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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta de representação de sistemas de aterramento elétrico 

diretamente no domínio do tempo, tendo como vantagem os benefícios da modelagem 

realizada no domínio da frequência, com os resultados fornecidos diretamente no domínio do 

tempo, sem passar por transformadas inversas (Laplace ou Fourier). Os modelos no domínio 

do tempo são facilmente inseridos nos softwares convencionais de análise transitória, onde as 

tensões e correntes são melhor compreendidas. A maior contribuição deste trabalho está no 

desenvolvimento de uma técnica capaz de representar o aterramento com elementos discretos 

e positivos de circuitos (resistores-R, capacitores-C e indutores-L). Assim, o circuito 

equivalente representativo do aterramento será sempre um circuito possível de ser 

implementado fisicamente. Nesta proposta o aterramento é inicialmente modelado no domínio 

da frequência, sua impedância harmônica é obtida e representada por meio de elementos 

discretos de circuitos (RLC) associados em série e/ou paralelo. Aterramentos constituídos por 

um eletrodo horizontal ou uma haste vertical foram representados por meio de aproximação 

usando o método dos mínimos quadrados (vector fitting), que permite obter a função racional 

equivalente à admitância do aterramento, a partir da qual são extraídos os ramos de circuitos e 

consequentemente o circuito equivalente. Apesar de ser possível representar uma infinidade 

de aterramentos, dependendo do comprimento e diâmetro do eletrodo/haste combinado com 

determinadas resistividade e permissividade elétricas do solo, esse método pode não garantir 

que todos os elementos RLC sejam positivos. Por isso foi desenvolvido uma nova técnica e 

testada em aplicações com configurações de aterramento mais complexas (malhas). Essa 

técnica fornece resultados precisos e garante que todos os elementos RLC serão positivos. Sua 

validação foi realizada comparando os resultados propostos com os resultados obtidos pelo 

modelo de linha de transmissão (no caso de eletrodo/haste) e pelo modelo eletromagnético 

híbrido HEM (no caso das malhas). Essa técnica permite o uso de qualquer modelo capaz de 

fornecer a impedância harmônica, podendo ser aplicada a configurações genéricas de 

aterramento, o que a torna muito versátil e atrativa. 

 

 

Palavras chaves: Aterramento elétrico. Circuitos elétricos. Descarga atmosférica. Domínios 

do tempo e da frequência. Função racional. Impedância harmônica. Modelo de linha de 

transmissão. Modelo Eletromagnético. Resistividade do solo. Resposta em frequência. 

 



 

ABSTRACT 

This work presents a proposal to represent of electrical grounding systems directly in time 

domain, taking into account the benefits in frequency domain modelling, without employing 

inverse Laplace or Fourier transforms. The time domain models are easily inserted in 

conventional electromagnetic transient software, where voltages and currents are better 

understood. The main contribution of this work is the development of a technique that can 

represent grounding by discrete and positive circuits elements (R-resistors, C-capacitors and 

L-inductors). The representation of the grounding is an electric circuit, possible to be 

implemented physically. Grounding systems is initially modelled in the frequency domain, 

where its harmonic impedance is obtained and then represented by elements of circuit (RLC) 

made in series and/or parallel association. Grounding systems constituted by a horizontal 

electrode or a vertical rod were represented by means of an approximation using the method 

of the least squares (vector fitting). It reproduces the rational function equivalent to the 

admittance of the grounding, which branches of circuits are extracted, forming an equivalent 

circuit. Although it is possible to represent an infinity of groundings, depending on the length 

and diameter of the electrode / rod combined with certain electrical resistivity and permittivity 

of the soil, this technique may not guarantee that all RLC elements are positive. However, a 

new technique was developed and tested in more complex grounding systems (grids). This 

technique provides accurate results and ensures that all RLC elements will be positive. Its 

validation was performed comparing the proposed results with the results obtained by the 

TLM (Transmission Line Model) employed for the horizontal electrodes and vertical rods and 

by the HEM (Hybrid Electromagnetic Model) employed for grounding grids. This technique 

allows the use of any model capable of providing harmonic impedance, and can be applied to 

generic ground configurations, making it very attractive to electromagnetics transient 

analyses. 

 

 

Keywords: Atmospheric discharge. Electric circuits. Electrical grounding. Electromagnetic 

Model. Frequency response. Harmonic impedance. Rational function. Soil resistivity. Time 

and frequency domains. Transmission line model.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 SISTEMA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 

 O aterramento elétrico é parte integrante fundamental das instalações elétricas e, 

devido a sua importância, vem despertando cada vez mais o interesse de muitos pesquisadores 

em todo o mundo. 

 Este trabalho apresenta uma proposta de representação de sistemas de aterramento 

diretamente no domínio do tempo, por meio da associação de elementos discretos de circuitos 

elétricos (RLC-resistores, indutores e capacitores). 

 A extração desses circuitos inicialmente foi realizada por meio da aproximação da 

admitância representativa do aterramento por funções racionais, empregando o VF-vector 

fitting (rotina Matlab® de domínio público desenvolvida por Gustavsen e Semlyen (1999) que 

realiza a aproximação da resposta em frequência por função racional) e posteriormente foi 

desenvolvida outra técnica baseada na resposta em frequência dos circuitos RLC. 

 Na seção 5 foi apresentada uma técnica para representação de aterramentos 

constituídos por apenas uma haste vertical ou apenas um eletrodo horizontal, por meio de 

elementos discretos de circuito. Um modelo baseado na teoria de linhas de transmissão com 

parâmetros uniformemente distribuídos foi utilizado para determinar a admitância harmônica 

(resposta em frequência) do aterramento e então foi aplicado o VF para obtenção da função 

racional que gera uma curva coincidente com a curva da admitância do aterramento. A partir 

da função racional foram extraídos os elementos RLC de circuitos. 

 Apesar dos resultados obtidos apresentarem todos os elementos positivos (visto que 

foram realizadas algumas alterações para se conseguir extrair elementos RLC positivos, por 

exemplo, alterando a quantidade de polos a ser usada no ajuste da curva e/ou alterando a faixa 

de frequência. Mas essas alterações podem não ser viáveis e, dependendo da resistividade do 

solo e do comprimento do eletrodo/haste, nem sempre é possível obter elementos positivos), a 

técnica usando o VF não garante que esses elementos serão sempre positivos, podendo 

resultar em circuitos com elementos negativos, o que não é um modelo fisicamente coerente 

e, portanto, não implementável. 

 Buscando-se um modelo que fosse implementável e fisicamente coerente, que é o 

objetivo deste trabalho, foi desenvolvida outra técnica e apresentada na seção 6. Essa técnica 

é capaz de garantir que todos os elementos serão positivos (físicos) e também é aplicada a 

partir da admitância do aterramento previamente fornecida. 
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 Visto que essa última técnica seria aplicada para representação de configurações de 

aterramento mais complexas (malhas de aterramento), foi necessário escolher um modelo que 

fornecesse a admitância da malha para que a técnica pudesse ser desenvolvida e aplicada. 

 Como uma malha de aterramento possui acoplamentos eletromagnéticos (na presença 

de campos eletromagnéticos) entre os diversos eletrodos, o modelo de linha de transmissão 

usado na seção 5 não pode ser usado neste caso, pois ele não foi desenvolvido para considerar 

tais acoplamentos. Desta forma foi escolhido outro modelo que fosse capaz de representar 

com precisão a admitância da malha. O modelo escolhido foi o HEM (Hybrid 

Electromagnetic Model), que é um modelo híbrido, isto é, baseado na teoria de campos 

eletromagnéticos e na teoria de circuitos elétricos. Esse modelo é escrito no domínio da 

frequência, podendo a dependência dos parâmetros do solo com a frequência ser facilmente 

inserida. O efeito da ionização do solo não foi levado em consideração. 

 A técnica proposta é capaz de representar a admitância da malha a partir da resposta 

em frequência de um circuito RLC equivalente. Os elementos desse circuito são escolhidos de 

forma que sua curva da resposta em frequência coincida com a curva da admitância da malha. 

O circuito equivalente é obtido pela associação paralela de três tipos de ramos (RL série, RC 

série e RLC série). A quantidade desses ramos e os valores dos elementos RLC dependem da 

curva da admitância da malha a ser representada e da forma que foi ajustada, pois é um 

processo manual e interativo. 

 Apesar de manual e iterativa, a técnica proposta é precisa e apresenta excelentes 

resultados. Algumas vantagens em utilizá-la são descritas a seguir: 

 O modelo resultante pode ser facilmente inserido nos softwares convencionais de análise 

transitória, (ex.: ATP/EMTP, PSPICE, PSCAD etc.); 

 O modelo resultante pode ser facilmente associado com outros modelos de outros sistemas 

também representados por circuitos (ex.: torres de linhas de transmissão ou estruturas de 

subestação) para serem simulados na mesma plataforma; 

 As grandezas tensão e corrente são melhores compreendidas no domínio do tempo e os 

resultados são fornecidos nesse domínio sem necessidade de usar transformadas inversas 

de Laplace ou Fourier; 

 A técnica proposta pode ser aplicada para configurações genéricas de aterramento cuja 

impedância harmônica seja fornecida. A independência do modelo usado para determinar a 

impedância torna a técnica versátil, flexível e atrativa para ser usada em diferentes 

aplicações. 
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 Um sistema de aterramento é composto basicamente pelos eletrodos e/ou hastes e pelo 

meio (solo) que os envolvem. Os condutores metálicos que conectam os eletrodos aos 

equipamentos a serem protegidos também podem ser entendidos como parte do aterramento.  

 Na Figura 1 é apresentado um desenho representativo de um sistema de aterramento. 

Figura 1 – Sistema de aterramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Sendo que: 

 IL é a corrente longitudinal que flui através do eletrodo quando uma corrente de falha é 

injetada no ponto B; 

 IT é a corrente transversal que abandona o eletrodo, sendo injetada no solo quando uma 

corrente de falha é injetada no ponto B; 
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 h é a profundidade em que o eletrodo ou malha está enterrado; 

 µ, ε e ρ são, respectivamente, a permeabilidade magnética. a permissividade elétrica e a 

resistividade elétrica (sendo que o índice “a” designa o ar e o índice “s” o solo); 

 GPR é a elevação de tensão no ponto de injeção da corrente em relação ao infinito; 

 B é o ponto onde a corrente de falha é injetada (ponto onde o GPR é calculado); 

 C e D são pontos na superfície do solo, afastados do ponto B, onde aparecem potenciais 

VC e VD, devido a injeção da corrente de falha; 

 E é um ponto no infinito onde o potencial pode ser considerado zero volts. 

O princípio de funcionamento de um sistema de aterramento pode ser descrito 

observando-se a Figura 1. A descarga atmosférica atinge o topo da torre (ponto A) e a 

corrente elétrica da descarga circula pela estrutura metálica até sua base (ponto B) e é guiada 

pelo sistema de aterramento para o solo onde é dissipada (as cargas são neutralizadas). 

Quanto maior a impedância do aterramento, maior será a elevação do potencial (GPR 

– do inglês ground potential rise – elevação do potencial de terra) no ponto de injeção do 

impulso de corrente no solo (ponto B) e pior será o desempenho do sistema elétrico e da 

proteção. Também será maior a diferença de potencial entre os pontos na superfície da terra, 

por exemplo, entre os pontos B, C e D mostrados na Figura 1.  

A maioria dos modelos encontrados na literatura técnica sobre sistemas de aterramento 

em alta frequência estudam formas de prever a elevação do potencial no ponto de injeção da 

corrente no solo/aterramento e os fatores que influenciam na elevação deste potencial, para 

serem usados como ferramenta no projeto do aterramento.  

 A impedância harmônica do aterramento está intimamente relacionada com a conexão 

dos eletrodos com o solo que os envolve, com a resistividade e permissividade elétricas do 

solo, com a geometria do aterramento e com o ponto de conexão da estrutura com o 

aterramento. Entretanto, devido ao fenômeno indutivo, o desempenho do sistema de 

aterramento em alta frequência pode se tornar menos eficiente do que em baixa frequência. 

 Os sistemas de aterramentos elétricos podem ser classificados em: tipo 1 - constituído 

por um único eletrodo ou haste; tipo 2 - constituído pela associação de hastes verticais e/ou 

eletrodos horizontais formando figuras geométricas arbitrárias ou definidas, por exemplo, 

malha, anel, arestas de triângulo, quadrado, retângulo etc., conforme mostrado na Figura 2.  

 Do ponto de vista da representação destes dois tipos de sistemas existe uma grande 

diferença. Os aterramentos do tipo 1(por exemplo um cabo contrapeso usado em linhas de 
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transmissão) são mais fáceis de serem representados do que os do tipo 2, devido ao 

acoplamento eletromagnético que ocorre entre os eletrodos/hastes (ex. malhas). 

 Grandes malhas são consideradas como as soluções mais eficazes para sistemas de 

aterramento de grandes subestações e instalações industriais. 

Figura 2 – Exemplos de configurações básicas de sistemas de aterramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Na Figura 3 é mostrado um exemplo dos cabos contrapesos usados para aterrar os pés 

de uma torre de linha de transmissão (LT).  

Figura 3 – Cabos contrapesos para aterramento dos pés de uma torre de uma LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Neste exemplo foi considerada uma torre autoportante com quatro pés onde os cabos 

contrapeso são enterrados paralelamente ao eixo longitudinal da LT, saindo da base da torre 

formando ângulo de 45º com o eixo da linha. Ressalta-se que existem outras configurações. 

 Nas Figuras 4 a 8 são mostrados exemplos práticos de aterramentos de torres de LT, 

utilizando cabo contrapeso. 
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A linha de transmissão Jales-Auriflama, com aproximadamente 47 km de extensão é 

formada por 125 torres autoportantes (quatro pés), sendo a mais alta com 43 m de altura. Essa 

linha, com dois circuitos trifásicos, foi projetada para operar na tensão nominal de 138 kV, 

com o objetivo de aliviar o carregamento da LT 69 kV Votuporanga II – Nhandeara que tem 

capacidade de 36 MVA e também para dar mais confiabilidade ao sistema elétrico. 

O aterramento é formado por quatro cabos contrapesos (um para cada pé da torre), 

enterrados paralelamente ao eixo longitudinal da linha (afastados no máximo 11 m desse 

eixo), enterrados a aproximadamente 1 m de profundidade, com comprimentos que variam de 

15 a 150 m, conforme a variação da resistividade média do solo nas proximidades da torre. 

