474 340 394 402 437 

400 796 959 658 734 543 382 447 453 489 

500 907 1100 741 829 613 426 502 506 542 

630 1027 1258 829 932 686 472 561 562 598 

800 1148 1411 916 1031 761 517 623 617 655 

1000 1265 1571 996 1126 828 555 678 666 706 

Tensão 

nominal 

maior ou 

igual a 

8,7/15 kV 

16 118 137 107 120 91 72 83 84 98 

25 154 179 138 155 117 92 106 108 125 

35 186 217 166 187 139 109 126 128 149 

50 225 259 199 221 166 128 148 151 175 

70 279 323 245 273 205 156 181 184 211 

95 341 394 297 329 247 186 215 219 250 

120 393 454 340 375 283 211 244 248 281 

150 448 516 385 423 320 236 273 278 311 

185 513 595 437 482 363 265 307 312 347 

240 604 702 510 560 425 306 355 360 395 

300 690 802 578 633 481 342 398 404 439 

400 800 933 661 723 550 386 452 457 491 

500 912 1070 746 817 622 431 507 511 544 

630 1032 1225 836 920 698 477 568 568 602 

800 1158 1361 927 1013 780 525 632 628 660 

1000 1275 1516 1009 1108 849 565 688 680 712 

Fonte: NBR 14036 (ABNT, 2005). 



20 

 

 

Tabela 2.6: Características do cabo de cobre isolado em XLPE para temperatura de operação no 

condutor de 90°C e tensão de isolamento 8,5/15 kV. 

Número de 

condutores 

Seção 

transversal 

do condutor 

[mm²] 

Diâmetro 

do condutor 

[mm] 

Espessura 

da isolação 

[mm] 

Diâmetro 

sobre a 

isolação 

[mm] 

Espessura 

nominal da 

cobertura 

[mm] 

Diâmetro 

Externo 

[mm] 

Massa 

aproximada 

[kg/km] 

1 25 5,85 4,5 16,6 1,4 22 637 

1 35 6,9 4,5 17,6 1,5 23,1 748 

1 50 8,18 4,5 19,0 1,5 24,5 884 

1 70 9,7 4,5 20,4 1,6 26,2 1125 

1 95 11,38 4,5 22,6 1,6 28 1392 

1 120 12,6 4,5 23,4 1,7 29,5 1648 

1 150 14,0 4,5 24,8 1,7 31 1919 

1 185 15,5 4,5 26,2 1,8 32,6 2271 

1 240 18,0 4,5 28,0 1,9 35,5 2872 

1 300 20,4 4,5 31,3 1,9 38 3491 

1 400 22,7 4,5 32,7 2 40,5 4346 

1 500 26,4 4,5 37,9 2,1 45 5331 

3 25 5,85 4,5 16,6 2,3 45,7 2308 

3 35 6,9 4,5 17,6 2,3 48 2616 

3 50 8,18 4,5 19,0 2,4 51 3130 

3 70 9,7 4,5 20,4 2,5 55 4123 

3 95 11,38 4,5 22,6 2,6 59 5292 

3 120 12,6 4,5 23,4 2,7 61,5 5899 

3 150 14,0 4,5 24,8 2,9 65 6759 

3 185 15,5 4,5 26,2 3 68,5 8144 

3 240 18,0 4,5 28,0 3,1 76 10740 

Fonte: (NEXANS, 2019). 

2.6  Síntese do capítulo 

Neste capítulo são apresentadas as principais características construtivas de 

cabos elétricos tipicamente utilizados em instalações subterrâneas, instalações estas que 

possuem algumas particularidades quando comparadas às instalações aéreas. É feita 

uma abordagem sobre os principais tipos de arranjos de cabos elétricos utilizados em 

circuitos subterrâneos, destacando as vantagens e desvantagens da utilização de cada 

sistema. Adicionalmente, são caracterizados os cabos Pype Tipe que são bastante 

empregados em instalações subterrâneas. Por fim, são apresentados alguns conceitos de 

grandezas elétricas que auxiliam no momento de especificar o cabo mais adequado para 

o sistema. 

Sendo assim, é de fundamental importância esta apresentação conceitual 

introdutória sobre cabos elétricos subterrâneos para promover um melhor entendimento 

do assunto e aplicar as modelagens eletromagnéticas dos parâmetros do sistema de 

cabos subterrâneos que são apresentadas no Capítulo 3.  
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3 MODELAGEM ELETROMAGNÉTICA DOS 

PARÂMETROS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS 

EM SISTEMAS DE CABOS SUBTERRÂNEOS 

Os crescentes aumentos do uso de sistemas de cabos subterrâneos frente aos 

diversos distúrbios eletromagnéticos sujeitos pela rede elétrica tornam a análise das 

características eletromagnéticas e transitórias, decorrentes da propagação de ondas nos 

sistemas de cabos, uma tarefa importante (AMETANI, 1980). 

Para efetuar a modelagem de um sistema de transmissão, a fim de verificar seu 

comportamento frente a diferentes distúrbios eletromagnéticos que podem ocorrer no 

sistema, cálculos precisos dos parâmetros eletromagnéticos (longitudinais e 

transversais) dos condutores em função da frequência são necessários e de extrema 

importância para que o sistema esteja bem representado (ROCHA, 2007). 

O comportamento da tensão e da corrente em circuitos elétricos de linhas de 

transmissão de energia é descrito por meio das Equações (3.1) e (3.2), que constituem 

um par de equações diferenciais lineares, denominadas equações do telégrafo
3
, que são 

resultantes das equações de Maxwell do Eletromagnetismo (AMETANI, 1980): 

 
  

  
  , -    (3.1) 

 
  

  
  , -    (3.2) 

 Nas equações do telégrafo apresentadas, V e I representam os vetores das 

tensões e correntes a uma distância “x” ao longo do cabo e , - e , - são matrizes 

quadradas de impedância e admitância do cabo que estão relacionadas com os 

parâmetros longitudinais e transversais, respectivamente (AMETANI, 1980). Estas duas 

matrizes possuem construções diferentes dependendo da constituição do sistema, 

podendo este ser composto de cabos SC ou de cabos PT (AMETANI, 1980). 

Neste capítulo são apresentadas formulações matemáticas para efetuar o cálculo 

dos parâmetros longitudinais e transversais, variantes com a frequência, de um sistema 

de cabos subterrâneos. 

                                                      
3
 Uma vez que se utilizam as equações de telégrafo, assume-se que o modo de propagação do campo 

eletromagnético na estrutura dos cabos coaxiais é do tipo transverso eletromagnético (TEM). 
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3.1  Modelo de Wedepohl e Wilcox 

O modelo proposto por Wedepohl e Wilcox (1973) consiste de algumas 

aproximações, com precisão suficiente para fins mais práticos, e pode ser aplicado para 

solução de problemas em estado estacionário ou, utilizando técnicas de transformação 

de Fourier, para solução de problemas transitórios (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

O modelo leva em consideração o efeito pelicular (do inglês, skin effect) nos 

condutores e no solo (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). Este efeito é caracterizado pela 

distribuição não uniforme da corrente elétrica na direção radial do cabo, ou seja, a 

densidade de corrente no núcleo do cabo tende a ser maior nas regiões próximas à 

superfície do que nas regiões do interior do condutor à medida que se considera o 

aumento da frequência de excitação ou da seção transversal do condutor (DWIGHT, 

1918). 

 O modelo de Wedepohl e Wilcox (1973) para o cálculo dos parâmetros 

longitudinais e transversais de sistemas de transmissão de energia elétrica subterrâneos 

é formulado tendo como base algumas premissas principais que estão listadas a seguir 

(WEDEPOHL; WILCOX, 1973): 

i. O sistema de cabos consiste em N condutores metálicos cujos eixos são 

mutuamente paralelos e paralelos à superfície da Terra; 

ii. O sistema é longitudinalmente homogêneo; 

iii. A atenuação das tensões e correntes dos condutores é insignificante ao longo 

de um comprimento do sistema comparável às suas dimensões laterais. 

As formulações propostas neste modelo são relativas a um sistema de n cabos 

coaxiais, cada qual com uma seção transversal do tipo mostrado na Figura 3.1, onde 

cada cabo possui duas camadas metálicas condutoras, das quais uma é o condutor 

central e a outra a blindagem metálica (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

 

Figura 3.1 Corte transversal de um cabo SC com duas camadas metálicas. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 
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Dessa forma, pode-se afirmar que existem N = 2n condutores metálicos no 

sistema, acrescido do solo, onde os cabos estão enterrados, que constitui o (N+1)-ésimo 

condutor e que é escolhido como referência de tensão para o sistema (WEDEPOHL; 

WILCOX, 1973). 

As matrizes , - e , -, presentes nas equações do telégrafo, apresentadas em 

(3.1) e (3.2), são matrizes quadradas cujas dimensões são equivalentes ao número total 

de camadas metálicas do sistema, ou seja, da ordem N x N, e a construção de cada uma 

delas é demonstrada nas seções seguintes (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

3.1.1 Construção da matriz admitância , - para um sistema de 

cabos SC 

As equações de campo eletromagnético de Maxwell mostram que, se uma carga 

for inserida em um meio condutor, com condutividade   (diferente de zero) e 

permissividade  , ela se diluirá ao longo do tempo, podendo ser modelada por sua 

constante de tempo, dada por   ⁄  segundos (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

Considerando um bom condutor como o cobre, esta constante de tempo é da ordem de 

      segundos. Logo, esta carga é rapidamente deslocada para a superfície 

(WEDEPOHL; WILCOX, 1973). Mesmo no solo, que é um mau condutor, esta 

constante de tempo é bem pequena, da ordem de 10 nanosegundos, tornando possível 

considerar as cargas elétricas no sistema de cabos como sendo todas constituídas por 

cargas superficiais (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

No presente modelo, presume-se, que o menor intervalo de tempo de interesse 

na resposta transitória do sistema seja grande o suficiente para justificar a suposição de 

que todas as cargas do sistema são cargas de superfície. Isso simplifica bastante os 

cálculos, pois o valor instantâneo do campo elétrico lateral variável no tempo tem a 

mesma forma que o campo eletrostático (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

A construção da submatriz [  ] que corresponde à matriz admitância, por 

unidade de comprimento, de cada um dos n cabos da Figura 3.1 que compõe o sistema, 

é mostrada nas Equações (3.3)-(3.5) (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

 [  ]  0
       

    (     ) 
1 (3.3) 

onde: 
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  .
  
  
/
 (3.4) 

       
     

  .
  
  
/
 (3.5) 

em que    e    representam as condutâncias das isolações interna e externa do cabo,    

e    as permissividades correspondentes,   ,   ,    e    os raios de cada camada do cabo 

em relação ao centro do mesmo (vide Figura 3.1)  e      em que   é a frequência 

angular expressa em rad/s. 

A matriz admitância do sistema é formada a partir das n submatrizes [  ], que são 

dispostas ao longo de sua diagonal principal. O solo atua como uma blindagem 

eletrostática entre os cabos e, portanto, as submatrizes fora da diagonal principal são 

matrizes nulas (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

 , -  [

 ,   - ,   -  ,   -

 ,   - ,   -  ,   -
    

 ,   - ,   -  ,   -

] (3.6) 

 

3.1.2 Construção da matriz impedância , - para um sistema de 

cabos SC 

A matriz de impedância , - proposta por Wedepohl e Wilcox (1973) é composta 

de n² submatrizes, em que n representa o número de cabos SC presentes no sistema. Sua 

construção é mostrada nas Equações (3.7)-(3.9). É possível observar que a matriz , - 

pode ser representada por uma soma de duas matrizes: a primeira ,    - representa as 

impedâncias internas de cada cabo SC que compõe o sistema, e a segunda, ,     -, 

descreve as impedâncias de retorno pelo solo própria e mútua dos cabos (WEDEPOHL; 

WILCOX, 1973). 