Além dos cabos contrapesos são usados mais 2 anéis concêntricos para equalização dos 

potenciais, sendo o primeiro anel enterrado distante 2 m (externamente as bases) dos pés da 

torre e o segundo distante 2 m do primeiro, ambos enterrados a 1 m de profundidade. Tanto os 

anéis como os cabos contrapesos são de aço cobreado de 4 AWG (Φ≈5,189 mm). 

As torres são equipadas com dois cabos de guarda (pára-raio). 

 Na Figura 4 são mostrados detalhes da base e esboço do aterramento da torre 31.  

Figura 4 – Bases da torre 31 da LT 138kV (Jales-Auriflama) e esboço do aterramento.  

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Na foto (lado esquerdo) são mostradas as quatro bases de concreto da torre e um 

esboço (em linha vermelha) dos dois anéis de aterramento que interligam os quatro cabos 

contrapesos. Os cabos contrapesos são de aproximadamente 120 m de comprimento cada um. 

No canto superior direito é mostrada a conexão do cabo contrapeso com a estrutura da torre e 
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no canto inferior direito é mostrado o cabo contrapeso estendido no solo antes de ser 

enterrado. 

 Na Figura 5 são mostradas as quatro bases de concreto da torre 33 e um esboço (em 

linha vermelha) dos dois anéis de aterramento que interligam os quatro cabos contrapesos que 

medem aproximadamente 35 m de comprimento cada um. 

Figura 5 – Bases da torre 33 da LT 138kV (Jales-Auriflama) e esboço do aterramento.  

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Na figura 6 são mostrados detalhes de algumas torres de uma LT situadas no trecho 

entre Jales e São José do Rio Preto. Essa linha de transmissão é uma linha antiga (mais de 30 

anos), interligada ao sistema integrado em 138kV. 

Figura 6 – Aterramento das torres da LT (Trecho: Jales-São José do Rio Preto)  

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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 Na foto da esquerda e na superior são mostradas a torre autoportante e os quatro pés 

apoiados nas bases, respectivamente. As três fotos inferiores mostram as bases e a conexão 

com o terra, da esquerda para a direita, torres localizada em Jales, Fernandópolis e São José 

do Rio Preto, respectivamente. Verifica-se que o aterramento é feito por uma chapa de aço 

galvanizado (zincado) de dimensões aproximadas de 20 mm de largura x 2,5 mm de 

espessura. Uma das razões do material não ser cobre é evitar vandalismo. 

 A seguir são mostrados detalhes do cabo contrapeso usado nas torres de transmissão 

que interligam as usinas de Jirau e Santo Antônio ao Sistema Interligado Nacional. Essa 

alternativa é constituída por dois bipolos de corrente contínua (2 x 3150 MW ± 600 kV), entre 

as subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2 (SP), com uma extensão 

aproximada de 2375 km. O cabo contrapeso é formado por 7 fios de aço galvanizado (1x7 

sendo o diâmetro de cada fio aproximadamente 3,05 mm) com área total de 51,08 mm
2
 e seu 

comprimento varia em média de 25 a 120 m de comprimento (dependendo da resistividade do 

solo). Cada contrapeso é conectado na estrutura dos pés da torre por meio de um conector. 

 Na Figura 7 é mostrada uma torre do tipo autoportante (foto da esquerda) onde cada 

um dos quatro pés recebe o cabo contrapeso (detalhe mostrado na foto do canto inferior 

direito) que é conectado na estrutura da torre via conector específico (detalhe mostrado na 

foto do canto superior direito). 

Figura 7 – Aterramento das torres autoportantes da LT Porto Velho–Araraquara. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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 Da mesma forma, na Figura 8 é mostrada a torre do tipo estaiada (foto da esquerda) e 

cada um dos quatro cantos da base (única) recebe o cabo contrapeso que são conectados 

juntos na estrutura da torre, dois a dois e em lados opostos da torre (detalhe mostrado na foto 

do canto superior direito) via conector específico (detalhe mostrado na foto do canto inferior 

direito). 

Figura 8 – Aterramento das torres estaiadas da LT Porto Velho–Araraquara. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Infelizmente não foi possível fornecer neste trabalho exemplos de malhas de 

aterramento comumente usadas nas subestações e em parques industriais. 

 A função do sistema de aterramento é conseguir que, nas superfícies do solo e no 

conjunto de instalações próximas ou diretamente interconectadas ao eletrodo de aterramento, 

não ocorram potenciais elevados perigosos aos equipamentos e aos seres vivos e, ao mesmo 

tempo, permita dispersar efetivamente para dentro do solo eletricidade estática ou as correntes 

de falha injetadas nos eletrodos. As correntes de falha podem ser provocadas tanto por falhas 

internas (desequilíbrio, curto circuito) como por fontes externas (descargas atmosféricas).  

O aterramento elétrico deve sensibilizar eficientemente as proteções elétricas (relés, 

fusíveis, disjuntores, supressores, etc), prover segurança durante condições de falha; 

minimizar a probabilidade de arco voltaico durante transitório, minimizar interferências 
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eletromagnéticas para não interferir em equipamentos e dispositivos na sua proximidade ou a 

ele conectados, minimizar os danos nas instalações e equipamentos, proporcionar a correta 

operação dos dispositivos elétricos, criar um potencial de referência para todos os aparelhos 

elétricos e eletrônicos a ele conectados etc., contribuindo na qualidade dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica e na qualidade da energia fornecida.  

 Um sistema ideal de aterramento deve fornecer impedância próxima de zero em 

relação a um terra remoto, distribuição uniforme de tensão em sua superfície e não causar 

perturbações eletromagnéticas em suas vizinhanças. No entanto, na prática a impedância de 

sistemas de aterramento para o terra remoto é sempre maior que zero e a distribuição de 

potenciais pode não ser uniforme durante o período transitório.  

 As tensões resultantes entre diferentes pontos de estruturas ligadas ao aterramento, 

podem gerar condições perigosas para os seres vivos e para os equipamentos, no caso de 

operação anormal do sistema de energia ou descargas atmosféricas. 

Além das características descritas anteriormente, o aterramento deve apresentar: 

capacidade de condução de corrente; valor de resistência/impedância invariável com as 

condições climáticas e tempo de vida útil compatível com a vida do sistema a ser protegido. 

1.2 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Segundo relato do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe), o Brasil é líder mundial na incidência de descargas atmosféricas e, 

entre 2000 e 2014, os raios provocaram a morte de 1.790 pessoas. A cada 50 mortes por raios 

no mundo, uma acontece no Brasil. Na primavera e no verão, as estações mais quentes do 

ano, são registrados 90% dos 50 milhões de raios que atingem o Brasil 

anualmente (PORTAL BRASIL, 2016). 

Segundo estudo do Elat, os raios causam prejuízos anuais ao país da ordem de um 

bilhão de dólares. O prejuízo ao setor elétrico é o maior, com cerca de 600 milhões de reais, 

seguido pelas empresas de telecomunicação, com cerca de 100 milhões de reais, e as 

empresas seguradoras e de eletroeletrônicos, com cerca de 50 milhões de reais 

cada (ELAT, [200-]). 

Os trabalhos abordando sistemas de aterramento elétrico, especialmente quando 

submetidos às correntes impulsivas de descargas atmosféricas, têm ocupado lugar de destaque 

na comunidade científica, visto que dos aterramentos dependem o bom funcionamento e a 

confiabilidade dos sistemas de energia elétrica. A busca constante por modelos cada vez mais 
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precisos e mais fáceis de serem utilizados em situações práticas, aliada a utilização de novas 

ferramentas computacionais, é de fundamental importância no planejamento dos sistemas de 

proteção. 

Cada aplicação específica deve ser estudada a fim de se escolher um modelo adequado 

para representá-la, com maior precisão e fidelidade. Apesar desta não ser uma tarefa trivial, 

devido a infinidade de modelos disponíveis, isso é extremamente necessário, pois os modelos 

são desenvolvidos fundamentados em suposições e aproximações e não conseguem atender 

todo tipo de aplicação. 

Verificando esses dados é notória a necessidade de proteções eficazes, tanto para 

preservar a vida, quanto para preservar a integridade dos equipamentos e instalações e, 

consequentemente, garantir a qualidade do fornecimento de energia e da energia 

fornecida. Também há a necessidade de reduzir custos operacionais melhorando o 

desempenho financeiro das empresas afetadas e evitando o repasse dos prejuízos ao 

consumidor. Esses dados motivam e justificam o desenvolvimento de trabalhos na área de 

aterramento elétrico como este apresentado nesta tese. 

1.3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é obter um modelo capaz de representar sistemas genéricos 

de aterramento, por meio de elementos discretos e passivos de circuitos elétricos (circuito 

físico/implementável, formado pela associação de elementos discretos RLC - resistores, 

indutores e capacitores), diretamente no domínio do tempo, sem passar por transformadas 

inversas de Laplace ou de Fourier. 

1.4 CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS  

 A maior contribuição desta tese está no desenvolvimento de uma técnica que permite 

representar sistemas de aterramento genéricos por meio de elementos discretos e passivos de 

circuitos elétricos (elementos físicos). Esses circuitos podem ser simulados na mesma 

plataforma de análise transitória, juntamente com circuitos representativos de outros sistemas 

(ex.: torres de linhas de transmissão, estruturas de subestação etc.), além de poderem ser 

implementados fisicamente. Este conceito de representação de sistemas físicos por resposta 

em frequência de circuitos RLC pode ser estendido a outras aplicações, diferentes da 
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apresentada nesta tese, por exemplo, a emulação de circuitos representativos de outros 

problemas físicos, tais como os eventos eletromagnéticos. 

1.5 ESTRUTURA DO TEXTO  

Este texto é composto por sete seções, conforme descrito a seguir.  

1: Introdução 

Refere-se a seção 1 deste texto, que se encerra no final da subseção 1.6. 

2: Revisão histórica a respeito de modelos de sistemas de aterramentos durante regime 

transitório 

Nesta seção é apresentada uma revisão histórica sobre sistemas de aterramento, onde 

são mencionados vários trabalhos que apresentaram contribuições significativas aos estudos 

sobre o comportamento de sistemas de aterramento mediante correntes impulsivas (altas 

frequências), típicas de descargas atmosféricas.  

3: Modelos de aterramentos usados neste trabalho 

Nesta seção são apresentados os dois modelos utilizados neste trabalho. Um deles, 

baseado na teoria de linhas de transmissão, foi usado para determinar a impedância harmônica 

do aterramento, constituído por apenas um eletrodo horizontal ou uma haste vertical e, o 

outro, sendo um modelo híbrido, baseado na teoria de campos eletromagnéticos e na teoria de 

circuitos, usado para determinar a impedância harmônica de malhas de aterramento. 

4: Análise de grandezas que caracterizam um sistema de aterramento 

Nesta seção são apresentadas algumas grandezas que influenciam no aterramento. São 

analisadas a impedância harmônica, a impedância de impulso, o comprimento efetivo e o 

efeito de propagação. Maior ênfase é dada para impedância harmônica, pois ela é a base para 

a continuidade deste trabalho e, portanto, é analisada a influência da frequência, do 

comprimento do eletrodo, da resistividade e da permissividade elétricas do solo, na 

impedância harmônica. 
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5: Proposta de representação de eletrodos e hastes de aterramento diretamente no domínio do 

tempo 

Nesta seção é apresentada uma técnica para representação de aterramento composto 

por apenas um eletrodo horizontal ou uma haste vertical. É utilizado o vector fitting e o 

aterramento é representado por meio de elementos de circuitos (RLC). São dados exemplos 

passo a passo para representação tanto de um eletrodo horizontal quanto de uma haste 

vertical, assim como são apresentados resultados para várias configurações/geometrias desses 

dois tipos de aterramento. Esta técnica não garante que todos os elementos RLC sejam 

positivos. 

6: Proposta de representação de malhas de aterramentos diretamente no domínio do tempo 

Nesta seção é apresentada uma técnica que é a contribuição original deste trabalho 

para representação de aterramento formado por malha. O aterramento é representado por meio 

da associação de elementos passivos (RLC) de circuitos elétricos. É dado um exemplo passo a 

passo de como aplicar esta técnica, assim como são apresentados resultados da aplicação em 

outros casos (malhas de diferentes geometrias). Também é feita uma comparação usando o 

vector fitting, onde as diferenças são evidenciadas. Usando esta técnica, os circuitos serão 

sempre existentes fisicamente e possíveis de serem implementados. 

7: Conclusões e sugestões para trabalhos futuros  

Finalmente, na seção 7, encontram-se as conclusões desta pesquisa e a apresentação de 

sugestões para trabalhos futuros. 

1.6 CONCLUSÃO  

Nesta seção foi apresentada uma breve introdução a respeito de sistemas de 

aterramento elétrico, o objetivo deste trabalho, sua motivação, justificativa e contribuição. 

Essas descrições contribuíram para enfatizar a relevância da área de aterramento elétrico e a 

necessidade de se realizar trabalhos nesta área. 
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2 REVISÃO HISTÓRICA A RESPEITO DE MODELOS DE SISTEMAS DE 

ATERRAMENTOS DURANTE REGIME TRANSITÓRIO 

2.1 INTRODUÇÃO 

Os trabalhos abordando sistemas de aterramentos elétricos, especialmente quando 

submetidos às correntes impulsivas de descargas atmosféricas, têm ocupado lugar de destaque 

na comunidade científica, visto que dos aterramentos dependem o bom funcionamento e a 

confiabilidade dos sistemas de energia elétrica. A busca constante por modelos cada vez mais 

precisos e mais fáceis de serem utilizados em situações práticas, aliada a utilização de novas 

ferramentas computacionais é de fundamental importância no planejamento dos sistemas de 

proteção. 

Cada aplicação específica deve ser estudada a fim de se escolher o modelo adequado 

para representá-la com maior precisão e fidelidade. Isto é extremamente necessário, pois os 

modelos são desenvolvidos fundamentados em suposições e aproximações e não conseguem 

atender a todo tipo de aplicação. Também é necessário o conhecimento básico sobre alguns 

modelos disponíveis na literatura e suas limitações, pois este trabalho se fundamenta na 

impedância harmônica previamente fornecida e, por isso, é importante saber se essa 

impedância representa adequadamente o aterramento que se deseja representar. A precisão na 

representação do aterramento pela sua impedância harmônica está intimamente ligada a 

precisão do modelo proposto neste trabalho. 