 , -  ,    -  ,     - (3.7) 
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 ,    -  [

,    - ,     -  ,     -
,     - ,    -  ,     -
    

,     - ,     -  ,    -

] (3.8) 

 ,     -  

[
 
 
 
 
[    ] [    ]

[    ] [    ]

 [    ]

 [    ]
  

[    ] [     ]
  

 [    ]]
 
 
 
 

 (3.9) 

A construção da submatriz [  ] de impedância de cada cabo individual j é 

mostrada na Equação (3.10) e, como é possível perceber, ela é formada a partir de seis 

elementos de impedância, cuja descrição e formulação aproximadas, por unidade de 

comprimento, são dadas em seguida (WEDEPOHL; WILCOX, 1973), Equações (3.10)-

(3.16). 

  [  ]  [
                          

             
] (3.10) 

   : impedância interna do condutor central: 

    (
    
    

)      (         )  
       

   
  (3.11) 

sendo    √        ⁄  ,    o raio do condutor central,    a resistividade do núcleo, 

   a permeabilidade magnética do vácuo e     a permeabilidade magnética relativa do 

núcleo, considerada de valor unitário (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

O erro máximo na parte real desta impedância é de 4% e ocorre quando 

|    |   . No componente imaginário, ou na parte reativa da impedância, o erro 

máximo é de 5% e ocorre quando |    |     . Longe destes máximos, a fórmula é 

bastante precisa e seu uso é justificado pelo fato de geralmente requerer menos 

computação digital em comparação à fórmula descrita por Ametani (1980), que é vista 

posteriormente (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

   : impedância devido à variação do campo magnético na primeira camada 

isolante: 
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    .
      
  

/   (
  
  
) (3.12) 

sendo     a permeabilidade magnética relativa do isolamento interno, considerada de 

valor unitário e    o raio externo da primeira camada isolante, ou o raio interno da 

blindagem metálica (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

   : impedância da superfície interna da blindagem metálica: 

    (
    
    

)     ,  (     )-  
  

    (     )
 (3.13) 

   : impedância mútua entre as superfícies interna e externa da blindagem 

metálica: 

    
    

 (     )
    ,  (     )- (3.14) 

   : impedância da superfície externa da blindagem metálica: 

    (
    
    

)     ,  (     )-  
  

    (     )
 (3.15) 

sendo    √        ⁄  ,    o raio externo da blindagem metálica, ou o raio interno da 

segunda camada isolante,    a resistividade da blindagem metálica e     a 

permeabilidade magnética relativa da blindagem metálica, considerada de valor unitário 

(WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

Para o caso da blindagem metálica, a formulação aproximada de Wedepohl e 

Wilcox (1973) para as impedâncias        e    apresenta uma boa precisão quando 

(     ) (     )⁄      (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

   : impedância devido à variação do campo magnético na segunda camada 

isolante: 

    .
      
  

/   (
  
  
) (3.16) 

sendo     a permeabilidade magnética relativa do isolamento externo, considerada de 

valor unitário e    o raio externo da segunda camada isolante (WEDEPOHL; WILCOX, 

1973). 



27 

 

 

As submatrizes de impedância 0    1 são construídas conforme Equação (3.17). 

A corrente no j-ésimo cabo que retorna pelo solo dá origem a uma queda de tensão no 

solo adjacente ao k-ésimo cabo do sistema, fazendo com que seja criada uma força 

eletromotriz induzida (fem) em cada camada metálica deste cabo, ou seja, a mesma fem 

é induzida em ambos os condutores, o que justifica os elementos da submatriz serem 

todos iguais (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

 0    1  [
        
        

] (3.17) 

A formulação para a impedância elementar      que representa a impedância de 

retorno ao solo própria (   ) e mútua (   ) do sistema é mostrada com mais 

detalhes na seção 3.3. 

 

3.2  Modelo de Ametani 

O modelo proposto por Ametani, em relação ao modelo proposto por Wedepohl 

e Wilcox (1973), é geral e mais completo para o cálculo dos parâmetros transversais e 

longitudinais de sistemas de transmissão subterrâneos (AMETANI, 1980), uma vez que 

a vantagem computacional das fórmulas aproximadas do modelo de Wedepohl e Wilcox 

(1973) não é tão expressiva, visto que existem programas computacionais bastante 

eficientes numericamente para cálculos de funções mais elaboradas. 

O modelo leva em consideração a influência do solo e dos cabos vizinhos, de 

mesma forma que é feito no modelo de Wedepohl e Wilcox (1973), porém estabelece as 

formulações para cabos SC com até três camadas metálicas, além de estabelecer a 

formulação também para cabos do tipo PT, bastante utilizados atualmente em 

instalações subterrâneas (AMETANI, 1980). 

Nas formulações apresentadas por Ametani (1980), devem-se levar em 

consideração algumas premissas que são adotadas nos cálculos, para que fique claro o 

limite de aplicabilidade quando a formulação é utilizada: 

i. Correntes de deslocamento desprezíveis no solo 

As correntes de deslocamento no solo são desprezíveis quando se trata de baixas 

frequências, ou seja, frequências menores que 1MHz (AMETANI, 1980). Uma vez que, 

em análise de transitórios e propagação de ondas, a frequência de interesse é, na maioria 
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dos casos, menor que 1MHz, as formulações apresentadas nesta seção para o cálculo 

dos parâmetros do sistema desprezam quaisquer efeitos das correntes de deslocamento e 

consideram apenas os efeitos das correntes de condução (AMETANI, 1980). 

ii. Perdas dielétricas desprezíveis nos materiais isolantes 

As perdas dielétricas são muito pequenas quando comparadas às perdas que 

ocorrem nos meios condutores dos cabos e terra (AMETANI, 1980). Por este motivo, a 

suposição de meios dielétricos ideais, ou seja, sem perdas, é válida (AMETANI, 1980). 

iii. Partes condutoras dos cabos com comportamento não magnético 

A armadura em cabos SC e em cabos PT é, muitas das vezes, constituída de 

materiais ferromagnéticos (AMETANI, 1980). Porém, é bastante incomum ter correntes 

altas capazes de causar a saturação da armadura (AMETANI, 1980). Sendo assim, esta 

saturação pode ser desprezada, considerando então que a permeabilidade magnética das 

partes condutoras do cabo é definida na região linear do ciclo de histerese (AMETANI, 

1980). 

iv. Espessura finita do tubo dos cabos PT  

 Esta suposição assume que a espessura do tubo do cabo PT é muito maior que a 

profundidade de penetração do campo eletromagnético na parede do tubo, levando em 

consideração a influência do meio externo no cálculo da matriz impedância do sistema 

(AMETANI, 1980). 

v. Posições excêntricas do cabo dentro da tubulação do cabo PT não afetam as 

impedâncias e admitâncias internas dos condutores internos (cabos SC) e as 

impedâncias e admitâncias entre as superfícies interna e externa do tubo 

Ao fazer esta suposição, as fórmulas de impedância e admitância internas de um 

cabo PT tornam-se iguais às de um cabo SC, como é considerado neste trabalho 

(AMETANI, 1980). 

Diante das premissas acima apresentadas, as matrizes de impedância e 

admitância de um cabo subterrâneo podem ser expressas, de forma geral, por meio das 

Equações (3.18)-(3.20) (AMETANI, 1980). 

 , -  ,    -  [     ]  ,  -  ,     - (3.18) 
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 , -    , -   (3.19) 

 , -  ,    -  [     ]  ,  - (3.20) 

onde , - é a matriz dos coeficientes de potenciais de Maxwell, e      em que   é a 

frequência angular expressa em rad/s. 

Nas equações acima, as matrizes com subscrito “int” são relativas aos cabos SC, 

as matrizes com subscritos “pipe” e “c” referem-se aos cabos do tipo PT e a matriz com 

subscrito “solo” diz respeito ao meio exterior do cabo, ou seja, a terra (AMETANI, 

1980). Quando não se tratar de sistemas com cabos do tipo PT, as matrizes com 

subscrito “pipe” e “c” não são incluídas nos cálculos de , - e , - (AMETANI, 1980). 

 

3.2.1 Construção da matriz , - para um sistema de cabos SC 

A Figura 3.2 representa a seção transversal de um cabo SC constituído de 

núcleo, blindagem e armadura e a Figura 3.3 mostra o circuito equivalente para as 

impedâncias deste mesmo cabo (AMETANI, 1980). 

Figura 3.2 Corte transversal de um cabo SC com três camadas metálicas. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (AMETANI, 1980). 

 

Na Figura 3.2,   ,    e    são as resistividades do núcleo, da blindagem e da 

armadura e    ,     ,     ,      ,      e      são as permeabilidades magnéticas relativas 

do núcleo, blindagem, armadura e das três camadas isolantes do cabo, e são 

consideradas de valor unitário (ROCHA, 2007). De mesma forma,    ,    ,    ,     , 

     e      são as permissividades relativas de cada camada do cabo: núcleo, blindagem, 

armadura e isolações e   ,   ,   ,   ,    e    são os raios de cada camada em relação ao 

centro do condutor central (AMETANI, 1980). 
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Na Figura 3.3, as correntes que circulam no núcleo, blindagem, armadura e solo 

são definidas, respectivamente, como   ,   ,    e    na posição “x” do cabo. As tensões 

do núcleo, blindagem e armadura, considerando o solo como referencial de potencial 

zero, são dadas por   ,    e   , respectivamente. As correntes de superfície interna e 

externa da blindagem e da armadura são definidas como      ,      ,       e      . As 

tensões entre o núcleo e a blindagem, blindagem e armadura e armadura e solo são 

nomeadas por    ,     e     na posição “x” do cabo e por         ,          e 

         em       . As impedâncias do circuito da Figura 3.3 são representadas 

por unidade de comprimento do cabo e estão descritas na sequência, juntamente com 

suas respectivas formulações para cálculo (AMETANI, 1980), (ROCHA, 2007). 

Figura 3.3 Circuito equivalente de impedâncias de um cabo SC. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (AMETANI, 1980). 

   = impedância da superfície externa do núcleo: 

    .
      
  

/ (
 

    
) ,   (  ) - (3.21) 

      = impedância da isolação externa do núcleo: 

       .
       
  

/   (
  
  
) (3.22) 
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      = impedância mútua entre as superfícies interna e externa da 

blindagem: 

       
  

        
 (3.23) 

      = impedância da superfície interna da blindagem: 

       .
      
  

/ (
 

    
) ,  (  )    (  )    (  )    (  )- (3.24) 

      = impedância da superfície externa da blindagem: 

       .
      
  

/ (
 

    
) ,  (  )    (  )    (  )    (  )- (3.25) 

      = impedância da isolação externa da blindagem: 

       .
       
  

/   (
  
  
) (3.26) 

      = impedância mútua entre as superfícies interna e externa da armadura: 

       
  

        
 (3.27) 

      = impedância da superfície interna da armadura: 

       .
      
  

/ (
 

    
) ,  (  )    (  )    (  )    (  )- (3.28) 

      = impedância da superfície externa da armadura: 

       .
      
  

/ (
 

    
) ,  (  )    (  )    (  )    (  )- (3.29) 

      = impedância da isolação externa da armadura: 

       .
       
  

/   (
  
  
) (3.30) 
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    = impedância de retorno pelo meio externo: detalhes na seção 3.3. 

onde, 

      (  ) (3.31) 

      (  )    (  )    (  )    (  ) (3.32) 

      (  )    (  )    (  )    (  ) (3.33) 

Nas formulações acima apresentadas,   e   são funções modificadas de Bessel 

de primeira e segunda espécies, respectivamente, de ordem 0 e 1, de acordo com o sub-

índice (ROCHA, 2007). Os argumentos destas funções são calculados conforme 

mostrado a seguir (AMETANI, 1980): 

      √  (3.34) 

      √       ⁄  (3.35) 

      √       ⁄  (3.36) 

      √       ⁄  (3.37) 

      √       ⁄  (3.38) 

      √       ⁄  (3.39) 

 Para obter a representação das impedâncias equivalentes do circuito, 

consideram-se os efeitos de três laços de corrente: o primeiro fluindo pelo condutor 

central e retornando pela superfície interna da blindagem, o segundo fluindo pela 

superfície externa da blindagem e retornando pela superfície interna da armadura e o 

terceiro fluindo pela superfície externa da armadura e retornando pelo solo (ROCHA, 

2007). 