As primeiras investigações de que se tem registro sobre o estudo do comportamento 

transitório do sistema de aterramento elétrico, mediante descargas atmosféricas, se devem aos 

experimentos realizados por Bewley em 1934, que conduziu uma série de testes em cabos 

contrapesos de torres de linhas de transmissão e os resultados foram documentados. 

Considerando o cabo contrapeso como uma linha de transmissão com perdas e parâmetros 

constantes ao longo de sua extensão, ele aplicou um degrau unitário de tensão no ponto de 

entrada do aterramento e deduziu uma expressão para o cálculo da impedância do eletrodo. 

(BEWLEY, 1934). 

Sunde (1940), que se tornou um dos pesquisadores mais citados na área de 

aterramento elétrico, publicou um trabalho tratando as características de surto de um cabo nu 

enterrado. Seu trabalho foi motivado pela necessidade de entender melhor o comportamento 

da impedância de eletrodos enterrados (cabo contrapeso de torres de linhas de transmissão e 
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cabo de proteção dos cabos telefônicos subterrâneos) sujeito a correntes impulsivas, bem 

como das características do solo (constante dielétrica e a resistividade). 

Sunde (1940), dando continuidade ao trabalho de Dwight (1936), que apresentou 

fórmulas práticas para o cálculo da resistência de aterramento em regime permanente, 

abordou com maior rigor físico e matemático od sistemas de aterramento, desenvolvendo 

equações a partir da teoria eletromagnética, utilizando as equações de Maxwell e adotando 

uma abordagem baseada na teoria de linhas de transmissão em um meio condutivo.  

Desenvolveu ainda um conjunto de expressões para o cálculo dos parâmetros elétricos 

de um condutor enterrado. Foi mostrado por meio de fórmula que, quando um degrau unitário 

de corrente é injetado no ponto médio de um eletrodo, a impedância de surto cresce em 

frações de microssegundos de zero ao valor máximo, dependendo da constante dielétrica e da 

resistividade do solo. A partir desse valor máximo, a impedância de surto decresce quase que 

inversamente proporcional a raiz quadrada do tempo, até que a corrente refletida na 

extremidade do eletrodo retorne ao seu ponto médio. Então a impedância de surto se aproxima 

da resistência de dispersão medida em corrente contínua ou em baixa frequência. 

Bellaschi (1941), Bellaschi, Armington e Snowden (1942) e Bellaschi e 

Armington (1943) obtiveram, analiticamente, expressões para determinação da sobretensão no 

ponto de injeção da corrente impulsiva para impulsos de corrente com diferentes formas de 

onda aplicados em hastes de aterramento. Eles desenvolveram um trabalho (dividido em três 

partes) sobre característica impulsiva e de 60 Hz de dispositivos de aterramento elétrico. 

Abordaram também os efeitos da ionização nos casos em que o campo elétrico crítico é 

excedido, calculando a impedância do eletrodo neste caso. Estes estudos têm sido a base de 

diversos trabalhos quando a ionização é levada em consideração.  

Rudenberg (1945) propôs um trabalho considerando os principais problemas 

científicos relacionados com a condução de correntes elétricas para a terra e através do solo, 

limitado ao fluxo subterrâneo das correntes eletricas, que não é tão facilmente mensurável e, 

portanto, não tão bem entendido como o comportamento das correntes de redes aéreas. O 

autor analisou o comportamento das correntes que fluem na terra que é influenciado pela 

resistividade do solo, pela frequência da corrente, pelo tamanho e forma dos eletrodos. Ele 

chamou a atenção para o fato da simplicidade de uma corrente fluindo direcionada em um 

cabo condutor ser perdida quando se analisa a corrente no solo pois, no solo, as correntes se 

espalham por todo o espaço sendo necessário seguir seus caminhos a fim de se analisar o seu 

desempenho no subsolo. O autor também apresentou diversos cálculos e medidas 
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experimentais da resistência de terra para vários tipos e configuração de eletrodo bem como 

várias condições de solo.  

Para eletrodos enterrados, de considerável comprimento, Rudenberg ainda afirmou 

que: a) a indutância própria do eletrodo irá desempenhar um papel maior no que diz respeito a 

correntes de impulso visto que a constante de tempo indutiva (L/R) aumenta com o quadrado 

do comprimento; b) a resistência interna do eletrodo pode ser desconsiderada visto que os 

eletrodos enterrados usualmente possuem substancial seção reta; c) o efeito capacitivo do solo 

também pode ser desconsiderado pois a constante de tempo (RC) praticamente não varia. 

Petropoulos (1948) obteve resultados importantes sobre a ionização do solo. Ele 

estudou o fato de que ao se elevar a tensão aplicada, a partir de um valor crítico que depende 

do tipo de solo, descargas elétricas começavam a aparecer nas vizinhanças da superfície do 

eletrodo. À medida que a tensão era aumentada, a resistência diminuía e caia rapidamente a 

zero quando a tensão crítica de disruptura do solo era atingida. 

Sunde (1949), abordou em seu livro os efeitos da condução da terra em sistema de 

transmissão. O autor organizou o trabalho em nove capítulos, iniciando com uma 

fundamentação nas equações de Maxwell, tratando na sequência assuntos sobre a 

resistividade do solo, a resistência de alguns arranjos de eletrodos, a impedância mútua de 

condutor isolado de retorno de terra, as características de propagação dos condutores de 

retorno de terra, as características de surto de condutores de retorno de terra e a proteção de 

cabos e linhas de transmissão contra descargas atmosféricas, trazendo um entendimento dos 

mecanismos das descargas atmosféricas. 

 Até aproximadamente a década de 80, os trabalhos publicados na área de aterramento 

elétrico eram basicamente restritos a cabos contrapesos, eletrodos singelos lineares e hastes 

verticais. Os modelos na sua grande maioria eram baseados na teoria de linha de transmissão 

e desenvolvidos analiticamente, contando com simplificações devido a falta de recursos 

computacionais.  

O trabalho de Gupta e Thapar (1980) provavelmente foi o primeiro a tratar sistemas de 

aterramento mais complexos, como é o caso das malhas usadas em subestações. Eles 

propuseram um método e uma fórmula empírica (Indutância da malha = Indutância própria de 

um elemento da malha x D, onde D é uma constante empírica dada em tabela e cujos valores 

dependem da quantidade de laços da malha e do ponto de injeção da corrente) para cálculo da 

impedância de malhas quadradas de aterramento com injeção da corrente impulsiva no centro 

ou no canto da malha.  
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Nesse estudo, surgiram os termos impedância impulsiva (definida pela razão entre os 

valores de pico da tensão e da corrente), área efetiva (indica a área da malha associada à 

dissipação de corrente impulsiva para o solo) e coeficiente de impulso (definido pela razão 

entre a impedância impulsiva e a resistência obtida em baixa frequência), hoje bastante 

utilizados na área de aterramento elétrico. Foram propostas também formulas empíricas para 

cálculo da área efetiva e do coeficiente de impulso com correntes impulsivas injetadas no 

centro e no canto da malha de aterramento. A validade do modelo analítico foi verificada com 

testes experimentais.  

Segundo esses autores, o efeito de ionização do solo na impedância impulsiva pode ser 

desconsiderado para grandes malhas de subestação de alta voltagem e também, a impedância 

impulsiva depende da configuração geométrica da malha (tamanho, forma, espaçamento entre 

os eletrodos, ponto de injeção da corrente do impulso), da magnitude e da forma da corrente 

de impulso e das características do solo. O impulso de corrente foi considerado como sendo 

uma onda cossenoidal para a onda de frente e uma exponencial para a cauda.  

Embora o trabalho de Gupta e Thapar tenha sido um dos pioneiros no estudo do 

comportamento de malhas de aterramento de subestação sob descargas atmosféricas, a 

modelagem adotada apresenta as seguintes deficiências: 1) a distribuição de corrente inicial 

na malha (para o cálculo de indutância da malha) é obtido assumindo que a corrente é 

distribuída igualmente em todos os elementos, 2) esta análise refere-se apenas a malhas 

quadradas sendo que na prática as malhas podem ter configurações complexas, 3) a 

resistência da terra da malha é calculado considerando a malha como uma placa circular 

equivalente e 4) o efeito de hastes verticais de aterramento na dissipação do impulso de 

corrente não é considerado. 

Em 1992, os pesquisadores Gupta e Singh (1992a) propuseram fórmulas empíricas 

para cálculo da impedância de impulso, da área efetiva e do coeficiente de impulso para 

malhas retangulares de aterramento, com ponto de injeção de corrente no centro ou no canto 

da malha, estendendo os conceitos desenvolvidos em 1980 por Gupta e Thapar, para malhas 

quadradas de aterramento. Foi apresentada uma comparação entre malhas quadradas e 

retangulares e discutido o efeito da relação do comprimento e da largura da malha na 

impedância impulsiva. Similarmente ao trabalho anterior, a validação das fórmulas foi feita 

pela comparação dos resultados teóricos com resultados experimentais.  

Nesse mesmo ano esses autores também propuseram uma fórmula empírica para 

cálculo da indutância de malhas de aterramento retangulares, possuindo laços internos 

quadrados uniformes e admitindo o ponto de injeção da corrente no centro ou no canto da 
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malha (GUPTA; SINGH, 1992b). Nesse trabalho, as seguintes suposições foram empregadas: 

1) o campo eletromagnético é maior onde a corrente é mais concentrada, isto é, ao redor de 

condutor. Entretanto a indutância é dada principalmente pela distribuição de corrente nos 

condutores que formam a malha. O efeito da corrente no solo foi negligenciado. 2) a dispersão 

de corrente para a terra foi negligenciada. Toda corrente que entra pelo ponto de injeção é 

coletada pela malha, 3) a variação do raio do condutor que forma a malha foi negligenciado 

na influência da variação da indutância (foi considerado raio do eletrodo constante de 

0,02 m). 

Segundo Heimbach e Grcev (1997), o comportamento do sistema de aterramento em 

frequências nominais é bem entendido. Representar o desempenho transitório do sistema de 

aterramento é bem mais complicado, pois envolve a dependência da frequência. Essa 

dificuldade aumenta quando se trata de complexos arranjos geométricos, como é o caso das 

grandes malhas de aterramento. 

 Outro trabalho empírico também foi proposto por Grcev (2007), que fornece fórmula 

empírica para uma primeira aproximação da eficiência do impulso de alguns arranjos comuns 

de eletrodos de aterramento verticais e horizontais para formas de onda típicas de relâmpago. 

Nesse trabalho o efeito da ionização do solo foi ignorado.  

Grcev apresentou, nesse trabalho, a definição da resistência de aterramento como 

sendo a quantitade básica que caracteriza o desempenho de aterramentos em baixa frequência. 

Foi dada a definição da impedância harmônica do aterramento e sua dependência da 

frequência, sendo mencionados os comportamentos indutivo, capacitivo e resistivo da 

impedância. Foi descrita a influência da frente de onda da corrente de impulso da descarga 

atmosférica (pois ela possui componentes harmônicas de altas frequências), o comportamento 

dinâmico e o comprimento efetivo do sistema de aterramento.  

Esse autor mostra o impulso de corrente aplicado na haste de aterramento, a tensão 

transitório no ponto de injeção do impulso de corrente e a impedância da haste vertical para a 

primeira descarga e para a subsequente, e caracteriza o comportamento da impedância em 

dois diferentes períodos: o de transitório rápido, onde a corrente, devido a sua alta frequência, 

percebe alta impedância e, o transitório lento (período estacionário) onde a impedância 

praticamente se iguala com a resistência de baixa frequência.  

Esse autor compara também a primeira descarga com a subsequente e afirma que pelo 

fato da subsequente possuir a frente de onda mais íngreme, ela sofre mais as influências da 

alta frequência. Também é feita a análise do comportamento da resistência e da impedância 

em função do comprimento da haste onde foi verificado que a resistência continua diminuindo 
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com o aumento do comprimento, mas que a impedância pouco diminui ou praticamete não 

diminui, especialmente para o caso das descargas subsequentes, para comprimentos maiores 

que o comprimento efetivo do eletrodo. 

Geralmente desejam-se obter os modelos diretamente no domínio do tempo, pois as 

grandezas envolvidas, por exemplo, tensões e correntes, são melhores compreendidas 

analisando-as em função do tempo. Porém, os parâmetros do solo e a impedância do 

aterramento são variáveis com a frequência, o que torna interessante uma análise no domínio 

da frequência.  

Desta forma, modelos podem ser desenvolvidos no domínio da frequência ou no 

domínio do tempo. Muitos obtêm as tensões e correntes no domínio da frequência e as 

respostas são fornecidas no domínio do tempo por meio da transformada inversa de Laplace 

ou Fourier. Essa transformação geralmente é feita por métodos numéricos e pode não ser tão 

precisa em toda a faixa de frequência, sendo necessário cuidado para não obter resultados 

inconsistentes. 

Uma forma de classificação dos modelos, apresentada na literatura técnica, é conforme 

sua abordagem, ou seja, os baseados na teoria de circuitos elétricos, na teoria de linha de 

transmissão e na teoria de campos eletromagnéticos, apresentando cada um vantagens, 

desvantagens e limites para os domínios de suas validades.  Neste trabalho será apresentada 

essa classificação nas subseções 2.2, 2.3 e 2.4 desta revisão bibliográfica, respectivamente. 

Cabe ressaltar ainda que alguns autores classificam como híbridos os modelos que empregam 

duas teorias, isto é, a de campos eletromagnéticos e a de circuitos elétricos. 

Nas subseções 2.5 e 2.6 serão apresentados modelos que levam em conta o efeito da 

variação da frequência nos parâmetros do solo e os efeitos não lineares da ionização do solo, 

respectivamente. Na subseção 2.7 serão apresentados alguns trabalhos que apresentaram 

representação de sistema de aterramento por meio de funções racionais, seja para 

determinação da matriz admitância ou para extração e síntese de circuitos.  