 Dessa forma, analisando o circuito da Figura 3.3, podem ser obtidas as seguintes 

relações de correntes que são expressas na Equação (3.40). 
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{
 
 

 
 

          
              

          
                 (        )

                       )

 (3.40) 

A partir das equações acima, pode-se deduzir que: 

 {
        (     )

    (        )
 (3.41) 

Aplicando a teoria de laços de corrente no circuito da Figura 3.3, chega-se na 

seguinte equação para a tensão    : 

                                                              

                    (      )         (   )         (   ) 

                                              

 
    
  

 (              )              

   
    
  

                  (3.42) 

onde, 

                    (3.43) 

 Fazendo a mesma análise para a tensão    : 

                                                                

                

              (      )         (   )         (   )              

              

 
    
  

                                                  

 
    
  

 (                 )                      
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                          (3.44) 

onde, 

                       
(3.45) 

E, por último, para a tensão      

                                                          

              (   )                                

 
    
  

                                 

 
    
  

 (              )              

   
    
  

 (      )              (3.46) 

onde, 

                 (3.47) 

 Tomando a terra, ou seja, o solo, como referencial de potencial zero, tem-se as 

seguintes relações de tensões: 

 {

        
    (       )
         

 (3.48) 

 Substituindo as Equações (3.41) e (3.48) na Equação (3.46): 

 
   
  

 (      )(        )       (     ) 

 
   
  

 (      )(     )  (      )        (     ) 

 
   
  

 (            )(     )  (      )   
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 (            )   (            )  

 (      )   

(3.49) 

Substituindo as Equações (3.41) e (3.48) na Equação (3.44): 

   
  

 
   
  

     (     )               (        ) 

 
   
  

  
   
  

    (     )               (        ) 

 
   
  

 (            )(     )  (      )      (     )         

      (        ) 

 
   
  

 (            )(     )  (      )      (     )         

      (        ) 

 
   
  

                                                       

                                       

 
  

   
  

 (                       )   (       

          )   (            )   

(3.50) 

Substituindo as Equações (3.41) e (3.48) na Equação (3.42): 

 
   
  

 
   
  

            (     ) 

 
   
  

  
   
  

            (     ) 

 
   
  

 (                       )   (                 )   (   

         )                        ) 

 

  
   
  

 (                            )   (   

                    )   (         

   )   

(3.51) 



36 

 

 

Finalmente, das três equações acima, fazendo x0 tem-se: 

 
 

  
[
  
  
  

]   , -  [
  
  
  

] (3.52) 

 
  

  
  , -    (3.53) 

em que   é o vetor das tensões do núcleo, blindagem e armadura em relação ao solo,   é 

o vetor das correntes que fluem no núcleo, blindagem e armadura e , - é a matriz 

impedância do cabo SC, que é dada por: 

 , -  ,    -  ,     - (3.54) 

sendo, 

 ,    -  [
         
         
         

] (3.55) 

 ,     -  ,  -  [

      
      
      

] (3.56) 

onde     ,     e     são as impedâncias próprias do núcleo, blindagem e armadura, 

respectivamente.         ,         e         são as impedâncias mútuas 

entre núcleo e blindagem, entre núcleo e armadura e entre blindagem e armadura 

(ROCHA, 2007). As impedâncias são definidas conforme abaixo (AMETANI, 1980): 

                               (3.57) 

                    (3.58) 

         (3.59) 

                              (3.60) 

                   (3.61) 



37 

 

 

                    (3.62) 

As matrizes ,    - e ,     - representam, respectivamente, a impedância interna 

do cabo e a impedância própria de retorno pelo meio externo, sendo que esta última é 

vista com mais detalhes na seção 3.3 (ROCHA, 2007). A análise realizada permite 

observar a influência do meio externo em todos os elementos do cabo, pois todos os 

elementos da matriz ,     - estão presentes em todos os elementos da matriz 

impedância , - do cabo (ROCHA, 2007). 

Quando o cabo SC for constituído de duas camadas metálicas, núcleo e 

blindagem, as matrizes das Equações (3.55) e (3.56) são reduzidas a matrizes de ordem 

2x2, cuja construção é mostrada abaixo (AMETANI, 1980). 

 ,    -  [
      
      

] (3.63) 

 ,     -  ,  -  0
    
    

1 (3.64) 

onde, 

                    (3.65) 

         (3.66) 

                   (3.67) 

em que 

                 (3.68) 

Se o cabo SC for constituído apenas de núcleo, as matrizes das Equações (3.55) 

e (3.56) serão reduzidas a apenas um elemento (AMETANI, 1980): 

 ,    -               (3.69) 

 ,     -  ,  -     (3.70) 
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Para um sistema composto por n cabos coaxiais, a matriz , - é dada de mesma 

forma que em (3.54), repetida abaixo em (3.71) por conveniência. A matriz ,    - se 

transforma em uma matriz diagonal cujos elementos são as matrizes de impedância 

interna, cuja construção é demonstrada em (3.55), de cada um dos cabos coaxiais que 

formam o sistema, representados pelos sub-índices 1,2,...n. Todos os elementos fora da 

diagonal principal são matrizes nulas (AMETANI, 1980). 

 , -  ,    -  ,     - (3.71) 

 ,    -  

[
 
 
 
 
[     ] ,       -

,       - [     ]

 ,       -

 ,       -

  
,       - ,       -

  

 [     ]]
 
 
 
 

 (3.72) 

A matriz de impedância de retorno pelo solo ,     - passa a ser construída da 

seguinte maneira (AMETANI, 1980): 

 ,     -  

[
 
 
 
 
[    ] [    ]

[    ] [    ]

 [    ]

 [    ]
  

[    ] [     ]
  

 [    ]]
 
 
 
 

 (3.73) 

em que as submatrizes da matriz de impedância de retorno ao solo são construídas da 

seguinte forma (AMETANI, 1980): 

 0    1  [

            
            
            

] (3.74) 

O elemento      na equação acima é a impedância de retorno pelo solo entre o j-

ésimo e o k-ésimo cabo do sistema. Para o cálculo desta impedância, é utilizada a 

formulação proposta por Pollaczek (1926), demonstrada na seção 3.3 (AMETANI, 

1980). 

 

3.2.2 Construção da matriz , - para um sistema de cabos PT 

A Figura 3.4 representa a configuração de um cabo PT, cujas variáveis nela 

contidas estão descritas em sequência (AMETANI, 1980): 
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   : resistividade da armadura. 

    : permeabilidade magnética relativa da armadura, de valor unitário 

constante. 

     : permissividade dielétrica relativa da isolação interna da armadura. 

     : permissividade dielétrica relativa da isolação externa da armadura. 

    : raio do centro do cabo até a superfície interna da armadura. 

    : raio do centro do cabo até a superfície externa da armadura. 

    : raio do centro do cabo até a superfície interna da isolação externa da 

armadura. 

   : raio do j-ésimo condutor interno do cabo. 

   : raio do k-ésimo condutor interno do cabo. 

   : ângulo interno formado entre os centros do k-ésimo e j-ésimo condutor 

interno do cabo. 

   : distância linear do centro do cabo ao centro do condutor j. 

   : distância linear do centro do cabo ao centro do condutor k. 

  : distância do centro do cabo até a superfície do solo. 

Figura 3.4 Corte transversal de um cabo PT. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (AMETANI, 1980). 



40 

 

 

Considerando a premissa sobre a espessura da parede do tubo do cabo PT ser 

finita, a matriz impedância de um cabo PT formado por n condutores internos do tipo 

SC, é dada por (AMETANI, 1980): 

 , -  ,    -  [     ]  ,  -  ,     - (3.75) 

onde ,    - possui a mesma construção da matriz de impedância interna do sistema de 

cabos SC demonstrada em (3.72), acrescida de uma linha e uma coluna de zeros, 

conforme é mostrado em (3.76). A construção da matriz [     ] é mostrada logo em 

seguida (AMETANI, 1980). 

 ,    -  

[
 
 
 
 
 
[     ] ,       -

,       - [     ]

 ,       -  

 ,       -  

  
,       - ,       -
  

   

 [     ]  

   ]
 
 
 
 
 

 (3.76) 

 [     ]  

[
 
 
 
 
 
 0       1 0       1

0       1 0       1

 0       1  

 0       1  

  

0       1 0        1

  

   

 0       1  

   ]
 
 
 
 
 
 

 (3.77) 

onde as submatrizes de [     ] são dadas por: 

 0       1  [

                     
                     
                     

] (3.78) 

O elemento         na Equação (3.78) corresponde à impedância entre o j-ésimo 

e k-ésimo condutores internos em relação à superfície interna da armadura, e é calculado 

da seguinte forma (AMETANI, 1980): 

         .
   
  
/ [
     (  )

    (  )
         ∑

  

 (     )  
      (  )
  (  )

 

   

] (3.79) 

onde, 
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       *(
   

  
)(  

  

   
)+ (3.80) 

       

[
 
 
 

   

√  
    

          (   )]
 
 
 

 ∑
  
 

 

   

 (3.81) 

    (
    

   
 )

 

   (    ) (3.82) 

      √  (3.83) 

       √       ⁄  (3.84) 

Quando o condutor interno do cabo PT for constituído de duas camadas 

metálicas, núcleo e blindagem, a matriz 0       1 será reduzida a uma matriz de ordem 

2x2 e, quando o condutor interno do cabo PT for constituído apenas de núcleo, a matriz 

será reduzida a apenas um elemento, de mesma maneira como é explicado para a 

dimensão da matriz ,    - na seção 3.2.1 (AMETANI, 1980). 

A matriz ,  - representa a matriz de impedância de conexão entre as superfícies 

interna e externa da armadura e sua construção é mostrada a seguir (AMETANI, 1980): 

 ,  -  

[
 
 
 
 
 
[   ] [   ]

[   ] [   ]

 [   ]    

 [   ]    
  

[   ] [   ]

      

   

 [   ]    
       ]

 
 
 
 
 

 (3.85) 

As submatrizes e os elementos da última linha e coluna de ,  - são dados por 

(AMETANI, 1980): 

 ,   -  [
         
         
         

] (3.86) 

              (3.87) 

             (3.88) 
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             (3.89) 

em que 

     
  

          
 (3.90) 

     .
      

  
/(

 

    
) ,  (  )    (  )    (  )    (  )- (3.91) 

     .
   
  
/   (

   

   
) (3.92) 

onde, 

      (  )    (  )    (  )    (  ) (3.93) 

     .
      

  
/(

 

    
) ,  (  )    (  )    (  )    (  )- (3.94) 

    é calculado conforme Equações (3.83) e (3.84)  

      √  (3.95) 

       √       ⁄  (3.96) 

A matriz de impedância de retorno pelo solo ,     - é construída da seguinte 

maneira (AMETANI, 1980): 

 ,     -  

[
 
 
 
 
,  - ,  -

,  - ,  -
 ,  -   
 ,  -   

  
,  - ,  -
    

   

 ,  -   
     ]

 
 
 
 

 (3.97) 

em que as submatrizes da matriz de impedância de retorno ao solo são dadas pela 

Equação (3.56) já apresentada anteriormente e repetida abaixo em (3.98) por 

conveniência (AMETANI, 1980): 

 ,  -  [

      
      
      

] (3.98) 
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em que o elemento    da matriz é a impedância própria do cabo PT de retorno pelo solo. 

Para o cálculo desta impedância, é utilizada a formulação proposta por Pollaczek 

(1926), demonstrada na seção 3.3 (AMETANI, 1980). 

 

3.2.3 Construção da matriz , - para um sistema de cabos SC 

A Figura 3.5 mostra o circuito equivalente de admitâncias para o cabo coaxial da 

Figura 3.2, com núcleo, blindagem e armadura (AMETANI, 1980). As tensões do 

núcleo, blindagem e armadura, considerando o solo como referencial de potencial zero, 

são dadas por   ,    e    respectivamente. As correntes que circulam no núcleo, 

blindagem, armadura e solo são definidas como   ,   ,    e    na posição “x” do cabo e 

por       ,       ,        e        em       . As admitâncias    ,     e 

    são representadas por unidade de comprimento do cabo e representam as 

admitâncias entre cada uma das camadas do cabo, entre núcleo e blindagem, blindagem 

e armadura e entre armadura e solo, respectivamente (AMETANI, 1980). 

Figura 3.5 Circuito equivalente de admitâncias de um cabo SC. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (AMETANI, 1980). 

Ao analisar a Figura 3.5, aplicando a teoria de circuitos, têm-se as seguintes 

relações para as correntes (AMETANI, 1980): 

        (     )         
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    (     ) 

  
   
  

             (3.99) 

 

        (     )       (     )         

 
   
  

    (     )     (     ) 

  
   
  

        (       )         (3.100) 

 

        (     )                 

 
   
  

    (     )        

  
   
  

        (       )   (3.101) 

 

Finalmente, das três equações acima, fazendo x0 tem-se: 

 
 

  
[
  
  
  

]   [

        
    (       )     
     (       )

]  [
  
  
  

] (3.102) 

 
  

  
  , -    (3.103) 

em que   é o vetor das correntes que fluem no núcleo, blindagem e armadura,    é o 

vetor das tensões do núcleo, blindagem e armadura em relação ao solo e , - é a matriz 

admitância do cabo SC, onde: 

     
         

  .
  
  
/

 (3.104) 

     
         

  .
  
  
/

 (3.105) 
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  .
  
  
/

 (3.106) 

A matriz dos coeficientes de potencial de um cabo SC é definida como o inverso 

da matriz de admitâncias e é dada por (AMETANI, 1980): 

 , -  ,    - (3.107) 

 ,    -  [

(        ) (     )   
(     ) (     )   

      

] (3.108) 

onde 

    
 

   
 

 

        
  (

  
  
) (3.109) 

    
 

   
 

 

        
  (

  
  
) (3.110) 

    
 

   
 

 

        
  (

  
  
) (3.111) 

Quando o cabo SC for constituído de duas camadas metálicas, núcleo e 

blindagem, a matriz da Equação (3.108) é reduzida a uma matriz 2x2, cuja construção é 

mostrada abaixo (AMETANI, 1980). 

 ,    -  [
(     )   
    

] (3.112) 

Se o cabo SC for constituído apenas de núcleo, a matriz da Equação (3.108) será 

reduzida a apenas um elemento (AMETANI, 1980): 

 ,    -     (3.113) 

Para um sistema composto por n cabos coaxiais, a matriz , - é dada de mesma 

forma expressa em (3.107). A matriz ,    - se transforma em uma matriz diagonal cujos 

elementos são as matrizes dos coeficientes de potencial internos de cada um dos cabos 

coaxiais que formam o sistema, cuja construção é demonstrada em (3.108), 
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representados pelos sub-índices 1,2,...n. Todos os elementos fora da diagonal principal 

são matrizes nulas (AMETANI, 1980). 

 , -  ,    - (3.114) 

 ,    -  

[
 
 
 
 
[     ] ,       -

,       - [     ]

 ,       -

 ,       -

  
,       - ,       -

  

 [     ]]
 
 
 
 

 (3.115) 

   

3.2.4 Construção da matriz , - para um sistema de cabos PT 

Considerando a premissa sobre a espessura da parede do tubo do cabo PT ser 

finita, a matriz dos coeficientes de potencial de um cabo PT formado por n condutores 

internos do tipo SC é dada por (AMETANI, 1980): 

 , -  ,    -  [     ]  ,  - (3.116) 

onde ,    - possui a mesma construção da matriz dos coeficientes de potencial interno 

do sistema de cabos SC, demonstrada na seção 3.2.3, e repetida abaixo por 

conveniência. A construção da matriz [     ] é mostrada logo em seguida (AMETANI, 

1980). 

 ,    -  

[
 
 
 
 
 
[     ] ,       -

,       - [     ]

 ,       -  

 ,       -  

  
,       - ,       -
  

   

 [     ]  

   ]
 
 
 
 
 

 (3.117) 

 [     ]  

[
 
 
 
 
 
 0       1 0       1

0       1 0       1

 0       1  

 0       1  

  

0       1 0        1

  

   

 0       1  

   ]
 
 
 
 
 
 

 (3.118) 

onde as submatrizes de [     ] são dadas por: 
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 0       1  [

                     
                     
                     

] (3.119) 

O elemento         na Equação (3.119) corresponde ao coeficiente de potencial 

entre o j-ésimo e k-ésimo condutores internos em relação à superfície interna da 

armadura, e é calculado da seguinte forma (AMETANI, 1980): 

         
   

        
 (3.120) 

         
   

        
 (3.121) 

Quando o condutor interno do cabo PT for constituído de duas camadas 

metálicas, núcleo e blindagem, a matriz 0       1 é reduzida a uma matriz de ordem 2x2 

e, quando o condutor interno do cabo PT for constituído apenas de núcleo, a matriz é 

reduzida a apenas um elemento, de mesma maneira como é explicado para a dimensão 

da matriz ,    - na seção 3.2.3 (AMETANI, 1980). 

A matriz ,  - representa a matriz dos coeficientes de potencial entre as 

superfícies interna e externa da armadura e sua construção é mostrada abaixo 

(AMETANI, 1980): 

 ,  -  

[
 
 
 
 
,   - ,   -

,   - ,   -
 ,   -    
 ,   -    

  
,   - ,   -
      

   

 ,   -    
       ]

 
 
 
 

 (3.122) 

onde as submatrizes e os elementos da última linha e coluna de ,  - são dados por 

(AMETANI, 1980): 

 ,   -  [

         
         
         

] (3.123) 

     
 

        
  (

   

   
) (3.124) 
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3.3  Formulação da impedância de retorno ao solo em sistemas de 

cabos subterrâneos 

A formulação que modela a impedância de retorno pelo solo que é utilizada 

neste trabalho foi proposta por Pollaczek (1926) e requer a avaliação das funções 

modificadas de Bessel e integrais infinitas (ROCHA, 2007). Para efetuar o cálculo da 

impedância de retorno pelo solo em um sistema de cabos subterrâneos, Pollaczek (1926) 

considerou algumas hipóteses simplificativas básicas (ROCHA, 2007): 

i. A terra é homogênea e plana, sendo dividida em duas regiões semi-infinitas: 

solo e ar; 

ii. As permeabilidades magnéticas do solo e do ar são consideradas iguais à do 

vácuo; 

iii. Os condutores são infinitesimalmente finos quando comparados ao caminho de 

retorno pelo solo. Esta suposição é muito válida, uma vez que a profundidade de 

penetração do caminho de retorno pelo solo é, na maioria das vezes, maior que a 

seção transversal de um cabo. 

A matriz de impedância de retorno pelo solo de um sistema de cabos 

subterrâneos, conforme já apresentada em seções anteriores, é mostrada novamente 

abaixo por conveniência (AMETANI, 1980). 

 ,     -  

[
 
 
 
 
[    ] [    ]

[    ] [    ]

 [    ]

 [    ]
  

[    ] [     ]
  

 [    ]]
 
 
 
 

 (3.125) 

onde as submatrizes da matriz de impedância de retorno pelo solo são construídas 

conforme (3.126), considerando que os cabos do sistema são constituídos de três 

camadas metálicas (AMETANI, 1980): 

 0    1  [

            
            
            

] (3.126) 

em que o elemento      na equação acima representa a impedância de retorno pelo solo 

entre o j-ésimo e o k-ésimo cabo do sistema (AMETANI, 1980). 
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A formulação de Pollaczek (1926) para o cálculo das impedâncias próprias e 

mútuas de retorno pelo solo, com base no sistema da Figura 3.6, são dadas 

respectivamente, por (ROCHA, 2007): 

      .
   

  
/ ∫ {

 
 |   |√ 

    
 

| |  √      
 
   

 |   |√ 
    

 

 √      
}

  

  

       (3.127) 

 

     .
   

  
/ ∫ {

 
 |     |√ 

    
 

| |  √      

  

  

 
 
 |     |√ 

    
 

  
 |     |√ 

    
 

 √      
}       

(3.128) 

onde    representa a constante de propagação, dada por (ROCHA, 2007): 

    √
   

  
 (3.129) 

e: x é a distância entre os eixos dos condutores, e    e    são as profundidades dos 

cabos j e k, respectivamente, e    é a permeabilidade magnética do solo (ROCHA, 

2007). 

Figura 3.6 Disposição geométrica de dois cabos coaxiais subterrâneos. 

 

Fonte: (ROCHA, 2007). 
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 O segundo termo da integral da Equação (3.128) pode ser decomposto em duas 

séries convergentes da definição clássica das funções modificadas de Bessel (ROCHA, 

2007): 

   (   )  ∫ {
 
 |     |√ 

    
 

 √      
}

  

  

       (3.130) 

   (   )  ∫ {
 
 |     |√ 

    
 

 √      
}

  

  

       (3.131) 

 Aplicando as Equações (3.130) e (3.131) em (3.128), tem-se: 

      (
    

 

  
) {  (   )    (   )   } (3.132) 

em que 

   ∫
 
 (     )√ 

    
 

| |  √      

  

  

       (3.133) 

ou 

    ∫
 
 (     )√ 

    
 

| |  √      

  

 

       (3.134) 

onde d é a distância entre os condutores j e k, expressa por: 

   √(     )
 
    (3.135) 

e D é a distância entre o condutor j e a imagem do condutor k, dada por: 

   √(     )
 
    (3.136) 

 Aplicando o mesmo raciocínio utilizado em (3.130), (3.131) e (3.132), tem-se as 

seguintes expressões para a formulação da impedância própria de retorno pelo solo 

(ROCHA, 2007): 

      (
    

 

  
) {  (   )    [  (   )]   } (3.137) 

onde, 
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   ∫
 
 (   )√ 

    
 

| |  √      

  

  

       (3.138) 

ou 

    ∫
 
 (   )√ 

    
 

| |  √      

  

 

   (  )    (3.139) 

em que R é o raio mais externo dos condutores. 

As fórmulas de Pollaczek (1926) da impedância de retorno a terra não são 

aplicáveis em frequências superiores a cerca de 1MHz, pois o efeito das correntes de 

deslocamento não está incluso nas fórmulas. Por este motivo, esta formulação é válida 

apenas até cerca de 1 MHz (AMETANI, 1980). 

 

3.3.1 Formulações aproximadas para o cálculo da impedância de 

retorno ao solo 

Wedepohl e Wilcox (1973) aproximaram a formulação da impedância de retorno 

proposta por Pollaczek (1926) com o objetivo de reduzir o tempo de análise das funções 

de Bessel e integrais infinitas (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). As formulações 

aproximadas das impedâncias próprias e mútuas de retorno ao solo, por unidade de 

comprimento, são obtidas por (WEDEPOHL; WILCOX, 1973): 

      .
   

  
/ {   (

    

 
)  

 

 
 
     

 
} (3.140) 

      .
   

  
/ ,   (

    

 
)  

 

 
 
      

 
- (3.141) 

onde               é a constante de Euler e           é a soma das 

profundidades dos cabos j e k (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). 