Na subseção 2.8 serão apresentadas conclusões acerca da seção 2 

2.2 MODELOS BASEADOS NA TEORIA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 

 Os modelos baseados na teoria de circuitos elétricos não são simples do ponto de vista 

analítico, porém permitem representar com precisão o acoplamento entre eletrodos e os 

fenômenos não lineares como o da ionização do solo. 
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Liew e Darveniza (1974) realizaram experimentos de sistemas de aterramento 

submetidos à aplicação de corrente impulsiva. Um gerador de 1 a 20 kA para ondas de 

6/16 µs e 18/54 µs foi usado para aplicação da corrente impulsiva e três tipos de solos foram 

testados para quatro dimensões de eletrodo. Durante os testes a corrente de impulso e a 

elevação de tensão foram medidas e gravadas oscilograficamente.  

Segundo esses autores, os testes foram realizados com o objetivo de fornecer dados 

confiáveis para verificação de um modelo analítico e não um estudo exaustivo das 

características de surto da conexão de terra. Análise das tensões e correntes gravadas no 

oscilograma revelaram que: as características de não linearidade da tensão e corrente; o pico 

da tensão ocorre antes do pico da corrente; o instante de mínima resistência ocorre depois do 

pico da corrente; o efeito de histerese é observado na resistência e na corrente e como a 

corrente cai para zero, uma voltagem residual é observada. Esses dados, segundo esses 

autores são similares aos relatados por Bellaschi (1941).  

O modelo de Liew e Darveniza descreve as características de surto de corrente não 

linear de vários eletrodos de aterramento e representa precisamente o comportamento de surto 

desses eletrodos em solos com diversas resistividades. Primeiramente foi realizado o cálculo 

da resistência de terra para uma única haste vertical, em baixa frequência, onde o valor da 

resistência foi determinado similarmente ao proposto por Dwight (1936) pelo método dos 

potenciais médios, sendo que Liew e Darveniza consideram um método alternativo, em 

relação ao trabalho de Dwight, assumindo diferentes superfícies equipotenciais que permitem 

a definição da região de crítica densidade de corrente, a partir da qual começa a ionização do 

solo. Assim, a expressão da resistência de terra foi determinada e os resultados foram 

comparados com os de Dwight, obtendo satisfatória concordância.  

Pelo uso de mesma aproximação de equipotenciais circulares, foram determinadas as 

resistências para duas e quatro hastes simétricas e, novamente houve concordância entre os 

cálculos de Liew e Darveniza com os realizados por meio da fórmula de Dwight, para 

resistência linear em baixa frequência.  

Na sequência Liew e Darveniza determinam a resistência de impulso para uma única 

haste baseado no modelo dinâmico por eles proposto onde, para densidade de corrente menor 

que o valor crítico que causa a ionização do solo, a resistividade permanece constante, mas 

quando o valor crítico da densidade de corrente que causa a ionização do solo é atingida, a 

resistividade decai exponencialmente. O modelo calcula e utiliza os valores da condutância, 

tempo de ionização e tempo de desionização do solo e se fundamenta na alteração fictícia da 

resistividade do solo para contemplar o efeito da ionização do solo. 
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 Verma e Mukhedkar (1980) apresentaram um trabalho com o propósito de analisar o 

desempenho de eletrodo de aterramento sob curtas correntes de impulso. Partindo de um 

circuito equivalente à linha de transmissão, considerando parâmetros distribuídos, por meio da 

análise de circuitos, eles chegaram às equações do telegrafista e a partir dessas em uma 

expressão analítica para cálculo da impedância impulsiva de um eletrodo enterrado, 

submetido a impulso curto de corrente de descarga atmosférica, levando em conta os 

parâmetros resistência metálica, indutância, capacitância e condutividade.  

A solução das equações do telegrafista é dada por meio da separação de variáveis, 

envolvendo série de Fourier e a função de Green. A função de Green é um tipo de função 

utilizada para resolver equações diferenciais não homogêneas sujeitas a condições iniciais ou 

condições de contorno determinadas. Ela tem esse nome em homenagem ao matemático 

britânico George Green, que foi o primeiro a desenvolver este conceito, na década de 1830. 

Esses autores mostraram que modelos com parâmetros distribuídos de tal sistema 

(condutor linear tipo cabo contrapeso ou haste) preveem seu comportamento transitório em 

conformidade com o clássico experimento realizado por Bewley (1934) em cabo contrapeso. 

Verma e Mukhedkar (1981) descreveram em sua publicação os conceitos básicos 

necessários para o estudo de sistemas de aterramento submetidos à corrente de impulso de 

descargas atmosféricas e analisaram um circuito equivalente de uma malha de aterramento 

para a sua resposta a impulsos práticos, como para sinal de rampa e dupla exponencial e 

estabelecem expressões para a impedância de impulso. Nesse trabalho os autores usaram 

parâmetros concentrados e análise de circuito para chegarem à expressão da impedância de 

impulso para malhas de aterramento. 

Ramamoorty et al (1989), apresentaram um método analítico para determinar o 

desempenho transitório de sistemas de aterramento. Segundo os autores a metodologia 

proposta foi validada pelos resultados de extensos testes de campo.  

Esses autores afirmaram que muitos trabalhos publicados analisam o comportamento 

transitório de eletrodos de aterramento de várias formas mas, apenas alguns pesquisadores, 

propuseram métodos para determinar a impedância impulsiva de malhas de aterramento e, 

ainda usando de simplificações, considerando a malha como sendo quadrada ou aproximada 

por um disco de área equivalente, enquanto que na prática as malhas das subestações podem 

ter configurações complexas. 

Segundo esses autores, a metodologia por eles proposta emprega um modelo 

generalizado de malha de aterramento para análise transitória sendo a resistência de terra 

(condutância representada por parâmetros concentrados em modelo PI) e as indutâncias 
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próprias e mútuas de cada elemento da malha, os dois fatores de maior importância nessa 

análise. Além disso, o modelo propõe a formação da matriz para a susceptância da malha, que 

terá também a representação de indutância mútua entre cada elemento da malha após a 

transformação das tensões de ramo em tensões de nó. O sistema de equações nodais para a 

malha é resolvida numericamente usando o método de Runge-Kutta para determinar as 

tensões de nó. Conhecendo o valor da crista da corrente de impulso, a impedância impulsiva 

da malha também pode ser determinada.  

Como vantagens do modelo, os autores afirmaram: 1) qualquer configuração de malha 

arbitrária pode ser estudada 2) a distribuição de tensão em todos os nós da malha, bem como a 

impedância impulsiva, pode ser calculada 3) a injeção de corrente pode ser considerada em 

qualquer nó da malha e 4) as hastes verticais da malha pode ser modelada para se estudar o 

efeito da haste na dissipação da corrente de impulso.  

O trabalho foi restrito a solos uniformes de baixa resistividade (tipicamente de 

100 ohm-metros) e para correntes de impulsos de forma dupla-exponencial, que não ionizam 

o solo. 

Segundo Grcev e Menter (1996), estudo de compatibilidade eletromagnética requer 

conhecimento da tensão transitória que pode ser desenvolvida próximo ao sistema de 

aterramento durante descargas atmosféricas, uma vez que tal tensão pode induzir em circuitos 

eletrônicos sensíveis. Para este propósito é necessária a avaliação precisa do campo elétrico 

transitório próximo e/ou na superfície dos condutores de aterramento. Nesse trabalho é 

apresentado um procedimento para cálculo do campo transitório próximo a grandes sistemas 

de aterramento, como uma resposta para uma típica corrente impulsiva de um raio, baseado 

numa metodologia computacional desenvolvida no campo de antenas. Resultados calculados 

são comparados com resultados de medições publicados. O modelo é aplicado para verificar a 

suposição comum de que a ionização do solo pode ser desconsiderada no caso de grandes 

sistemas de aterramento. Os resultados apresentados mostram que o limiar de ionização do 

solo é atingido e excedido durante uma típica descarga atmosférica em um grande sistema de 

aterramento. 

Otero, Cidrás e Álamo (1999) propuseram um novo método para análise de sistemas 

de aterramento, baseado na teoria de circuitos elétricos, cuja solução é obtida aplicando a 

técnica convencional da análise nodal.  

A modelagem propõe um circuito elétrico que os autores chamaram de EC - Circuito 

Equivalente do sistema de aterramento, dependente da frequência, constituído por nós e 
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ramos, com elementos resistivos, indutivos, capacitivos e seus acoplamentos, que são 

calculados aplicando as equações eletromagnéticas básicas.  

O sistema de aterramento é considerado como condutores cilíndricos interconectados e 

cada condutor é dividido em segmentos infinitesimais de tal forma que, o potencial de cada 

segmento em relação ao infinito, pode ser considerado como a média de suas tensões nodais e 

cada segmento é considerado como uma fonte de corrente longitudinal e uma transversal. 

Esse circuito representa o comportamento elétrico do sistema de aterramento. A 

solução é obtida primeiramente no domínio da frequência e posteriormente convertida para o 

domínio do tempo, aplicando a transformada inversa de Fourier. A metodologia é aplicada no 

estudo de sistemas de aterramento complexos e os potenciais do terra remoto ao eletrodo de 

terra ou pontos na superfície da terra são calculados para diferentes frequências.  

Os autores fizeram comparação dos resultados de seu modelo com os resultados 

obtidos por Grcev (1996), que usou a teoria de campos eletromagnéticos, e apresentaram um 

gráfico comparativo da tensão em função do tempo que, segundo eles, apresentou boa 

concordância. Essa comparação foi feita para dois casos, sendo o primeiro para eletrodos 

horizontais e o segundo para hastes verticais.  

Os autores também afirmam que aplicaram o modelo para um grande número de 

casos, para solos uniformes e solos de duas camadas e compararam com diferentes métodos e 

que todos os resultados foram satisfatórios. 

Cidrás, Otero e Garrido (2000) publicaram um trabalho com metodologia similar a do 

trabalho de Otero, Cidrás e Álamo (1999), isto é, foi analisado o sistema de aterramento no 

domínio da frequência por meio de circuito elétrico equivalente. Da mesma forma que 

anteriormente eles se basearam na teoria de circuitos elétricos.  

Nesse trabalho o fenômeno da ionização do solo foi levado em consideração e 

analisado. Esse fenômeno aparece quando a corrente de dispersão que deixa o eletrodo ou 

haste rumo à terra é alta o suficiente para produzir uma intensidade de campo elétrico maior 

que o valor crítico de disruptura do solo. Segundo os autores, esse fenômeno diminui a 

impedância do aterramento e é similar a um aparente aumento das dimensões do eletrodo.  

A ionização do solo tem influência significativa na performance de pequenos eletrodos 

de aterramento alimentados por altas correntes. O trabalho propõe então uma nova maneira de 

incluir a não linearidade devido a ionização do solo em análises de sistemas de aterramento. 

Alguns autores consideram o efeito de ionização na modelagem como uma similar 

redução drástica na resistência da terra ao redor do eletrodo ou haste, enquanto outros 

consideram um aumento no diâmetro do eletrodo. Nesse trabalho os autores consideram o 
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aumento do raio do eletrodo e essa modificação resulta em alteração da condutância que 

precisa ser recalculada frequentemente. Da mesma forma, o campo elétrico precisa ser 

recalculado a todo instante para saber se está acima ou não do valor crítico a partir do qual 

ocorre a ionização do solo. Os resultados obtidos a partir da metodologia descrita foram 

comparados pelos autores com os obtidos por Liew e Darveniza (1974), tendo sido verificada 

uma boa concordância. 

Zeng et al (2008) propuseram um modelo numérico baseado na teoria de circuitos a 

parâmetros concentrados variável no tempo para calcular as características transitórias de uma 

malha de aterramento sob corrente de descarga atmosférica. Os fenômenos de ionização do 

solo em torno dos condutores de aterramento são simulados por meio de parâmetros variáveis 

no tempo. As influências de parâmetros diferentes sobre as características transitórias da 

malha de aterramento, submetidos à corrente de impulso atmosférico, são analisados e a área 

efetiva de utilização da malha de aterramento sob descarga atmosférica é discutida. 

Yutthagowith (2016) propôs um modelo para representação de eletrodos horizontais 

de aterramento por meio do modelo PI modificado, aplicado a eletrodos de 2 a 40 m de 

comprimento, enterrados em solos de 50 a 2000 Ωm. 

 Os parâmetros concentrados R, L e C foram determinados pela formulação derivada 

dos estudos de Sunde (1940). Como esses parâmetros concentrados não conseguem 

representar o aterramento em altas frequências, o método prevê uma alteração introduzindo 

fatores de correção (m e k) para esses parâmetros. 

 Os coeficientes m e k são obtidos por meio do método Downhill simplex de tal forma 

a fazer a curva do modelo se aproximar (preferencialmente coincidir) com a curva da 

admitância padrão determinada por um modelo adequado, por exemplo, o eletromagnético. 

Assim, os novos valores dos parâmetros R, L e C são obtidos. Segundo o autor, os resultados 

foram validados por comparação com a literatura e o modelo permite de forma simples inserir 

o efeito de ionização do solo. 

 Os trabalhos citados a seguir também tiveram base na abordagem pela teoria de 

circuitos: Geri (1999), Araneo et al. (2015), Mahmoudian, Gholami e Sadrpour (2015) e 

Valente Júnior et al. (2015). 

2.3 MODELOS BASEADOS NA TEORIA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO  

Os modelos de aterramento baseados na teoria de linhas de transmissão são os mais 

simples e não requerem grandes esforços computacionais quando comparados com os 
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baseados na teoria de circuitos e de campos eletromagnéticos. Os modelos a parâmetros 

distribuídos são ideais para representar eletrodos horizontais e hastes verticais, devido a sua 

precisão e simplicidade, porém apresentam dificuldade na representação, no domínio da 

frequência, de malhas (devido o acoplamento entre os eletrodos) e da ionização do solo 

(devido a não linearidade). Uma vantagem muito grande apresentada é conseguir representar 

as dependências da frequência. 

O problema de determinação do aumento do potencial de terra de sistemas de 

aterramento durante transitórios foi abordado por Meliopoulos e Moharam (1983), cujo 

modelo analítico usa a teoria da análise dos elementos finitos, segmentando o aterramento em 

pequenas porções cilíndricas de terra envolvendo o eletrodo. Cada segmento é caracterizado 

como uma linha de transmissão com parâmetros uniformemente distribuídos. A resistência de 

dispersão para a terra é precisamente calculada pelo método dos momentos, enquanto que a 

indutância e capacitância do elemento finito são calculadas pelas equações de Maxwell. 