A expressão da impedância própria em (3.140) é bastante precisa quando 

|   |       e, de fato, deve fornecer alta precisão em todos os casos práticos de 

interesse (WEDEPOHL; WILCOX, 1973). De forma análoga, a expressão para 

impedância mútua pode ser aplicada quando |   |       e é válida até frequências 

bastante altas na prática, da ordem de 100 kHz para cabos enterrados na mesma vala 
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(WEDEPOHL; WILCOX, 1973). Para frequências fora desta faixa, deve ser utilizada a 

formulação proposta por Pollaczek (1926). 

Saad, Gaba e Giroux (1996), definiram uma solução aproximada para a integral 

de Pollaczek que mostra boa concordância com a solução exata, pois seu erro relativo é 

menor que 1% para frequências de até 100 kHz (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). Este 

erro aumenta para frequências mais altas, mas ainda permanece abaixo de 3% para 

frequência de 1MHz (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). A formulação proposta por Saad, 

Gaba e Giroux (1996) é a seguinte (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018): 

      .
   

  
/ ,  (   )  

 

       
       - (3.142) 

      .
   

  
/ ,  (   )  

 

       
     - (3.143) 

onde         é a soma das profundidades dos cabos j e k. 

Theodoulidis (2012) propôs três alternativas exatas separadas e independentes 

para a formulação da impedância de retorno ao solo proposta por Pollaczek (1926) 

(THEODOULIDIS, 2012). Entre as três soluções, a terceira fornece uma solução rápida 

e eficiente para a fórmula de Pollaczek (1926) e é mostrada abaixo (THEODOULIDIS, 

2012): 

      .
   

  
/ {  (   )    (   )     } (3.144) 

    
    (   )

  
 
      

    
  (   )  

  
   

 (3.145) 

 

   
     

  
     (     )

 
  
   

  
∫ ( √     

 

√    
)

 

   

         

(3.146) 

Note que apenas a fórmula da impedância mútua é fornecida. Para efetuar o 

cálculo da impedância própria de retorno ao solo, os parâmetros x, d, H e D devem ser 

substituídos por R, R,    e √       respectivamente (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). 

Esta aproximação fornece uma solução quase exata para as fórmulas de Pollaczek 
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(1926), pois a precisão pode ser garantida na ordem de      para quaisquer faixas de 

parâmetros (THEODOULIDIS, 2012). 

Sunde (1949) propôs uma versão estendida e mais exata da expressão da 

impedância de retorno ao solo proposta por Pollaczek (1926), em que as correntes de 

deslocamento não são desprezadas, o que implica em uma modificação na constante de 

propagação    que passa a incluir a permissividade do solo   , e é dada por k conforme 

é mostrado abaixo (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018; THEODOULIDIS, 2012). 

   √    (       ) 
(3.147) 

em que       ⁄  representa a condutividade do solo. A constante de propagação k se 

reduz à    quando               , ou seja, quando a frequência         ⁄  

(GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). 

Lima e Portela (2012) aproximaram a formulação da impedância de retorno pelo 

solo proposta por Pollaczek (1926) de forma mais precisa. A formulação proposta é 

válida para os casos onde      . Nesta metodologia, as impedâncias próprias e 

mútuas do caminho de retorno ao solo são obtidas por (LIMA; PORTELA, 2012): 

 

     .
   

  
/ *  (  )  

(   
    )  (    )

   
 

  (   
    )(      )

      

     
 + 

(3.148) 

 

     .
   

  
/ *  (    )  

(     )  (    )

   
 

  (     )(    )
    

     
 + 

(3.149) 

onde       é a distância entre os condutores j e k,       é a distância entre o 

condutor j e a imagem do condutor k e     é a distância entre o condutor j e sua própria 

imagem, dada na Equação (3.150) (LIMA; PORTELA, 2012). 

 
    √(   )

 
    

(3.150) 
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O modelo aproximado de Vance (1978) inclui os efeitos das correntes de 

deslocamento com a utilização da constante de propagação k em sua formulação, bem 

como o uso das funções de Hankel,   
  e   

 , e é modelada conforme mostrado a seguir 

(GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). 

 
     

   

    

  
 (   )

  
 (   )

 
(3.151) 

 

     
   

    

  
 (   )

  
 (   )

 
(3.152) 

Este método considera a terra como um meio com perdas de espessura infinita 

ao redor do cabo. Portanto, omite a interface ar/terra e negligencia a profundidade de 

enterramento do cabo (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). 

Esta abordagem é válida quando |   √            |    e, então, é 

possível concluir que o método proposto por Vance (1978) para o cálculo da 

impedância de retorno ao solo fornece informações mais precisas em uma região de alta 

frequência (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). 

Semelhante ao modelo de Vance (1978), Petrache et. al. (2005) propôs um 

modelo que negligencia a profundidade de enterramento do cabo e utiliza a constante de 

propagação k, e que inclui os efeitos das correntes de deslocamento (GÜNERİ; 

ALBOYACI, 2018).  O modelo de Petrache et. al. (2005) é mostrado nas equações que 

seguem e sua aproximação simples provou ser muito precisa até a faixa de frequência 

equivalente a 10 MHz (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). 

 
     

    

  
  (
    

  
) 

(3.153) 

 

     
    

  
  (
    

  
) 

(3.154) 

 

3.4  Síntese do capítulo 

Neste capítulo são apresentadas duas diferentes modelagens para o cálculo dos 

parâmetros transversais e longitudinais de uma linha de transmissão subterrânea. O 

primeiro modelo trata-se de uma formulação aproximada proposta por Wedepohl e 
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Wilcox (1973) para cabos SC de duas camadas metálicas; modelo este que possui 

precisão suficiente para fins mais práticos. O segundo modelo estudado, proposto por 

Ametani (1980), aborda a formulação para cabos SC de até três camadas metálicas e 

estende também para cabos PT, além de apresentar uma formulação mais completa e 

geral. Adicionalmente, são apresentadas diferentes formulações para o cálculo da 

impedância de retorno pelo solo do sistema, proposta inicialmente por Pollaczek (1926) 

e aproximada, posteriormente, por diversos autores com o intuito de simplificar os 

cálculos eliminando as funções de Bessel e/ou integrais infinitas das fórmulas, de forma 

a aumentar a rapidez dos algoritmos. 

As modelagens dos parâmetros que são apresentadas são de extrema importância 

para a análise de sensibilidade que é feita no Capítulo 5 com o objetivo de avaliar o 

comportamento dos parâmetros de propagação de ondas eletromagnéticas do sistema 

frente a diferentes situações a qual o sistema pode estar sujeito. 
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4 REPRESENTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

NO DOMÍNIO MODAL  

Em análises e estudos de transitórios eletromagnéticos em sistemas de potência, 

a linha de transmissão pode ser representada nos domínios do tempo, das fases ou dos 

modos (KUROKAWA et al., 2007), (DIAS, 2019). As correntes e tensões ao longo do 

comprimento de uma linha de transmissão polifásica de n fases, podem ser descritas 

através das seguintes equações diferenciais de segunda ordem, apresentadas em (4.1) e 

(4.2), que são provenientes das equações do telégrafo (KUROKAWA et al., 2007), 

(DIAS, 2019): 

   , -

   
 , -, -, - 

(4.1) 

   , -

   
 , -, -, - 

(4.2) 

 Nas Equações (4.1) e (4.2), os vetores [ ] e [ ] representam, respectivamente, as 

tensões e correntes de fase da linha, [ ] é a matriz de impedância longitudinal e [ ] a 

matriz de admitância transversal da linha de transmissão, por unidade de comprimento, 

conforme já demonstradas anteriormente e x representa uma posição ao longo do 

comprimento do cabo (KUROKAWA et al., 2007), (DALTIN, 2006), (DIAS, 2019). 

Diz-se que as equações diferenciais (4.1) e (4.2) estão expressas no domínio das 

fases (KUROKAWA et al., 2007). Estas equações são de difícil solução, pois os 

produtos matriciais [ ][ ] e [ ][ ] resultam em matrizes cheias, geralmente distintas, 

ou seja, [Z] e [Y] não são matrizes diagonais (KUROKAWA et al., 2007). 

No domínio modal, uma linha polifásica de n fases pode ser separada em seus n 

modos de propagação e cada um deles comporta-se como uma linha monofásica 

(KUROKAWA et al., 2007). Em outras palavras, no domínio modal, uma linha de n 

fases pode ser representada por n linhas monofásicas independentes umas das outras 

(KUROKAWA et al., 2007). 

A vantagem da representação do sistema no domínio modal é a eliminação do 

acoplamento entre as fases da linha, o que torna mais fácil a obtenção das soluções das 

equações diferenciais apresentadas em (4.1) e (4.2) (KUROKAWA et al., 2007), 

(DIAS, 2019). 
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4.1  Decomposição modal de linhas de transmissão 

Para decompor uma linha de transmissão em seus modos de propagação, é 

utilizada uma transformação de similaridade para transformar os produtos matriciais 

[ ][ ] e [ ][ ] em matrizes diagonais cujos elementos são os autovalores dos produtos 

matriciais (KUROKAWA et al., 2007), (DALTIN, 2006). Essa transformação facilita a 

obtenção da solução das equações diferenciais da linha é feita por meio de duas matrizes 

de transformação [  ] e [  ], cujas colunas são compostas de autovetores associados aos 

autovalores do produto matricial [ ][ ] e [ ][ ] (KUROKAWA et al., 2007), 

(DALTIN, 2006), (DIAS, 2019). 

A matriz [  ] é a matriz dos autovalores do produto matricial [ ][ ] e é 

calculada por meio de (4.3) (DALTIN, 2006): 

 ,  -  ,  -
  , -, -,  - (4.3) 

De maneira similar, a matriz [  ] é a matriz dos autovalores do produto 

matricial  [ ][ ] e é calculada através de (4.4) (DALTIN, 2006): 

 ,  -  ,  -
  , -, -,  - (4.4) 

Apesar dos produtos matriciais [ ][ ] e [ ][ ] resultarem em matrizes distintas, 

seus determinantes e, consequentemente, autovalores [  ] e [  ] são iguais e, 

denominando [  ] como a matriz dos autovalores dos produtos matriciais, tem-se 

(DALTIN, 2006), (DIAS, 2019): 

 ,  -  ,  -  ,  - (4.5) 

Substituindo (4.5) em (4.3) e (4.4) e fazendo algumas manipulações algébricas 

das equações, obtêm-se: 

 , -, -  ,  -,  -,  -
   (4.6) 

 , -, -  ,  -,  -,  -
   (4.7) 

Substituindo (4.6) e (4.7) em (4.1) e (4.2), respectivamente: 
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   ,  -

   
 ,  -,  -,  -

  ,  - 
(4.8) 

   ,  -

   
 ,  -,  -,  -

  ,  - 
(4.9) 

Mediante manipulações algébricas de (4.8) e (4.9), obtém-se: 

   ,  -

   
 ,  -,  - 

(4.10) 

   ,  -

   
 ,  -,  - 

(4.11) 

onde [  ] e [  ] são, respectivamente, os vetores contendo as tensões transversais e 

correntes longitudinais ao longo de cada modo da linha, e são definidos como 

(DALTIN, 2006): 

 ,  -  ,  -
  ,  - (4.12) 

 ,  -  ,  -
  ,  - (4.13) 

Manipulando algebricamente (4.12) e (4.13) é possível encontrar as tensões e 

correntes de fase a partir das tensões e correntes modais, conforme (4.14) e (4.15): 

 ,  -  ,  -,  - (4.14) 

 ,  -  ,  -,  - (4.15) 

As Equações (4.10) e (4.11) são as equações diferenciais da linha no domínio 

modal (DALTIN, 2006). Devido ao fato de [  ] ser uma matriz diagonal, pode-se 

afirmar que, no domínio modal, uma linha de n fases se comporta como sendo n linhas 

monofásicas desacopladas, cujas soluções das equações diferenciais são conhecidas 

(KUROKAWA et al., 2007), (DALTIN, 2006), (DIAS, 2019). 