Para ilustrar a metodologia, os autores primeiramente trataram o caso de um condutor 

linear de terra e na sequência estenderam a análise para o caso de malhas de subestação. Os 

resultados obtidos foram comparados com resultados experimentais conhecidos e houve 

concordância. Por último. foi realizada uma interface do modelo com o programa de 

computador EMTP que permite o estudo do impacto dos transitórios eletromagnéticos em 

sistemas de aterramento. 

O modelo usa técnicas de análise aproximada, aproximando os parâmetros distribuídos 

pertinentes a um segmento do aterramento por um circuito com a resistência série e a 

condutância da terra dividida em duas partes (similar a um circuito π) e a parte central do 

circuito (indutância e capacitância) representa uma linha de transmissão sem perdas. A partir 

desta configuração foi construído um circuito equivalente resistivo que é a base do método. 

Velazquez e Mukhedkar (1984) propuseram um trabalho com o objetivo de elucidar a 

compreensão do comportamento de eletrodos de aterramento sob condições transitórias, por 

meio do desenvolvimento de conceitos analíticos básicos.  

Eles usaram a abordagem pela teoria de linha de transmissão a parâmetro distribuído e 

fizeram, a partir das equações do telegrafista (propagação de onda), a análise primeiramente 

de um condutor linear enterrado em solo de permeabilidade, permissividade e condutividade 

constantes. Depois, o comportamento não linear ou o mecanismo de condução de canal foi 

substituído por uma linearização resultante de uma divisão virtual do eletrodo.  

Com base nos resultados desse estudo, um modelo de circuito equivalente para 

eletrodos de terra longos, incluindo tanto a zona de canal como o mecanismo de condução 
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eletrolítica, foi proposto e utilizado em um algoritmo computacional desenvolvido para este 

propósito. Segundo os autores, o modelo foi extensivamente verificado com dados 

experimentais e analíticos disponíveis na literatura.  

Em suas análises, os autores observaram que: a) o comportamento transitório depende 

do tipo de solo (resistividade e permissividade), do comprimento do eletrodo e da forma de 

onda do impulso de corrente. Esses elementos determinam a distribuição de tensão e corrente 

ao longo do eletrodo e a participação de cada segmento do eletrodo na dissipação da corrente 

para o solo. b) o efeito da indutância no aumento da impedância impulsiva é parcialmente 

compensado pelo efeito da capacitância, dando uma resposta ligeiramente oscilatória. c) a 

impedância impulsiva de eletrodos de terra aumenta instantaneamente de zero ao seu valor 

máximo e diminui lentamente para um valor igual à resistência de corrente contínua do 

condutor à terra (o mesmo já havia sido observado nos estudos de Sunde (1940)). d) após um 

ou dois microssegundos, a impedância impulsiva é por vezes menor do que a resistência 

medida em corrente contínua ou em baixa frequência. Este fato tem sido geralmente atribuído 

ao processo de formação de arco ou ionização do solo em torno do condutor. 

A respeito da ionização do solo os autores modelaram a impedância impulsiva 

empregando um raio fictício variável para o eletrodo, isto é, o raio permanece constante igual 

ao raio real do eletrodo até que a densidade de corrente do elemento não exceda o valor 

crítico. Se as densidades de corrente são maiores do que o valor crítico, ocorre o aumento do 

raio de acordo com uma equação por eles deduzida, devido a ruptura do solo.  

Comparando esse trabalho com o de Liew e Darverniza (1974), verifica-se que esse 

último consideram o fenômeno da ionização do solo através de uma variação fictícia da 

resistividade do solo, enquanto o primeiro considera uma variação fictícia do raio do eletrodo. 

Ambos os modelos obtiveram sucesso na incorporação do fenômeno de ionização do solo na 

modelagem do comportamento impulsivo dos sistemas de aterramento. 

Papalexopoulos e Meliopoulos (1987) propuseram um trabalho baseado nos conceitos 

de linha de transmissão, empregando análise de elemento finitos para modelar as partes 

constituintes do sistema de aterramento. 

O trabalho apresenta um modelo analítico para cálculo da frequência característica e 

da resposta transitória de sistemas de aterramento constituídos por condutores retilíneos. O 

sistema de aterramento é segmentado em pequenos pedaços de eletrodo envolvidos com solo 

que são caracterizados como uma linha de transmissão com perdas e, distribuída resistência 

série, indutância, resistência da terra, capacitância e acoplamento mútuo para qualquer outro 

elemento condutor finito.  
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Cada segmento é resolvido pelas equações de Maxwell considerando condições quase 

estáticas. O modelo é aplicado para fenômenos transitórios compreendendo uma larga faixa 

de frequência e os resultados são apresentados ilustrando as propriedades do sistema de 

aterramento em baixas e altas frequências. Foi concluído que em altas frequências a reatância 

do sistema de aterramento passa a ser significativa e não pode ser desconsiderada.  

Para sistemas muito grandes a reatância em 60 Hz também pode ser considerável 

quando comparada com a resistência do sistema. Para sistemas de aterramento de subestações 

a resistência em 60 Hz é aproximadamente igual a resistência em corrente contínua e a 

indutância é praticamente constante quando a frequência varia de 0 Hz até as primeiras 

harmônicas de 6 0Hz. A resistência do aterramento diminui com o tamanho do sistema, 

enquanto a indutância aumenta. A resistência e a indutância de sistemas extra grandes de 

aterramentos exibem uma forte dependência da frequência na faixa das harmonicas de 60 Hz. 

Liu, Zitnik e Thottappillil (2001) apresentaram um modelo de linha de transmissão 

escrito no domínio do tempo para estudo de transitório em sistema de aterramento sob 

descarga atmosférica, que inclui o acoplamento eletromagnético mútuo entre os eletrodos e 

também a influência da interface solo-ar. 

A influência de diferentes parâmetros, como a permissividade relativa do solo, a 

resistividade do solo e a condutividade e diâmetro do condutor, na distribuição de tensão 

transitória do sistema de aterramento, foi investigada e as conclusões acerca delas foram 

descritas no trabalho. 

Segundo os autores, os resultados da simulação estão em boa concordância com o 

modelo baseado na solução das equações completas de Maxwell e também com as medidas 

relatadas na literatura. 

Grcev e Popov (2005), inicialmente, discutem a formulação para a determinação dos 

parâmetros (R, L e C), por unidade de comprimento, empregados no modelo baseado na teoria 

de linhas de transmissão (LT) e apresentam comparações das curvas obtidas pelo modelo 

eletromagnético (EM), considerado por eles como padrão, com curvas obtidas por meio do 

modelo LT, para alguns comprimentos de hastes em solos de diferentes resistividades. 

Usando simulações numéricas analisaram as possibilidades de construir circuitos 

equivalentes simples, representativos do aterramento realizado com haste vertical, que possam 

aproximar ou comparar resultados do modelo EM. Eles discutem alguns circuitos e 

compararam um circuito de parâmetro distribuído homogêneo usual com um não homogêneo 

determinado por correspondência de curva com os resultados do modelo EM. Esse circuito 

com parâmetros não homogêneo é constituído pela associação em série de indutores com 
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derivação de capacitores e resistores entre essas indutâncias. As resistências e capacitâncias 

foram consideradas constantes para cada situação simulada e apenas a indutância foi variada. 

A quantidade de elementos e seus valores foram determinadas por meio de rotina em 

ambiente Matlab. 

Gazzana et al. (2014) apresentaram uma metodologia baseada na teoria de linha de 

transmissão (TLM) para a simulação de sistemas de aterramento, considerando a ionização do 

solo. Uma formulação foi proposta para aumento do raio do eletrodo em função do capo 

elétrico crítico à ionização. A partir da expressão para o cálculo do raio não linear do eletrodo 

é determinada a expressão não linear da condutância, tanto para eletrodos horizontais como 

para hastes verticais, no domínio do tempo.  

Segundo os autores o método não está sujeito à soluções divergentes, sendo numericamente 

estável e a metodologia pode ser incorporada em um algoritmo geral independentemente das 

propriedades do solo ou características do eletrodo de aterramento. 

Djamel, Slaoui e Georges (2016) propuseram um modelo com parâmetros variáveis no 

tempo desenvolvido e implementado em ferramentas de software (Matlab/Simulink) para 

calcular o comportamento transitório dos sistemas de aterramento durante o raio. São 

analisados a resistividade e a ionização do solo em torno do eletrodo, no comportamento 

transitório do sistema de aterramento submetido a corrente de impulso da descarga 

atmosférica. 

Com base no modelo da linha de transmissão, o aumento no diâmetro dos condutores 

implica na necessidade de alteração dos parâmetros de linha por unidade de comprimento com 

consequente alteração dos elementos de circuito presentes no modelo. Segundo os autores, o 

modelo desenvolvido foi utilizado para estudar o desempenho de hastes verticais e eletrodos 

horizontais e podem ser estendidos a malhas de aterramento de diferentes tamanhos. Afirma 

também que os resultados obtidos para a tensão são precisos e foram validados pelo método 

analítico representado na literatura. 

Gazzana et al (2016a) propuseram um trabalho apresentando o desenvolvimento de 

uma formulação analítica, com foco na implementação computacional do método de 

modelagem da linha de transmissão em 1-D, para estimar o potencial na superfície do solo, 

causada pela corrente elétrica calculada sobre um condutor de aterramento. O estudo levou 

em consideração a influência da frequência nos parâmetros do solo. As simulações foram 

realizadas considerando um eletrodo horizontal típico usado como aterramento no sistema 

elétrico de potência e a formulação foi validada comparando os resultados com a solução 

baseada no modelo eletromagnético. Os resultados demonstram que a formulação apresenta 
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boa precisão, contribuindo para uma melhor representação dos sistemas de aterramento 

baseados em técnicas numéricas em 1-D. 

Kobayashi et al (2017) propuseram um trabalho com abordagem hibrida do método de 

perfil de interpolação restrito (CIP- do inglês Constrained Interpolation Profile) e do método 

de modelagem de linhas de transmissão (TLM) para análise de campos eletromagnéticos e 

surtos, no sistema de coordenadas cartesiano tridimensional. 

O método TLM é empregado localmente no espaço de trabalho para representar 

condutores de fio fino e o método CIP é usado para computar campos no restante do espaço 

de trabalho. Segundo os autores as formas de onda dos campos eletromagnéticos e das 

sobretensões calculadas usando o método híbrido CIP-TLM apresentaram boa concordância 

com as correspondentes calculadas usando expressões analíticas exatas ou com o método de 

diferenças finitas no domínio do tempo. 

Os trabalhos mencionados a seguir também tiveram base na abordagem pela teoria de 

linhas de transmissão: (VERMA; MUKHEDKAR, 1980; MAZZETTI; VECA, 1983; LIU; 

ZITNIK; THOTTAPPILLIL, 2001; LORENTZOU; HATZIARGYRIOU; PAPADIAS, 2003; 

THEETHAYI et al., 2007; GRCEV; GRCEVA, 2009; VALENTE JUNIOR et al., 2015; 

ALÍPIO et al., 2016; EVDOKUNIN; PETROV, 2017; YANG et al., 2017). 

2.4 MODELOS BASEADOS NA TEORIA DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS  

Os modelos baseados na teoria de campos eletromagnéticos são considerados mais 

precisos que os demais, pois empregam as equações de Maxwell e requerem menos 

simplificações, no entanto são mais complexos.  

Grcev e Dawalibi (1990) propuseram um trabalho com o desenvolvimento e aplicação 

de um modelo de computador para analisar o desempenho transitório de sistemas de 

aterramento por meio de uma abordagem baseada na teoria de campos eletromagnéticos 

usando o método dos momentos e técnicas de interpolação. Esse trabalho foi desenvolvido 

diretamente no domínio da frequência e os resultados foram convertidos para o domínio do 

tempo por meio da transformada rápida de Fourier.  

Os eletrodos de aterramento foram modelados, dividindo-os virtualmente em pequenos 

segmentos finos e um modelo matemático/numérico utilizado para determinar os campos 

elétricos e a distribuição de corrente em torno de um sistema de aterramento foi descrito. Suas 

vantagens e limitações foram apresentadas.  
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Uma função de transferência para cada frequência considerada foi obtida a partir da 

resposta em frequência a um estado estacionário em que o tempo de excitação harmônica foi 

calculado para uma ampla faixa de frequências a partir de 0 Hz. A função de transferência 

depende apenas das características geométricas e propriedades eletromagnéticas do sistema de 

aterramento e do meio que o envolve.  

A principal limitação deste modelo é atribuída ao tempo de processamento 

(enfatizando que o trabalho é de 1990) necessário para a análise de sistemas de aterramentos 

grandes ou complexos, como é o caso das malhas. No entanto, o autor não apresentou 

resultados de análises numéricas detalhadas para sistemas de aterramentos práticos. 

Grcev (1992) publicou um trabalho cujo objetivo foi investigar a influencia dos 

componentes negligenciados do campo elétrico na avaliação analítica das tensões transitórias 

nas vizinhanças dos sistemas de aterramento energizado pela injeção de corrente de impulso. 

Segundo Grcev (1992), Takashima, Nakae e Ishibashi (1980) calculam a distribuição 

de corrente no sistema de aterramento e a distribuição do campo elétrico nas vizinhanças, 

assumindo que as cargas elétricas no eletrodo de aterramento são as únicas fontes de campo 

elétrico (despreza a corrente longitudinal) e Papalexopoulos e Meliopoulos (1987) 

negligenciam o caminho de integração dependente da componente de tensão.  

Essas abordagens simplificadas negligenciam a influência da corrente longitudinal 

variável no tempo no eletrodo de aterramento, como fonte adicional de campo elétrico. Ainda 

segundo esse autor, usualmente, em análises em baixa frequência de sistemas de aterramento, 

a distribuição de potencial é calculada primeiro e tensões são obtidas depois como diferença 

de potencial. As tensões para altas frequências são calculadas como integral de linha do vetor 

campo elétrico ao longo do caminho dado, uma vez que não são iguais as diferenças de 

potencial. 

Para validar os resultados, dois modelos matemáticos diferentes foram resolvidos por 

diferentes técnicas numéricas e os resultados foram comparados. Os dois casos foram 

baseados no método dos momentos e na teoria eletromagnética. Foram usados dois programas 

padrão para antenas onde a solução é dada no domínio da frequência e passada para o 

domínio do tempo por meio da transformada de Fourier.  