Dessa forma, uma linha polifásica de n fases pode ser representada no domínio 

modal, onde é possível calcular o valor das tensões e correntes de cada um nos n modos. 

Em seguida, é possível converter as correntes e tensões modais para o domínio das 

fases, por meio das matrizes de transformação (KUROKAWA et al., 2007), (DIAS, 
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2019). A Figura 4.1 ilustra a representação modal de uma linha de transmissão 

polifásica de n fases (KUROKAWA et al., 2007). 

 

Figura 4.1 Representação modal de uma linha polifásica 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (KUROKAWA et al., 2007). 

 

4.2  Matrizes de impedância e admitância modais 

Fazendo a substituição dos vetores de corrente e de tensão de (4.14) e (4.15) nas 

equações do telégrafo que foram apresentadas no capítulo anterior, em (3.1) e (3.2), 

obtém-se (DALTIN, 2006):  

  ,  -,  -

  
  , -,  -,  - 

(4.16) 

  ,  -,  -

  
  , -,  -,  - 

(4.17) 

Fazendo a pré-multiplicação de (4.16) e (4.17) por ,  -
   e ,  -

  , 

respectivamente, obtém-se: 

  ,  -

  
  ,  -

  , -,  -,  - 
(4.18) 

  ,  -

  
  ,  -

  , -,  -,  - 
(4.19) 

 As equações acima podem ser reescritas como sendo: 
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  ,  -

  
  ,  -,  - 

(4.20) 

  ,  -

  
  ,  -,  - 

(4.21) 

Dessa forma, é possível escrever as seguintes relações entre as grandezas de fase 

e modo para as matrizes de impedâncias longitudinais e admitâncias transversais do 

sistema (DALTIN, 2006): 

 ,  -  ,  -
  , -,  - (4.22) 

 ,  -  ,  -
  , -,  - (4.23) 

 Ao multiplicar as duas matrizes (4.22) e (4.23), tem-se o seguinte resultado: 

 ,  -,  -  ,  -
  , -,  -,  -

  , -,  -  ,  -
  , -, -,  - (4.24) 

 Ao comparar a Equação (4.24) com as Equações (4.3) e (4.5), pode-se afirmar 

que a matriz dos autovalores pode ser escrita como sendo: 

 ,  -  ,  -,  - (4.25) 

De forma análoga, ao multiplicar as duas matrizes (4.23) e (4.22), tem-se o 

seguinte resultado: 

 ,  -,  -  ,  -
  , -,  -,  -

  , -,  -  ,  -
  , -, -,  - (4.26) 

Ao comparar a equação (4.26) com as equações (4.4) e (4.5), pode-se afirmar 

que a matriz dos autovalores também pode ser escrita como sendo: 

 ,  -  ,  -,  - (4.27) 

 As Equações (4.25) e (4.27) mostram que os produtos matriciais ,  -,  - e 

,  -,  - são idênticos e, portanto, as matrizes ,  - e ,  - são matrizes diagonais 

(DALTIN, 2006), (KUROKAWA et al., 2007), (DIAS, 2019). 
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 Substituindo as Equações (4.25) e (4.27) nas equações (4.10) e (4.11), tem-se: 

   ,  -

   
 ,  -,  -,  - 

(4.28) 

   ,  -

   
 ,  -,  -,  - 

(4.29) 

 As Equações (4.28) e (4.29) são as equações diferenciais modais da linha de 

transmissão (DALTIN, 2006). Uma vez que as matrizes ,  - e ,  - são diagonais, as 

equações estão desacopladas e possuem soluções conhecidas e de fácil obtenção 

(DALTIN, 2006), (DIAS, 2019). 

 

4.3  Relação entre as matrizes de transformação modal 

Considerando que a impedância mútua entre as fases i e j é idêntica à 

impedância mútua entre as fases j e i, pode-se afirmar que a matriz transposta de 

impedâncias e admitâncias são equivalentes às matrizes originais, ou seja, (DALTIN, 

2006): 

 , -  , -  (4.30) 

 , -  , -  (4.31) 

 Substituindo (4.30) e (4.31) na Equação (4.3) e aplicando a relação apresentada 

em (4.5), tem-se: 

 ,  -  ,  -
  , - , - ,  - (4.32) 

 Utilizando propriedades matriciais, é possível reescrever a Equação (4.32) 

conforme segue: 

 ,  -  ,  -
  (, -, -) ,  - (4.33) 

Fazendo a transposição dos dois lados da Equação (4.4) e aplicando a relação da 

Equação (4.5), obtêm-se: 

 ,  -
  (,  -

  , -, -,  -)
  (4.34) 
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Reagrupando o lado direito da Equação (4.34) tem-se: 

 ,  -
  (,  -

  , -) (, -,  -)
  (4.35) 

 A Equação (4.35) pode ser reescrita como:  

 ,  -
  (, -,  -)

 (,  -
  , -)  (4.36) 

 Desenvolvendo o lado direito da Equação (4.36) a partir do mesmo 

desenvolvimento feito na Equação (4.35), obtém-se: 

 ,  -
  ,  -

 , - , - (,  -
  )  (4.37) 

 Considerando que ,  - é uma matriz diagonal, pode-se afirmar que: 

 ,  -  ,  -
  (4.38) 

 Com base na Equação (4.38), pode-se afirmar que as Equações (4.33) e (4.37) 

são idênticas, ou seja: 

 ,  -
  (, -, -) ,  -  ,  -

 , - , - (,  -
  )  (4.39) 

 Desenvolvendo o termo (, -, -)  no lado esquerdo da Equação (4.39) mediante 

propriedades matriciais, tem-se: 

 ,  -
  , - , - ,  -  ,  -

 , - , - (,  -
  )  (4.40) 

 Sendo assim, é possível concluir da Equação (4.40) que: 

 ,  -
   ,  -

  (4.41) 

 Da equação (4.41) pode-se concluir que há uma relação entre as matrizes de 

transformação e, portanto, basta efetuar o cálculo de uma e obter a outra através desta 

relação (DALTIN, 2006). 

  



63 

 

 

4.4  Constante de atenuação e velocidade dos modos 

O comportamento de um sistema de transmissão pode ser descrito pelo fator de 

propagação H e pela admitância característica   , de cada um dos modos n do sistema, 

que são definidos por (ROCHA, 2007): 

      √   (4.42) 

 
       √   (4.43) 

onde   representa o comprimento da linha, Z a matriz impedância série, ou longitudinal, 

do modo n e Y a matriz admitância transversal, ou shunt, do modo n (ROCHA, 2007). 

Os sub-índices que relacionam as variáveis ao domínio modal são omitidos nesta seção. 

Porém, ao trabalhar com os modos de propagação, todas as variáveis devem ser 

expressas no domínio modal. 

A constante de propagação de cada modo n do sistema pode ser obtida a partir 

dos parâmetros da linha e é definida em (4.44) (ROCHA, 2007): 

   √   (4.44) 

Por meio de (4.44) pode-se calcular o amortecimento, ou atenuação, e a 

velocidade de cada modo n conforme é mostrado em (4.45) e (4.46) (ROCHA 2007): 

      * + (4.45) 

 
    

   

  * +
 (4.46) 

em que    é o amortecimento do modo n,    é a velocidade do modo n,   * + 

corresponde à parte real da constante de propagação do modo n,   * + corresponde à 

parte imaginária da constante de propagação do modo n e  f é a frequência do sistema, 

expressa em Hz (ROCHA, 2007). 

 

4.5  Síntese do capítulo 

Neste capítulo é mostrado o processo de decomposição modal de uma linha de 

transmissão. A representação do sistema no domínio dos modos possibilita que uma 

linha de transmissão de n fases seja decomposta em seus n modos de propagação. 
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A vantagem da representação da linha de transmissão em seus modos de 

propagação está no fato de que cada um dos modos se comporta como uma linha 

monofásica, independentes umas das outras, cujas equações de tensão e corrente elétrica 

são conhecidas e de fácil solução. 

A decomposição da linha no domínio dos modos é feita por meio de uma matriz 

de transformação cujas colunas são um conjunto de autovetores do produto matricial 

[Z][Y]. 

Adicionalmente, é mostrado como são encontradas a atenuação e a velocidade 

de cada um dos modos de propagação, características estas que estão diretamente 

relacionadas com os parâmetros da linha e que são muito importantes para descrever o 

comportamento de um sistema de transmissão (seja ele aéreo ou subterrâneo). 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES DO COMPORTAMENTO 

DOS PARÂMETROS 

Para realização das análises de sensibilidade dos parâmetros propostas neste 

trabalho, faz-se necessário estabelecer as modelagens que serão consideradas e, para 

isso, são apresentadas, de início, duas seções que precedem à seção de análise de 

sensibilidade, com o intuito de demonstrar a viabilidade da aplicação de diferentes 

formulações de impedância de retorno ao solo existentes, bem como verificar a 

influência das correntes de deslocamento nessas formulações. Estas duas seções são 

umas das principais contribuições desta dissertação, uma vez a comparação entre as 

diferentes formulações para o cálculo da impedância de retorno ao solo do sistema, é 

ainda um ponto pouco explorado na literatura. 

Para implementação do modelo dos parâmetros e consequente demonstração dos 

resultados, é utilizado o software Matlab


, que soluciona, com êxito, todas as funções 

de Bessel e Hankel e integrais definidas que estão presentes nas equações utilizadas. O 

fluxograma das etapas contidas no programa é mostrado na Figura 5.1. 

Figura 5.1 Fluxograma das etapas do programa Matlab
 

 

Fonte: (Própria, 2020). 
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5.1  Comparação entre as formulações aproximadas para o 

cálculo da impedância de retorno ao solo 

Na Figura 5.2, a impedância própria de retorno ao solo de um cabo com um raio 

externo de 2,3 cm, enterrado a uma profundidade de 1 (um) metro no solo, é calculada 

para a faixa de frequência de 10 Hz a 10 MHz, utilizando as fórmulas de aproximação 

que foram apresentadas na seção 3.3.1. 

A Figura 5.3 mostra, de forma mais visível, o comportamento das impedâncias 

próprias de retorno ao solo em frequências superiores a 100 kHz, frequência esta onde 

as impedâncias dos diferentes modelos apresentados apresentam maiores divergências.  

De maneira similar, é feita a mesma análise para a impedância mútua de retorno 

ao solo, considerando dois cabos com raios externos de 2,3 cm, ambos enterrados a uma 

profundidade de 1 (um) metro no solo e espaçados horizontalmente a uma distância de 

0,25 metro. Os resultados obtidos são mostrados na Figura 5.4. 
 

Figura 5.2 Comparação das impedâncias próprias de retorno ao solo para faixa de frequência de 

10 Hz a 10 MHz: a) comparação para    = 10 mS/m, b) comparação para    = 1 mS/m. 

 
Fonte: (Própria, 2020). 

Figura 5.3 Comparação das impedâncias próprias de retorno ao solo para faixa de frequência de 

100 kHz a 10 MHz: a) comparação para    = 10 mS/m, b) comparação para    = 1 mS/m. 

 
  Fonte: (Própria, 2020). 
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Figura 5.4 Comparação das impedâncias mútuas de retorno ao solo: a) comparação para    = 

10 mS/m, b) comparação para    = 1 mS/m. 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

A formulação apresentada por Theodoulidis (2012) pode ser considerada como 

uma formulação de referência para avaliar o desempenho de outros métodos de 

aproximação (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). Nas Figuras 5.5 e 5.6, os níveis 

percentuais de erro dos métodos de Lima e Portela (2012), Saad-Gaba-Giroux (1996), 

Vance (1978) e Petrache et. al. (2005) são avaliados em relação ao método de 

Theodoulidis (2012), desprezando os efeitos das correntes de deslocamento nos 

cálculos. A porcentagem de erro é definida da seguinte maneira (GÜNERİ; 

ALBOYACI, 2018): 

 

       (
|                        |

|           |
)       

(5.1) 

 

Figura 5.5 Erro percentual dos modelos aproximados da impedância própria de retorno ao solo: 

a) considerando    = 10 mS/m; b) considerando    = 1 mS/m. 