Para eletrodos lineares houve concordância dos resultados simulados com os de 

Takashima quando foi desconsiderada a parte do campo elétrico devido a corrente 

longitudinal no eletrodo. Verificou-se que o campo elétrico diminui com o aumento da 

frequência. Quando se considerou o campo elétrico devido a corrente longitudinal no 

eletrodo, pouco se alterou o campo elétrico com o aumento da frequência e estes resultados 
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são diferentes do caso anterior, não concordando assim com Takashima. Várias outras 

situações, além do condutor linear, foram comparadas. 

Segundo Grcev e Arnautovski (1993), a alta corrente que flui durante um impulso 

atmosférico pode causar transitórios de tensão acoplando cabos que são partes sensíveis de 

circuitos de sinalização e controle. Considerável cuidado precisa ser tomado no projeto do 

sistema completo para assegurar que esses transitórios não causem danos e nem mau 

funcionamento dos circuitos de controle e monitoramento de equipamentos.  

Tais cabos são geralmente colocados dentro de tubos metálicos para proteção contra 

efeitos das descargas atmosféricas. Uma vez que estes tubos são enterrados e usualmente 

conectados no sistema de aterramento, significante parte da corrente da descarga pode seguir 

ao longo do tubo. Neste caso, a tensão longitudinal surge entre o lado interior do tubo e o 

cabo interno. Maior precisão na previsão desta voltagem transitória é necessária para 

adequada proteção.  

Portanto, eles propuseram um modelo numérico baseado na teoria de campos 

eletromagnéticos, que leva em consideração as interações entre as diferentes partes dos 

condutores. A distribuição da corrente é avaliada no domínio da frequência e do tempo. A 

influência de um fio blindado colocado perto do tubo também é analisada 

Grcev e Menter (1996) propôs um modelo computacional para análise transitória de 

malhas condutoras enterradas e acima do solo. O modelo é baseado na teoria de campos 

eletromagnéticos e na teoria das imagens modificada e foi validado pela comparação com 

resultados de medidas de campo e com resultados de outros autores.  

Esse modelo é aplicado para cálculo da tensão transitória de grandes malhas de 

aterramento em relação a um terra remoto e permite também o cálculo da corrente 

longitudinal e de dispersão, impedância transitória, campos eletromagnéticos e transitório de 

tensão induzidos. O modelo é destinado a ajudar no estudo de interferência eletromagnética e 

na proteção contra descargas atmosféricas que envolvem sistemas elétricos e eletrônicos 

conectados no sistema de aterramento. 

Esse modelo foi desenvolvido para resolver o problema transitório por meio de 

formulações no domínio da frequência e as respostas são obtidas no domínio do tempo 

fazendo uso da transformada inversa de Fourier.  

Seu desenvolvimento supõe que o sistema pode ser uma malha de condutores retos 

cilíndricos metálicos conectados ou desconectados, com orientação arbitrária e condutividade 

finita. O raio do condutor é assumido muito menor que seu comprimento e a corrente como 

sendo filamentar no eixo do eletrodo. Nas terminações em pontos abertos, a corrente é 
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considerada como sendo nula. Os condutores podem estar acima, abaixo ou penetrando na 

superfície da terra e o solo é modelado como linear e homogêneo, caracterizado pela sua 

condutividade, permissividade e permeabilidade. 

Uma observação importante descrita por Grcev e Menter (1996) é que ao comparar os 

resultados de seu modelo com os de Papalexopoulos (1985), [A. D. Papalexopoulos, 

“Modeling Techniques for Power System Grounding Systems”, Ph.D. dissertation, Georgia 

Institute of Technology, Georgia, 1985, (Available 60m University Microfilms, AM Arbor, 

Mich.) - referência não encontrada para comparação], para uma malha de 6x6 condutores 

espaçados de 10 metros um do outro, houve boa concordância para o transitório de tensão no 

ponto de aplicação do impulso de corrente, com um pequeno adiantamento da onda obtida em 

relação ao modelo de Papalexopoulos. Por outro lado, o modelo de Papalexopoulos tende a 

sobrestimar as tensões na borda e no canto da malha, que segundo Grcev isso pode estar 

relacionado com a aproximação quase estática usada por Papalexopoulos, pois ela pode 

introduzir erro nos cálculos de tensão transitórios em pontos distantes do impulso de corrente 

e quando o impulso contém altas frequências. 

Toseva e Grcev (2003) apresentaram um modelo rigoroso para análise de sistemas de 

aterramento em alta frequência, para solos não uniformes em duas camadas, baseado na teoria 

de campo eletromagnético, usando o método dos momentos e uma combinação das funções 

“Green´s” com solução de integral “sommerfeld” por integração numérica. 

Toseva et al. (2008) apresentaram um artigo com os resultados da pesquisa em 

andamento de análise de sistema de aterramento em alta freqüência para estrutura de solo em 

duas camadas.  

Baseado na rigorosa teoria de campo electromagnético, que envolve as integrais de 

Sommerfeld, o modelo matemático foi formulado pela equação mista da integral do potencial. 

Foi feita uma análise detalhada do desempenho em alta frequência de um típico condutor de 

aterramento horizontal colocado na parte superior ou na camada inferior. Foi mostrado que 

devido à presença de duas camadas distintas a distribuição de corrente e a impedância do 

aterramento são altamente afetadas pelos parâmetros de ambas as camadas de solo.  

Também foi interesse de análise, o comportamento no domínio da frequência de um 

condutor passivo colocado paralelamente ao eletrodo de aterramento, na mesma camada de 

solo onde a distribuição de corrente próximo ao condutor foi analisada.  

O trabalho apresentou observações gerais do comportamento em alta frequência do 

sistema de aterramento em solos estratificados em duas camadas bem como, investigou o 

comportamento em relação à frequência de condutores passivos vizinhos. No final do artigo, 
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algumas observações foram feitas sobre os efeitos de estrutura do solo com duas camadas em 

altas frequências.  

Segundo Grcev (2009a) o desempenho de eletrodos de aterramento depende de três 

fatores: da geometria dos eletrodos, das propriedades elétricas do solo e da forma de onda de 

corrente de impulso.  

A forma de onda da corrente da descarga atmosférica tem a maior influencia no 

desempenho dinâmico dos eletrodos de aterramento. Enquanto as altas correntes de descarga 

atmosféricas aumentam o desempenho devido a ionização do solo, ondas muito rápidas 

podem piorar o desempenho devido ao comportamento indutivo. Segundo esse autor as 

análises que usam aproximação quase estática não são aplicadas para frente de onda muito 

rápida e o propósito do seu trabalho é extender a análise para esses impulsos de frente rápida, 

baseado em rigoroso modelo eletromagnetico derivado da teoria de campos eletromagnéticos 

e usando correntes de descargas realistas, que reproduz a porção concava na subida de típicas 

descargas atmosféricas gravadas.  

Baseado em resultados de simulações foram propostas novas fórmulas empíricas 

aplicadas para frentes de ondas lentas e rápidas. O efeito da ionização do solo foi 

desconsiderado, mas o autor afirma que a nova fórmula é conservadora no cálculo da 

impedância de impulso de eletrodos de aterramento. Segundo esse autor, este método 

analítico é considerado mais preciso uma vez que é baseado em menos simplificações 

comparado com os baseados nas teorias de linhas de transmissão e de circuitos e foi validado 

por comparação com resultados experimentais, especialmente com o extensivo conjunto de 

medidas de campo realizadas durante quase 30 anos pela Électricité de France. 

Grcev (2009b) propõe um trabalho que objetiva melhorar o entendimento do 

comportamento dinamico de sistemas de aterramento sob correntes de descargas atmosféricas, 

focando os seguintes aspectos: analisar modelos comuns baseados nas teorias de circuitos, 

linha de transmissão e campo eletromagnético; fornecer uma análise paramétrica que leva em 

consideração tanto os efeitos da propagação como da ionização do solo; analizar fórmulas 

simples das características de surto e comparar o modelo com resultados experimentais.  

O autor aborda os efeitos opostos criados pela ionização do solo que pode melhorar o 

desempenho do aterramento e a dependência da frequência que em comprotamento indutivo 

pode piorar o desempenho do aterramento. Ele realiza uma comparação entre modelos no 

domínio da frequência, cálculos no domínio do tempo, apresentação de formula para cálculo 

do coeficiente de impulso e valida o trabalho com comparações com resultados experimentais. 
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Por fim traz sete importantes conclusões a cerca do comportamento de sistemas de 

aterramento. 

Akbari, Sheshyekani e Alemi (2013) propuseram uma abordagem eletromagnética 

rigorosa de onda completa, baseada nas equações de Maxwell e no método de elementos 

finitos (FEM) para a análise de sistemas de aterramento, levando em consideração a 

dependência de frequência dos parâmetros elétricos do solo. 

Foi investigado o caso de um eletrodo de aterramento vertical e horizontal e um 

complexo sistema de aterramento envolvendo uma malha completa de condutores enterrados. 

 Segundo os autores, os resultados de simulação mostraram que o efeito da 

dependência de frequência é mais pronunciado para eletrodos longos (ou sistemas de 

aterramento) enterrados em solos de alta resistividade em contraste com aqueles enterrados 

em solos altamente condutores, especialmente quando esses sistemas são submetidos às 

correntes subsequentes de retorno de descargas atmosféricas. Concluíram que a condutividade 

do solo, o comprimento do eletrodo de aterramento e o conteúdo de frequência da corrente 

injetada são os principais fatores que contribuem para o efeito benéfico da dependência de 

frequência dos parâmetros elétricos do solo. Afirmaram também que a dependência da 

frequência não altera de forma acentuada o comprimento efetivo dos eletrodos. 

Olsen e Grcev (2015) publicaram um trabalho sobre a comparação entre dados 

teóricos e experimentais de sistemas de aterramento, pois segundo eles até o momento não 

houve uma comparação completamente satisfatória entre a teoria e a experiência para um 

sistema de aterramento que é excitado por uma corrente com um tempo de subida da ordem 

de frações de microsegundo. Isto requer definições cuidadosas de ambas as tensões medidas e 

calculadas, porque o campo elétrico não é mais conservativo e tensões tornam-se dependentes 

do caminho.  

Um experimento realizado por EdF (Électricité de France)  no final da década de 1970 

foi cuidadosamente analisado e comparado com uma simulação usando a teoria de onda 

completa. Segundo os autores, a comparação é excelente e este exemplo pode agora ser usado 

como um "padrão de ouro" para o qual as teorias de aterramento aproximadas podem ser 

comparadas.  

O objetivo do trabalho foi explorar o caso para o qual o sistema de aterramento não 

pode ser analisado usando a teoria quase-estática e para ilustrar a eficácia da análise adequada 

de alta frequência por comparação da análise tanto de alta frequência como quase-DC para 

um experimento cuidadosamente conduzido e interpretado. 
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Mashayekhi et al. (2017) propuseram um método que utiliza uma abordagem 

eletromagnética baseada na solução do método dos momentos para as equações de Maxwell 

para obter a matriz de admitância do sistema de aterramento, sobre a faixa de frequência de 

interesse. 

 Trata-se de um método de Chebyshev adaptativo para acelerar o cálculo da matriz de 

admitância do sistema de aterramento. A ideia é facilitar a inclusão de modelos de sistema de 

aterramento em softwares que realizam simulações de transitórios eletromagnéticos no 

domínio do tempo. 

Ao invés de aplicar o método dos momentos a cada frequência distinta obtida a partir 

do procedimento FFT, o método proposto é utilizado para reduzir o número de pontos de 

frequência para os quais a resposta do sistema de aterramento é calculada.  

 Segundo os autores, vários estudos de casos simulados foram usados para examinar a 

precisão do método e foi mostrado que as frequências de amostragem selecionadas foram 

suficientes para gerar a resposta exata do sistema de aterramento ao longo desse intervalo de 

frequência. 

Alípio e Visacro (2017) escreveram um trabalho, baseada no modelo eletromagnético, 

propondo uma formulação no domínio do tempo para incluir a dependência da frequência dos 

parâmetros do solo. Esse trabalho diferencia da grande maioria dos outros propostos na 

literatura técnica, pois ele foi desenvolvido no domínio do tempo enquanto que geralmente 

eles são escritos no domínio da frequência. 

Segundo os autores é muito atraente avaliar o impacto dessa dependência de 

frequência na resposta transitória de eletrodos e sistemas submetidos à corrente de raio, tendo 

este efeito computado diretamente no domínio do tempo. Afirmam também que a consistência 

da formulação desenvolvida foi provada considerando um problema eletromagnético canônico 

e também por comparações com resultados experimentais e que a formulação proposta é útil 

para a aplicação de técnicas como o método das diferenças finitas no domínio do tempo em 

problemas envolvendo solos dispersivos. 

Os trabalhos citados a seguir também tiveram base na abordagem pela teoria de 

campos eletromagnéticos: (AKBARI; SHESHYEKANI; ALEMI, 2013; VISACRO; 

ALÍPIO, 2013; POLJAK et al., 2013; MASHAYEKHI et al., 2014; ALEMI; 

SHESHYEKANI, 2015; SESNIC et al., 2015; RIZK et al., 2016; EVDOKUNIN; 

PETROV, 2017). 
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Como trabalhos que usaram as abordagens de teoria de campos eletromagnéticos 

combinada com a teoria de circuitos, portanto denominada de abordagem hibrida, cita-se 

alguns trabalhos: (PAPALEXOPOULOS; MELIOPOULOS, 1987; HEIMBACH; 

GRCEV, 1997; PORTELA, 1997A; VISACRO; SOARES JUNIOR, 2005). 

 Para cada aplicação deve haver um ou alguns modelos mais apropriados que os 

demais. O uso de uma ou outra teoria vai depender da aplicação, dos recursos computacionais 

disponíveis, do grau de precisão que se deseja do modelo, da habilidade em se trabalhar com 

o modelo, visto que todos são fundamentados em considerações e aproximações e deve-se 

conhecer a implicação de cada uma destas condições.  

2.5 INFLUÊNCIA DA FREQUÊNCIA NOS PARÂMETROS DO SOLO 

Nesta subseção serão apresentados alguns trabalhos que abordaram a influência da 

frequência nos parâmetros do solo. 

A influência da variação dos parâmetros elétricos do solo (condutividade e 

permissividade) com a frequência, na resposta transitória de aterramentos elétricos frente a 

descargas atmosféricas, foram analisados por Pedrosa et. al (2010) que compararam algumas 

das diferentes formulações existentes na literatura. O estudo considerou eletrodos horizontais 

de diferentes comprimentos e solos de diferentes resistividades medidas em baixa frequência 

e mostrou que a impedância de aterramento diminui quando se considera a variação dos 

parâmetros do solo com a frequência.  