 
  Fonte: (Própria, 2020). 
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Figura 5.6 Erro percentual dos modelos aproximados da impedância mútua de retorno ao solo: 

a) considerando    = 10 mS/m; b) considerando    = 1 mS/m. 

 
  Fonte: (Própria, 2020). 

É possível verificar que as aproximações de Lima e Portela (2012) e Saad-Gaba-

Giroux (1996) resultam em erros muito pequenos em relação ao modelo de 

Theodoulidis (2012), tanto para impedância própria quanto para impedância mútua, 

principalmente ao considerar frequências inferiores a 100 kHz. Acima desta frequência, 

o erro do modelo de Saad-Gaba-Giroux (1996) começa a aumentar, ao passo que o erro 

do modelo de Lima e Portela (2012) se mantém estável e altamente satisfatório. 

 

5.2  Avaliação do efeito das correntes de deslocamento na 

formulação da impedância de retorno ao solo 

Como observado anteriormente, o modelo original da impedância de retorno ao 

solo proposto por Pollaczek (1926) despreza as correntes de deslocamento, utilizando 

uma aproximação de baixa frequência. Nesta seção, são avaliados os limites da validade 

desta premissa. 

Para avaliar o efeito da aproximação de baixa frequência, o erro introduzido na 

referência, ou seja, no modelo de Theodoulidis (2012), negligenciando as correntes de 

deslocamento, é apresentado nas Figuras 5.7 e 5.8, para a impedância própria e para a 

impedância mútua, respectivamente. Os dados do sistema/cabo utilizado para esta 

análise são os mesmos que foram considerados para as comparações anteriores (seção 

5.1) e a porcentagem de erro é definida em (5.2) (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). 

 

       (
|                                 |

|                |
)       

(5.2) 
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em que                  representa a impedância do modelo de Theodoulidis (2012) 

considerando a influência das correntes de deslocamento e                   representa 

a mesma impedância desprezando a influência das correntes de deslocamento. 

As Figuras 5.7 e 5.8 mostram que o nível de erro aumenta com o aumento: i) da 

frequência; ii) da resistividade do solo e iii) da permissividade do solo. Estes 

comportamentos possuem consistência física, pois se percebe, com base na expressão da 

constante de propagação completa, que os efeitos das correntes de deslocamento 

aumentam com estes parâmetros (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). Dessa forma, pode-se 

concluir que a inclusão das correntes de deslocamento nas formulações pode ter um 

efeito importante nos cálculos de impedância, dependendo dos parâmetros do solo e da 

frequência considerada (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). 

Figura 5.7 Erro da impedância própria de retorno ao solo utilizando aproximação de baixa 

frequência (modelo de Theodoulidis): a) 10 Hz a 10 MHz, b) 100 kHz a 10 MHz. 

 
Fonte: (Própria, 2020). 

Figura 5.8 Erro da impedância mútua de retorno ao solo utilizando aproximação de baixa 

frequência (modelo de Theodoulidis): a) 10 Hz a 10 MHz, b) 100 kHz a 10 MHz. 

 

Fonte: (Própria, 2020). 
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Ainda com base nas Figuras 5.7 e 5.8, é possível verificar que as correntes de 

deslocamento só começam a ter influência significativa no sistema para frequências 

acima de 100 kHz. Logo, não se faz necessário considerar as correntes de deslocamento 

nas modelagens de parâmetros em frequências inferiores a 100 kHz, uma vez que as 

mesmas não irão interferir nos resultados para esta faixa de frequência considerada. 

É importante notar que o valor da impedância calculado com a constante de 

propagação completa é menor que aquele calculado considerando a aproximação de 

baixa frequência (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). Isso significa que, para casos 

extremos de baixa condutividade e alta permissividade, a impedância real do solo seria 

consideravelmente menor que o valor calculado negligenciando as correntes de 

deslocamento (GÜNERİ; ALBOYACI, 2018). 

As Figuras 5.9 e 5.10 ilustram os níveis de erro das impedâncias própria e 

mútua, respectivamente, para diferentes valores de condutividade e permissividade do 

solo, dos métodos de Saad-Gaba-Giroux (1996), Vance (1978), Petrache et. al. (2005) e 

Lima e Portela (2012) em relação ao método de Theoudoulidis (2012) completo, ou 

seja, considerando os efeitos das correntes de deslocamento. É possível observar que, 

para os casos de baixa condutividade e alta permissividade, o nível de erro no método 

Saad-Gaba-Giroux (1996) é muito elevado a partir da frequência de 

100 kHz. Isso ocorre devido a este método empregar a aproximação de baixa 

frequência, enquanto os outros três utilizam a constante de propagação completa. Isso 

mostra a importância da prévia análise do sistema em estudo para que possa ser 

escolhida a formulação que melhor se enquadra em cada sistema. 

Figura 5.9 Erros de aproximação das impedâncias próprias em relação ao método de 

Theodoulidis: a) comparação para    = 10 mS/m; b) comparação para    = 1 mS/m. 

 
Fonte: (Própria, 2020). 
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Figura 5.10 Erros de aproximação das impedâncias mútuas em relação ao método de 

Theodoulidis: a) comparação para    = 10 mS/m; b) comparação para    = 1 mS/m. 

  
Fonte: (Própria, 2020). 

 

5.3  Análise de sensibilidade dos parâmetros eletromagnéticos de 

cabos subterrâneos considerando modelo de Wedepohl e 

Wilcox 

Para as análises de sensibilidade que são feitas a seguir, é considerado o seguinte 

sistema: três cabos coaxiais da classe de 230 kV, compostos de duas camadas 

condutoras e duas camadas isolantes que são consideradas ideais, isto é, com 

condutividade nula, dispostos em uma configuração plana horizontal com espaçamento 

de 0,25 metro entre os cabos e enterrados a uma profundidade de 1 (um) metro no solo. 

A Fig. 5.11 ilustra o sistema mencionado e a Tabela 5.1 reúne os dados dos cabos SC. 

 

Figura 5.11 Representação do sistema de cabos coaxiais subterrâneos. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de (MAMEDE FILHO, 2005). 

 

0,25 m 
solo 

𝜌𝑔   𝜀𝑟𝑔     
 1 m 𝜇𝑔  𝜇   
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Tabela 5.1 Dados dos cabos SC 

           

           

           

           

           
       

           
       

        ⁄      

        ⁄      

Fonte: (Própria, 2020). 

O modelo proposto por Wedepohl e Wilcox (1973) é utilizado para o cálculo das 

matrizes de impedância longitudinal e admitância transversal do sistema de cabos 

subterrâneos. É importante lembrar que este modelo possui precisão suficiente para fins 

mais práticos e é válido para frequências até 100 kHz, faixa de frequência esta que 

contempla a maior parte de curtos-circuitos e de harmônicos, bem como surtos de 

manobra/chaveamento e surtos atmosféricos mais lentos, típicos das primeiras 

descargas atmosféricas de retorno. 

 Para o cálculo da impedância de retorno ao solo é utilizada a modelagem 

proposta por Lima e Portela (2012), que é baseada no trabalho de Pollaczek (1926) e 

fornece alta precisão em todos os casos práticos de interesse, conforme demonstrado na 

seção 5.1. 

É válido destacar que, nas formulações da impedância de retorno ao solo, 

assume-se que o solo é um bom condutor, ou seja,       . Isso significa que as 

correntes de deslocamento são desprezadas e, uma vez que o estudo é feito para 

frequências de até 100 kHz, esta suposição é bastante aceitável (vide seção 5.2). 

 

5.3.1 Impacto da resistividade do solo 

As Figuras 5.12 a 5.17 mostram o comportamento da atenuação e da velocidade 

dos seis modos naturais de propagação do sistema em estudo considerando diferentes 

valores para a resistividade do solo: 50 Ω , 500 Ω , 1000 Ω , 2400 Ω , 4000 Ω  e 

10000 Ω . Os modos foram designados de a a f nas figuras para serem melhores 

identificados. 
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Figura 5.12 Características de atenuação e velocidade dos modos naturais de propagação para 

um solo com resistividade igual a 50   . 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

Figura 5.13 Características de atenuação e velocidade dos modos naturais de propagação para 

um solo com resistividade igual a 500   . 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

Figura 5.14 Características de atenuação e velocidade dos modos naturais de propagação para 

um solo com resistividade igual a 1000   . 

 

Fonte: (Própria, 2020). 
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Figura 5.15 Características de atenuação e velocidade dos modos naturais de propagação para 

um solo com resistividade igual a 2400   . 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

Figura 5.16 Características de atenuação e velocidade dos modos naturais de propagação para 

um solo com resistividade igual a 4000   . 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

Figura 5.17 Características de atenuação e velocidade dos modos naturais de propagação para 

um solo com resistividade igual a 10000   . 

 

Fonte: (Própria, 2020). 
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O modo a representa o modo terrestre e as influências do solo no sistema. Este 

modo apresenta características de atenuação bastante altas com o aumento da frequência 

e uma velocidade praticamente constante e muito baixa, que se dá devido à alta 

impedância indutiva de retorno ao solo, que é da ordem de cem vezes maior que a 

impedância indutiva da isolação externa do cabo. 

Os modos b e c representam os modos entre bainhas (blindagem). Possuem uma 

atenuação quase constante em uma faixa de frequência bastante ampla. Esta faixa de 

frequência se torna muito importante, pois tende a dominar os espectros de frequência 

de muitas das respostas transitórias de interesse. As Figuras 5.12 a 5.17 mostram que, 

para frequências um pouco acima de 100 Hz, as velocidades destes dois modos são 

constantes. 

Os modos d, e e f são os modos de natureza coaxiais e possuem velocidades 

próximas da velocidade natural do meio dielétrico. 

A velocidade dos modos entre bainhas e modo terrestre determina o tempo que 

leva para o sistema terra comunicar sua presença ao longo do sistema e, portanto, o 

período de tempo durante o qual as sobretensões de bainha podem se desenvolver antes 

de serem verificadas pelos aterramentos do sistema. 

As Figuras 5.18 e 5.19 mostram as características de atenuação e velocidade do 

modo de propagação terrestre do sistema para os diferentes valores de resistividade do 

solo: 50   , 500   , 100    , 2400   , 4000    e 10000   . É considerada a 

análise para o modo terrestre especificamente, por este modo ser o que mais sofre os 

impactos do solo, uma vez que é o modo que representa as influências do solo no 

sistema. 

É possível verificar que, com o aumento da resistividade do solo, há queda na 

atenuação do modo de propagação terrestre e um decaimento da velocidade, 

principalmente no espectro superior de frequências. Tal comportamento possui 

consistência física, uma vez que a atenuação aumenta com o aumento da condutividade 

do meio material, ao passo que a velocidade reduz. Estas sensibilidades podem ser 

confirmadas pelas equações que regem a propagação de ondas eletromagnéticas, 

conforme descrito nos Capítulos 3 e 4. 

A Fig. 5.20 mostra, para diferentes valores de resistividade do solo, a diferença 

percentual da atenuação e da velocidade do modo de propagação terrestre em relação às 

características de atenuação e velocidade do modo de propagação terrestre considerando 

um solo de resistividade igual a 50   . 
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Verifica-se que quanto maior a frequência, maior é o impacto da resistividade do 

solo nas características de atenuação e velocidade do modo de propagação terrestre do 

sistema. Novamente, a motivação de tal comportamento encontra subsídio físico nos 

equacionamentos de propagação de ondas eletromagnéticas presentes nos Capítulos 3 e 

4. 