Para o espectro de frequência inferior o efeito da permissividade ε é pouco expressivo 

e pode ser desprezado, isso porque para baixas frequências a corrente predominante é a de 

condução (movimento de cargas elétricas), podendo ser desprezados os efeitos da corrente de 

deslocamento (fruto do resultado da propagação da energia na forma de um campo 

eletromagnético). No entanto, para frequências maiores percebe-se uma diminuição da 

impedância quando comparado os resultados em que não foi considerada a variação dos 

parâmetros do solo com a frequência, com os que esta variação foi levada em consideração. 

Os trabalhos mencionados a seguir, desenvolvidos no domínio da frequência, também 

abordam a dependência da frequência dos parâmetros do solo: (VISACRO et al., 2011; 

VISACRO; ALÍPIO, 2012; AKBARI et al., 2013; AKBARI; SHESHYEKANI; 

ALEMI, 2013; ALÍPIO; VISACRO, 2013; CAVKA; MORA; RACHIDI, 2014; 

SHESHYEKANI; AKBARI, 2014; SILVEIRA et al., 2014; MASHAYEKHI et al., 2014; 
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ALÍPIO; VISACRO, 2014; VISACRO; SILVEIRA, 2015). Alípio e Visacro (2017) 

propuseram um trabalho com abordagem no domínio do tempo. 

2.6 INFLUÊNCIA DA IONIZAÇÃO DO SOLO 

 Nesta subseção serão apresentados alguns trabalhos que abordaram a influência da 

ionização do solo no aterramento. 

As características da resistência de terra em alta tensão foram analisadas por 

Petropoulos (1948) que usou durante suas investigações um modelo que consiste de um 

recipiente de cobre semiesférico (com um eletrodo A conectado externamente ao fundo) 

enchido com o solo a ser testado e um eletrodo esférico B, enterrado até a metade no centro 

deste recipiente, para injeção da corrente. Desta forma as equipotentiais são superfícies 

concêntricas e para o cálculo da distribuição do potencial e da intensidade do campo eléctrico, 

as leis de eletrodos esféricos concêntricos foram aplicadas.  

Usando esse modelo de experimento, o autor obteve resultados importantes sobre a 

tensão de disruptura do solo e sobre a variação da resistência da terra com o aumento da 

tensão. Foi estudado o fato de que ao se elevar a tensão aplicada, a partir de um valor crítico 

que depende do tipo de solo, descargas elétricas começavam a aparecer nas vizinhanças da 

superficie do eletrodo. Essa tensão crítica é a chamada tensão de disruptura do solo e este 

fenômeno é o de ionização do solo.  

Com relação à resistência, esse autor também mostrou que conforme a tensão era 

aumentada a resistência diminuía e caía rapidamente a zero quando a tensão crítica de 

disruptura do solo era atingida. Mousa (1994) realizou extensa pesquisa sobre o processo de 

ionização do solo e sugeriu em seu estudo que o valor do campo elétrico crítico a ser adotado, 

a partir do qual ocorre a ionização do solo, seja de 300 kV/m. 

Nos casos em que o fenômeno solicitante injetar corrente de alta intensidade e as 

características construtivas do aterramento não permitirem esta corrente se dividir e escoar 

por seus diversos caminhos, pode ocorrer altas densidades de correntes em pontos específicos 

do sistema de aterramento, mais precisamente nas proximidades ao ponto de injeção da 

corrente. Se essa densidade de corrente gerar campo elétrico nas proximidades do eletrodo, 

cuja intensidade seja maior do que a rigidez dielétrica do solo nesta região, este poderá se 

ionizar, tornando-se condutor e seu comportamento será não linear.  

Uma vez ionizado o solo ao redor do eletrodo, esta porção de solo passa a ser 

condutora, o que pode ser entendido como uma diminuição da resistividade do solo na porção 
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ionizada ou como um aumento do volume/diâmetro do eletrodo, consequentemente da área de 

contato, o que permitirá maior contato com os solos não ionizados, provocando desta forma 

uma redução na impedância de impulso do sistema de aterramento. A corrente injetada 

diminui ao longo do eletrodo à medida que ela o percorre e se dispersa transversalmente. 

A ionização pode ser favorecida caso os eletrodos sejam de pequenas dimensões 

(ocasionando maior densidade de corrente) e o solo de maior condutividade e/ou umidade. No 

caso de ionização que implique em comportamento não linear do solo a impedância não pode 

ser obtida pela relação entre o potencial medido no ponto de injeção da corrente em relação a 

um terra distante e a corrente injetada neste ponto. 

Uma vez que a densidade de corrente é diretamente proporcional ao campo elétrico, 

altas densidades de corrente geram altos campos elétricos e, portanto, o fenômeno da 

ionização inicia com maior intensidade junto ao ponto de injeção de corrente e se estende, 

decaindo com o enfraquecimento do campo elétrico, ao longo do eletrodo, até que o campo 

elétrico seja inferior ao valor crítico mencionado, além do qual não há mais a disrupção do 

solo.  

Usando um gerador de 1 a 20 kA para ondas de 6/16 µs e 18/54 µs para aplicação da 

corrente impulsiva Liew e Darveniza (1974) realizaram experimentos de sistemas de 

aterramento submetidos a aplicação de corrente impulsiva. A resistência de impulso para uma 

única haste foi determinada, baseado em um modelo dinâmico, onde para densidade de 

corrente menor que o valor crítico que causa a ionização do solo a resistividade permanece 

constante, mas quando o valor crítico da densidade de corrente que causa a ionização do solo 

é atingida a resistividade decai exponencialmente.  

O modelo calcula e usa os valores da condutância, tempo de ionização e de 

desionização do solo e se fundamenta na alteração fictícia da resistividade do solo para 

contemplar o efeito da ionização do solo. 

Outra maneira de incluir a não linearidade devido a ionização do solo em análises de 

sistemas de aterramento seria empregar um raio fictício variável para o eletrodo. Velazquez e 

Mukhedkar (1984) fazem essa consideração, mantendo o raio fictício constante e igual ao raio 

real do eletrodo até que a densidade de corrente do elemento não exceda o valor crítico. Se as 

densidades de corrente são maiores do que o valor crítico, ocorre o aumento fictício do raio de 

acordo com uma equação por eles deduzida, devido a ruptura do solo.  

De maneira similar Cidrás, Otero e Garrido (2000), baseados na teoria de circuitos, 

consideraram e analisaram o efeito da ionização do solo que aparece quando a corrente de 

dispersão que deixa o eletrodo ou haste rumo à terra é alta o suficiente para produzir uma 
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intensidade de campo elétrico maior que o valor crítico de disruptura do solo. Este fenômeno 

diminui a impedância do aterramento e é similar a um aparente aumento das dimensões do 

eletrodo. A ionização do solo tem influência significativa no desempenho de pequenos 

eletrodos de aterramento alimentados por altas correntes.  

O trabalho de Cidrás, Otero e Garrido (2000) propôs então uma maneira de incluir a 

não linearidade devido a ionização do solo em análises de sistemas de aterramento. Nesse 

trabalho os autores consideram o aumento do raio do eletrodo e esta modificação resulta em 

alteração da condutância que precisa ser recalculada frequentemente.  

Da mesma forma o campo elétrico precisa ser recalculado a todo instante para saber se 

esta acima ou não do valor crítico a partir do qual ocorre a ionização do solo. Os resultados 

obtidos a partir da metodologia descrita foram comparados pelos autores com os obtidos por 

Liew e Darveniza (1974), tendo sido verificada uma boa concordância. 

Segundo Menter e Grcev (1994), se uma grande densidade de corrente emana do 

condutor para dentro do solo, o valor de campo elétrico crítico pode ser ultrapassado e pode 

ocorrer o rompimento da rigidez dielétrica deixando o eletrodo envolvido por um efeito 

corona cilíndrico de descargas que aumenta a superfície disponível para a passagem da 

corrente do eletrodo para o solo.  

O rompimento da rigidez dielétrica é função da resistividade do solo, assunto também 

abordado por Mousa (1994) e por Mazzetti e Veca (1983). Segundo Heimbach e Grcev (1997) 

fenômenos não lineares tal como a ionização do solo não são possíveis de serem analisados no 

domínio da frequência, segundo Grcev (2009b) o fenômeno da ionização do solo melhora o 

desempenho dinâmico dos eletrodos de aterramento mediante descargas atmosféricas e 

segundo Grcev e Dawalibi (1990) e Heimbach e Grcev (1997) em caso de subestações o 

efeito de ionização do solo pode geralmente ser desconsiderado porque o comprimento do 

condutor enterrado é longo e, consequentemente, as densidades de corrente são relativamente 

baixas. 

Na Figura 9 é mostra uma representação da ionização do solo em torno de eletrodos de 

aterramento sendo: (a) submetido a correntes injetadas de amplitudes iE1< iE2< iE3; (b) 

comprimento do eletrodo muito maior do que as dimensões onde ocorre a ionização (c) 

ionização do solo devido alta corrente injetada em uma haste vertical. 

Observa-se nas Figuras 9b e 9c que na superfície, próximo ao ponto de injeção da 

corrente, a ionização é mais intensa, pois neste ponto a densidade de corrente e o campo 

elétrico são mais intensos e deixa de existir em áreas distantes do eletrodo, onde o campo 
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elétrico é menor que o valor crítico. Também ocorre a diminuição da ionização (forma similar 

a um funil) com o enfraquecimento do campo ao longo do eletrodo. 

Figura 9 - Ionização do solo ao redor do eletrodo. 

 

 

(c) 

Fonte: Oettle (1988). 

Os trabalhos mencionados a seguir também abordam a ionização do solo: (GAO et 

al., 2002; SONG; RAGHUVEER; HE, 2003; GATTA; GERI; LAURIA, 2005; WANG; 

LIEW; DARVENIZA, 2005; HABJANIC; TRLEP, 2006; ZENG et al., 2008; 

ASIMAKOPOULOU; GONOS; STATHOPULOS, 2012; GAZZANA et al., 2014; GATTA et 

al., 2014; LIU; WANG; SHE, 2016; GAZZANA et al., 2016b; ZHANG et al., 2013; ZHANG 

et al., 2016). 

2.7 SÍNTESE DE CIRCUITOS 

Nesta subseção são apresentados alguns trabalhos que realizaram síntese de circuitos, 

ou seja, a extração de circuitos RLC a partir de uma função racional representativa do sistema 

de aterramento. 

Zhang et al. (2013) propuseram um modelo para análise do desempenho de 

aterramento no domínio do tempo. O modelo usa a representação da impedância do 

aterramento por meio de função racional, usando o vector fitting e a extração dos elementos 

RLC de circuito a partir da função racional. A síntese resultou em alguns elementos RLC com 

valores negativos. 

 Taheri e Ostadzadeh (2014) propuseram um trabalho para análise de uma linha aérea 

ligada a um pára-raio aterrado e sujeita a um raio direto, usando algoritmo genético. O sistema 
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de aterramento considerado foi uma malha. A impedância da malha foi determinada e o vector 

fitting foi aplicado para obtenção da função racional equivalente à malha e a partir da função 

racional os elementos de circuitos foram obtidos para serem simulados no ATP. Neste caso 

alguns elementos também apresentaram valores negativos. 

Kazemi e Ostadzadeh (2014) apresentaram um trabalho com o propósito de 

representar uma haste vertical por elementos de circuito. O vector fitting foi usado e alguns 

dos elementos RLC resultaram negativos.  

Kazemi e Ostadzadeh (2015) apresentaram um trabalho com o propósito de 

representar um eletrodo horizontal por elementos de circuito. O vector fitting foi usado e 

alguns dos elementos RLC resultaram negativos. 

Mahmoudian, Gholami e Sadrpour (2015) propuseram um trabalho para representação 

da impedância de qualquer sistema de aterramento por meio de função racional, usando o 

vector fitting. Os circuitos resultantes apresentaram alguns valores negativos. 

 Liang, Wang e Li (2010) e Sayidmarie e Yahya (2014) também apresentaram sínteses 

de circuitos usando o mesmo processo dos autores citados acima, porém para outras 

aplicações, mas também obtiveram alguns elementos de circuitos negativos. Liang, Wang e 

Li (2010) propuseram um modelo para representação do comportamento de indutor on-chip 

(circuito integrado). Primeiramente é obtida a curva de desempenho desse indutor. Na 

sequência, usando o vector fitting, essa curva é representada por função racional e a partir da 

função racional são extraídos os circuitos RLC representativos do indutor e, Sayidmarie e 

Yahya (2014), propuseram um trabalho para representação da impedância de antenas por 

elementos de circuitos RLC. 

Todos os modelos apresentados anteriormente nesta subseção apresentaram elementos 

RLC com valores negativos e foram usados em simulações, no entanto, não são 

implementáveis. 

Grcev e Popov (2005) propuseram um trabalho, onde dentre outras análises, foi 

apresentada uma técnica, baseada em parâmetros não uniformemente distribuídos, para 

representação de um aterramento. Essa técnica foi aplicada para representação de uma haste 

vertical e os parâmetros R e C foram calculados de forma similar ao cálculo para parâmetros 

uniformemente distribuídos e foram mantidos constantes. A indutância L foi determinada 

usando a função do Matlab FMINS (Minimize Function of Several Variables) de forma que a 

curva obtida coincidisse com a curva padrão da impedância da haste determinada pelo modelo 
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eletromagnético. A quantidade de ramos RLC depende do ajuste realizado pelo Matlab e é 

aumentada sempre que não for possível realizar com a configuração testada no passo anterior. 

Os autores conseguiram obter elementos RLC positivos para a haste representada, no 

entanto, outros casos não foram mostrados. 

Mokhtari et al. (2015) propuseram um modelo para representar o aterramento por 

meio de circuitos discretos RLC. Os autores propuseram um circuito concentrado RC paralelo 

e em série com um indutor. A resistência leva em consideração o efeito da ionização do solo, 

portanto é não linear. A indutância é dinâmica e é calculada por meio do modelo 

eletromagnético. O modelo é limitado para eletrodos de 3 a 30 m de comprimento em solos de 

10 a 1000 Ωm de resistividade. Os elementos extraídos utilizando este método foram todos 

positivos. 