Figura 5.18 Características de atenuação do modo de propagação terrestre para diferentes 

valores de resistividade do solo. 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

 

Figura 5.19 Características de velocidade do modo de propagação terrestre para diferentes 

valores de resistividade do solo. 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

zoom 
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Figura 5.20 Diferença percentual de atenuação e velocidade do modo terrestre para diferentes 

resistividades do solo em relação ao solo de resistividade igual a 50   . 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

 

5.3.2 Impacto da espessura da última camada de isolação dos cabos 

A fim de avaliar a influência da espessura da última camada de isolação dos 

cabos no comportamento do sistema, é considerado o mesmo sistema da seção anterior 

para esta análise, considerando uma resistividade do solo igual a 50    e fazendo a 

variação da espessura da última camada de isolação dos cabos, cujas especificações 

estão mostradas na Tabela 5.1. 

Dessa forma, é considerada a espessura nominal da última camada de isolação 

dos cabos como sendo de valor x e feita a variação da mesma considerando os seguintes 

múltiplos: 0.3x, 0.5x, 1x, 2x e 3x. 

A Figura 5.21 mostra as características de atenuação e velocidade, do modo de 

propagação terrestre, para os diferentes valores de espessuras da última camada de 

isolação dos cabos coaxiais considerados. 

É possível verificar que o aumento da espessura da última camada de isolação 

dos cabos provoca uma queda na atenuação do modo de propagação terrestre e um 

aumento na velocidade. Tal resultado decorre diretamente do aumento do efeito 

capacitivo do cabo quando da redução da espessura da camada dielétrica. 
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Figura 5.21 Características de atenuação e velocidade do modo de propagação terrestre para 

diferentes espessuras da última camada de isolação dos cabos. 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

 

5.3.3 Impacto da permissividade da última camada de isolação dos 

cabos 

Para avaliar a influência da permissividade da última camada de isolação dos 

cabos no comportamento do sistema, é feita a análise para o mesmo sistema em estudo, 

mantendo a consideração do solo de resistividade igual a 50    e fazendo a variação da 

permissividade relativa da última camada de isolação dos cabos, cuja especificação é 

descrita na Tabela 5.1. 

São considerados os seguintes valores práticos de permissividade relativa para 

análise:     = 2 (dois),     = 4 (quatro),     = 6 (seis) e     = 8 (oito). Vale ressaltar que 

este último valor corresponde ao valor nominal da permissividade relativa da última 

camada de isolação dos cabos que compõem o sistema original considerado. 

As características de atenuação e velocidade, do modo de propagação terrestre, 

para os diferentes valores de permissividade relativa da última camada de isolação dos 

cabos coaxiais considerados são mostradas na Figura 5.22. 

Verifica-se que, ao passo que ocorre aumento da permissividade relativa da 

última camada de isolação dos cabos, há aumento na atenuação e diminuição da 

velocidade do modo de propagação terrestre do sistema. Este comportamento é 

exatamente o oposto do que foi observado em relação à espessura da última camada de 

isolação dos cabos, demonstrado na seção anterior. Tal constatação está associada ao 

aumento do efeito capacitivo do cabo quando do aumento da permissividade relativa da 

camada dielétrica. 
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Figura 5.22 Características de atenuação e velocidade do modo de propagação terrestre para 

diferentes valores de permissividade relativa da última camada de isolação dos cabos. 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

 

5.3.4 Impacto do espaçamento horizontal entre os cabos 

Além das análises que são realizadas em relação à resistividade do solo, 

espessura da isolação e permissividade relativa da isolação, é feita a análise do possível 

impacto no comportamento das características do sistema no que diz respeito ao 

distanciamento horizontal entre os cabos. 

Com o intuito de verificar a influência do espaçamento dos cabos no 

comportamento do sistema, é feita a análise para o sistema em estudo, mantendo a 

consideração do solo de resistividade igual a 50    e fazendo a variação do 

distanciamento horizontal entre os cabos, cuja especificação é descrita na Tabela 5.1. 

No sistema original, os cabos estão espaçados em 0,25 metro, sendo que o 

espaçamento entre os cabos das extremidades é de 0,5 metro, uma vez que os mesmos 

estão dispostos em configuração plana horizontal. Para a análise, são considerados, além 

do distanciamento nominal dos cabos (0,25 metro), um espaçamento menor de 

0,15 metro e um espaçamento maior de 0,5 metro. 

As características de atenuação e velocidade, do modo de propagação terrestre, 

para os diferentes espaçamentos entre os cabos coaxiais do sistema são mostradas nas 

Figuras 5.23 e 5.24, respectivamente. 

É possível concluir que, ainda que seja pequena a influência do distanciamento 

dos cabos no comportamento da atenuação do modo de propagação terrestre do sistema, 

essa atenuação tem valores maiores para quando os cabos estão mais distantes. 
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Em relação ao comportamento da velocidade, é possível verificar que quanto 

mais espaçados estão os cabos, maior é a velocidade do modo de propagação terrestre 

do sistema. 

Tais comportamentos são esperados, dada a redução do efeito capacitivo quando 

da separação dos cabos. 

 

Figura 5.23 Características de atenuação do modo de propagação terrestre para diferentes 

espaçamentos entre os cabos. 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

 

Figura 5.24 Características de velocidade do modo de propagação terrestre para diferentes 

espaçamentos entre os cabos. 

 

Fonte: (Própria, 2020). 

zoom 
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5.4  Síntese do capítulo 

Neste capítulo é feita uma comparação entre algumas das formulações 

aproximadas para o cálculo da impedância de retorno ao solo existentes na literatura, a 

fim de avaliar os efeitos da utilização de cada uma delas. Adicionalmente, é realizada 

uma avaliação da inclusão do efeito das correntes de deslocamento nas formulações. 

Posteriormente, são feitas, considerando a modelagem de Wedepohl e Wilcox 

(1973), diferentes análises de sensibilidade dos parâmetros eletromagnéticos de cabos 

subterrâneos a fim de verificar a influência de algumas variáveis no sistema, tais como: 

resistividade do solo, espessura da última camada de isolação dos cabos, permissividade 

da última camada de isolação dos cabos e distanciamento horizontal dos cabos. 

Os resultados ilustram o impacto das grandezas citadas nos parâmetros 

eletromagnéticos dos cabos, o que certamente influencia na propagação de ondas 

eletromagnéticas ao longo dos mesmos. 
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6 CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE TRABALHOS 

FUTUROS 

6.1  Síntese da dissertação e principais resultados 

Este trabalho apresenta diferentes análises de sensibilidade dos parâmetros 

eletromagnéticos de um sistema de cabos elétricos subterrâneos, por meio de simulações 

computacionais que permitem o estudo do comportamento dos modos de propagação do 

sistema. 

Ao considerar a utilização do modelo de Wedepohl e Wilcox (1973) para as 

análises, verifica-se que as correntes de deslocamento podem ser desprezadas, ou seja, 

não há necessidade de incluir o efeito das mesmas nas formulações, pois para 

frequências de até 100 kHz, as correntes de deslocamento não têm influência nos 

parâmetros em estudo. Em outras palavras, as correntes de deslocamento devem ser 

levadas em consideração apenas em análises cujas frequências de interesse são iguais ou 

superiores a 100 kHz. 

Para analisar o comportamento do sistema frente a diferentes situações a qual o 

mesmo é submetido, são feitas as análises para o modo de propagação terrestre, que é o 

modo de propagação que carrega as informações do solo para o sistema com mais 

intensidade e, claramente, é o modo mais afetado. 

Para a faixa de frequência em estudo (até 100 kHz), verifica-se que o modo de 

propagação terrestre, em geral, é caracterizado pelo aumento da atenuação em altas 

frequências e pela baixa velocidade. 

É possível verificar que quanto menor a resistividade do solo, maior a atenuação 

do modo de propagação terrestre, que é um critério desejável para mitigar transientes de 

alta frequência. Para solos com altas resistividades, percebe-se que a velocidade do 

modo de propagação terrestre diminui, principalmente no espectro superior de 

frequência. Estas constatações evidenciam a extrema importância da devida prospecção 

do solo local (mediante um confiável processo de medição de suas resistividades 

típicas) onde os cabos subterrâneos são instalados. 

Em relação à espessura e à permissividade da última camada de isolação dos 

cabos, verifica-se que o modo de propagação terrestre apresenta maiores atenuações e 

menores velocidades para menores espessuras ou para altas permissividades da última 
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camada de isolação dos cabos. Estes fatos mostram a importância dos projetos 

dielétricos e geométricos dos cabos subterrâneos. 

Verifica-se também que o espaçamento entre os cabos do sistema também 

impacta no comportamento do modo terrestre do sistema. Ainda que a influência na 

atenuação não seja tão marcante, nota-se que quando mais espaçados estiverem os 

cabos, maior é a velocidade de propagação do modo terrestre. Deve ser destacada, 

novamente, a importância dos aspectos geométricos. 

Dessa forma, os dados do solo onde o sistema está inserido, bem como os dados 

dos cabos e da configuração do sistema, tornam-se de extrema importância, uma vez 

que suas características influenciam diretamente no comportamento dos sistemas 

elétricos subterrâneos. 

Todas as análises de sensibilidade realizadas ao longo desta dissertação (cujos 

resultados são resumidos nos parágrafos precedentes), realizados no domínio da 

frequência, influenciarão direta e decisivamente nos comportamentos espaço-temporais 

das distribuições transitórias de ondas de tensão e de corrente ao longo de linhas 

subterrâneas. 

 

6.2  Propostas de trabalhos futuros 

 Com base no desenvolvimento do presente trabalho e nos resultados obtidos, 

apresentam-se as seguintes propostas de continuidade, que diz respeito a alguns pontos 

que foram discutidos durante a elaboração do texto e que podem ser explorados em 

trabalhos futuros: 

1) Implementação do modelo dos parâmetros proposto por Ametani (1980), com 

intuito de estabelecer uma análise comparativa em relação aos resultados obtidos 

pelo modelo do Wedepohl e Wilcox (1973); 

2) Modelagem e verificação análoga à que foi feita neste trabalho, porém considerando 

outras disposições geométricas dos cabos subterrâneos; 

3) Modelagem e verificação análoga à que foi feita neste trabalho, porém para cabos 

submarinos, considerando a influência da água no sistema; 

4) Verificação da influência do solo e de demais fatores, que foram discutidos neste 

trabalho, para sistemas elétricos subterrâneos considerando cabos do tipo PT (Pipe 

Type); 
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5) Verificação da influência da dependência dos parâmetros elétricos (condutividade e 

permissividade) do solo no comportamento dos parâmetros eletromagnéticos de 

cabos subterrâneos; 

6) Realização de análises de sensibilidade similares às realizadas nesta dissertação, 

considerando, porém, frequências superiores do espectro, de tal forma a incluir 

fenômenos associados às descargas atmosféricas mais rápidas (associadas às 

descargas de retorno subsequentes); 

7) Implementação da modelagem ULM (Universal Line Model) para cálculo de tensões 

e correntes transitórias em sistemas elétricos de condutores subterrâneos. 

8) Comparação dos resultados obtidos nesta dissertação com os decorrentes da 

aplicação de pacotes computacionais que utilizam método dos elementos finitos, tais 

como: COMSOL
4
, FEKO

5
 e HFFS

6
. 

9) Aplicação de métodos de elementos finitos sem malhas, com posterior comparação 

com os resultados obtidos nesta dissertação. 

  

                                                      
4
 COMSOL Multiphysics® é um software de simulação multipropósito para modelagem de projetos, 

dispositivos e processos em todas as áreas da engenharia, manufatura e pesquisa científica. 
5
 FEKO é um produto de software eletromagnético computacional desenvolvido pela Altair Engineering. 

O nome deriva da sigla alemã "Feldberechnung für körper mit beliebiger oberfläche", que pode ser 

traduzido como "cálculos de campo envolvendo corpos de forma arbitrária". É um simulador 

eletromagnético 3D de uso geral. 
6
 HFSS é um solucionador comercial de métodos de elementos finitos para estruturas eletromagnéticas da 

Ansys. O acrônimo significa simulador de estrutura de alta frequência. 
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