Yutthagowith (2016) apresentou um trabalho que propõe a modelagem do aterramento 

por um circuito PI modificado. O trabalho é limitado para resistividades do solo entre 50 a 

2000 Ωm e comprimento do eletrodo horizontal de 2 a 40 m. Os circuitos equivalentes no 

modelo PI são modelados como parâmetros concentrados R, L e C e alterado por coeficientes 

determinados usando o método de aproximação Downhill Simplex. Os elementos extraídos 

utilizando este método foram todos positivos. 

Observa-se que poucos trabalhos capazes de representar o aterramento por meio de 

elementos discretos positivos de circuitos foram encontrados na literatura. Ainda, estes 

trabalhos apresentaram limitações, não representando tipos genéricos de aterramentos, além 

da representação ser feita por parâmetros concentrados (exceto no trabalho proposto por 

Grcev e Popov (2005)), o que requer uma análise para verificar se o modelo é capaz de 

representar toda faixa de frequência, isto é, até pelo menos 1 MHz. 

2.8 CONCLUSÃO 

Os estudos sobre aterramento elétrico inicialmente eram realizados com base na 

resistência elétrica do aterramento obtida em baixa frequência (frequência industrial) e sua 

eficiência era atribuída ao valor dessa resistência. Estudos mostraram que análise transitória 

depende sobretudo da impedância do aterramento, pois as correntes de descargas atmosféricas 

apresentam componentes harmônicos de altas frequências.  

Os trabalhos pioneiros eram analíticos, desenvolvidos com base nas equações do 

telegrafista e análises de circuitos. Posteriormente os modelos baseados em campos 

eletromagnéticos e nas soluções das equações de Maxwell foram ganhando espaço, 
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principalmente devido a melhoria da capacidade de processamento dos computadores e os 

métodos numéricos passaram a predominar a partir da década de oitenta. Desde então, a 

literatura técnica foi substancialmente enriquecida devido ao surgimento de uma infinidade de 

trabalhos abordando sistemas de aterramento sob descargas atmosféricas. 

Na literatura, grandezas foram usadas para caracterizar um sistema de aterramento, por 

exemplo, a impedância harmônica, impedância de impulso, coeficiente de impulso, 

comprimento efetivo, área efetiva, dentre outras. Nas análises em altas frequências, até alguns 

mega-hertz, foram estudados extensamente a dependência da frequência dos parâmetros do 

solo. Nos casos que a intensidade da corrente de falha gera campos elétricos superiores a 

aproximadamente 300 kV/m, análise do efeito da ionização do solo foram realizadas  

Modelos foram desenvolvidos no domínio da frequência e/ou no domínio do tempo, 

baseados nas teorias de linhas de transmissão, circuitos elétricos, campos eletromagnéticos ou 

composição delas (híbridos). Muitos passos foram dados e uma infinidade de modelos foram 

desenvolvidos, mas ainda há muito a ser explorado. A área de aterramento é muito vasta e 

complexa devido às características não uniformes do solo. 

A literatura se mostrou muito pobre quanto a representação do sistema de aterramento 

por elementos discretos RLC de circuitos. A maioria desses trabalhos apresentaram modelos 

formados por elementos RLC negativos, o que é fisicamente incoerente porque não são 

implementáveis. No entanto do ponto de vista de modelo eles podem ser aceitos e permitem 

serem simulados. Pouquíssimos trabalhos capazes de representar o aterramento por meio de 

elementos discretos positivos de circuitos foram encontrados e, mesmo assim, eles 

apresentaram limitações. 

A representação do solo ainda é bastante pobre, muitos dos trabalhos existentes na 

literatura se fundamentam nos estudos realizados por Sunde na década de quarenta. Análises 

com recursos tecnológicos mais modernos necessitam ser realizadas e novos modelos são 

requeridos. 

 A maioria dos trabalhos disponibilizados na literatura estuda o aterramento em 

separado. Modelos que integram o aterramento com as estruturas das subestações, torres de 

transmissão, condutores etc. necessitam uma maior atenção. 
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3 MODELOS DE ATERRAMENTOS USADOS NESTE TRABALHO 

3.1 INTRODUÇÃO 

Existem diversas formas de representar um sistema de aterramento, mas quanto à 

técnica de simulação utilizada os modelos podem ser classificados em dois grupos, sendo os 

modelos descritos no domínio da frequência e os descritos no domínio do tempo 

(MARTI, 1988).  

No primeiro grupo a solução geralmente é primeiramente obtida no domínio da 

frequência e em seguida convertida para o domínio do tempo por meio do uso de 

transformadas inversas de Fourier ou de Laplace e, no segundo grupo, é dispensado o uso das 

transformadas inversas, visto que a solução já é obtida diretamente no domínio do tempo.  

Os modelos construídos no domínio da frequência possuem limitações para 

representar alterações na configuração do sistema (faltas e manobras), bem como para 

representar elementos não lineares, por exemplo, a ionização do solo. Porém, apresentam 

vantagens de conseguirem representar com facilidade situações dependentes da frequência, 

como por exemplo, a influência da frequência nos parâmetros (resistividade e permissividade) 

do solo. 

Neste trabalho foram utilizados dois tipos de modelos, um baseado na teoria de linhas 

de transmissão (LT) e o outro baseado nas teorias de campos eletromagnéticos e circuitos 

elétricos, denominado HEM (do inglês Hybrid Electromagnetic Model – Modelo 

Eletromagnético Híbrido), ambos desenvolvidos no domínio da frequência.  

O propósito de empregar esses modelos foi para determinar a impedância harmônica 

do sistema de aterramento, pois o objetivo deste trabalho é desenvolver um método para 

representação desse sistema, utilizando apenas circuitos passivos e, o ponto de partida, é que a 

admitância (ou impedância) harmônica seja fornecida.  

O modelo LT foi usado neste trabalho para representação de sistemas de aterramentos 

constituídos por apenas um eletrodo horizontal ou uma haste vertical, enquanto que o HEM 

foi utilizado para representação de malhas de aterramento. Estes dois modelos serão descritos 

resumidamente nas subseções 3.2 e 3.3, respectivamente. 

3.2 MODELO USADO PARA REPRESENTAÇÃO DE ELETRODOS/HASTES - LT 

O modelo baseado na teoria de linhas de transmissão foi usado para representação de 

aterramento constituído por apenas um eletrodo horizontal ou apenas uma haste vertical. 
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Esses modelos podem ser classificados quanto à natureza de seus parâmetros em modelos a 

parâmetros concentrados e modelos a parâmetros distribuídos, sendo que os modelos a 

parâmetros concentrados não conseguem representar adequadamente os fenômenos de 

natureza transitória, pois não conseguem representar o eletrodo em toda a faixa de 

frequências. Na maior parte dos casos estes modelos aumentam a amplitude das harmônicas 

de ordem elevada, distorcendo as formas de ondas e produzindo picos exagerados. 

Os modelos a parâmetros distribuídos conseguem representar adequadamente os 

fenômenos dependentes da frequência em toda faixa de interesse para estudos de aterramento 

elétrico. No entanto, fornecem respostas geralmente no domínio da frequência necessitando 

conversão para o domínio do tempo.  

No modelo LT utilizado nesse trabalho optou-se por trabalhar com parâmetros 

uniformemente distribuídos ao longo do eletrodo, pois ele é de fácil utilização, requer pouco 

esforço computacional e fornece respostas consideradas precisas pela literatura técnica, para 

eletrodos horizontais e hastes verticais. Cuidados devem ser tomados em sistemas de 

aterramento com mais de um eletrodo/haste, como é o caso das malhas, devido ao 

acoplamento eletromagnético entre eles e em situações não lineares como é o caso da 

ionização do solo, pois estas situações podem dificultar ou inviabilizar a representação 

baseada na teoria de linhas de transmissão, no domínio da frequência. 

Os eletrodos horizontais ou as hastes verticais de aterramento, envolvidos pelo solo, 

apresentam intrinsicamente elementos resistivos, indutivos, condutivos e capacitivos, que são 

chamados de parâmetros elétricos do eletrodo ou da haste. Qualquer segmento do aterramento 

apresenta esses efeitos que são definidos em função das características geométricas do 

eletrodo e das características elétricas e magnéticas do conjunto eletrodo-meio (solo) que o 

envolve. 

Na Figura 10 é apresentado um circuito equivalente que representa esses efeitos para 

um único "pedaço" de um sistema de aterramento, considerando um curto comprimento de 

eletrodo e a porção de solo que o envolve (VISACRO, 2007). 

Figura 10 – Correntes e parâmetros elétricos no eletrodo de aterramento 

 

Fonte: Adaptada de Visacro (2007). 
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Onde: 

IL e IT são as correntes longitudinal e transversal, respectivamente; 

R é a resistência do material do eletrodo (e.: cobre, aço cobreado ou galvanizado etc.); 

L, G e C são a indutância, a condutância e a capacitância do conjunto eletrodo-solo; 

A corrente nesse elemento tem duas componentes: (a) a corrente longitudinal 

transferida para o comprimento seguinte do eletrodo, que gera perdas internas no condutor e 

estabelece um campo eletromagnético no interior e em torno dele. Esse efeito é representado 

pelo circuito RL sendo que ambos os parâmetros geram queda de tensão ao longo do eletrodo 

e, (b) a propagação transversal de corrente de fuga ou dispersão para o solo que estabelece um 

campo eléctrico no solo (meio com resistividade ρ e permitividade ɛ) e determina o fluxo das 

correntes condutivas e capacitivas por esse meio. Esse efeito é representado pelo circuito GC.  

Um eletrodo de aterramento horizontal alimentado por alta frequência ou por uma 

corrente de impulso é tradicionalmente modelado como uma linha de transmissão com 

parâmetros distribuídos uniformemente. A análise requer parâmetros por unidade de 

comprimento para a resistência R em Ohms por metro, para a indutância L em Henries por 

metro, para a condutância G em Siemens por metro ou (Ωm)
-1

 e para a capacitância C em 

Farads por metro (GRCEV; GRCEVA, 2009). 

Alguns poucos trabalhos propuseram formulas para calcular os parâmetros de hastes e 

de eletrodos de aterramento. A condutância G é normalmente calculada pela formulação 

proposta por Sunde (1940), que propôs um modelo analítico para obtenção dos parâmetros do 

eletrodo/haste que é maciçamente referenciado e tomado como ponto de partida para a 

maioria dos trabalhos que envolvem o cálculo da resistência de terra do eletrodo ou haste. 

Neste trabalho os parâmetros elétricos do eletrodo horizontal serão calculados 

conforme formulação descrita por Velazquez e Mukhedkar (1984), descrita em (1) a (4). 
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Os parâmetros elétricos da haste vertical serão calculados conforme formulação 

descrita por Grcev e Popov (2005), descrita em (5) a (7). 
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Sendo, em (1)-(7): 

ρ a resistividade do solo em Ωm; 

μ a permeabilidade magnética do solo em H/m; 

ε a permissividade do solo em F/m; 

l o comprimento do eletrodo em metros; 

r o raio do eletrodo ou haste em metros; 

h a profundidade, em metros, do centro do eletrodo (enterrado); 

R a resistência do eletrodo (dependente do tipo de material que é fabricado), em Ω/m; 

L a indutância do eletrodo em H/m; 

G a condutância em (S) ou (Ωm)
-1

 e  

C a capacitância em F/m. 

A resistência R do eletrodo praticamente não influencia nos resultados obtidos para 

tensão transitória e para impedância do aterramento visto que ela é muito baixa quando 

comparada com a reatância indutiva (R<<ωL), especialmente nas altas frequências e para 

eletrodos compridos. A maioria dos autores na literatura técnica despreza este parâmetro na 

elaboração de modelos para aterramentos, como foi o caso de Grcev e Popov (2005). Neste 

trabalho ela será considerada e calculada conforme (1) tanto para eletrodo horizontal como 

para haste vertical. 
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A indutância e a capacitância geralmente são obtidas a partir da condutância G do 

aterramento, levando em consideração as características elétricas e magnéticas do solo 

(resistividade ρ, permissividade ε e permeabilidade magnética µ). 

No cálculo dos parâmetros elétricos do eletrodo, a profundidade em que ele está 

enterrado também é levada em consideração e existem modelos que consideram solo 

uniforme enquanto outros consideram estratificado em diversas camadas (resistividade 

diferente para cada camada). Neste trabalho será considerado solo com apenas uma camada. 

A obtenção das equações de um sistema de aterramento formado por um eletrodo ou 

uma haste é resumidamente descrita a seguir, com auxilio das Figuras 11 a 15.  

Na Figura 11 é mostrada a representação física de um eletrodo horizontal de 

comprimento d, enterrado a uma profundidade h . 

Figura 11 – Representação física de um eletrodo horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Na Figura 12 é mostrada uma representação física de uma haste vertical de 

comprimento d, cravada totalmente no solo. 

Figura 12 – Representação física de uma haste vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Considerando que o eletrodo e a haste mostrados nas Figuras 11 e 12 estão enterrados 

em solo homogêneo e isotrópico e que os parâmetros longitudinais estão uniformemente 
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distribuídos ao longo do seu comprimento, é possível representar eletricamente um segmento 

infinitesimal do eletrodo ou da haste, conforme mostrado na Figura 13. 

Figura 13 – Representação elétrica de um segmento infinitesimal de um eletrodo ou haste. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Na Figura 13 R é a resistência do eletrodo e G, L e C são, respectivamente, a 

condutância, a indutância e a capacitância do conjunto eletrodo-solo. Os parâmetros R, L, G e 

C são parâmetros unitários, ou seja, estão expressos em P.U.L. (por unidade de comprimento). 

 A partir do circuito mostrado na Figura 13 obtém-se as equações gerais de linha de 

transmissão (8) e (9) (BUDNER, 1970). 

       

  
           

       

  
 (8) 

       

  
           

       

  
 (9) 

 As soluções para (8) e (9), no domínio do tempo, não são facilmente obtidas. No 

entanto, é possível obter tais soluções no domínio da frequência. Aplicando a transformada de 

Laplace em (8) e (9), obtém-se (10) e (11), respectivamente (BUDNER, 1970). 

       

  
                    (10) 

       

  
                   (11) 

Fazendo s=jω e considerando que Z=R+jωL e Y=G+jωC, obtém-se (12) e (13). 
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          (12) 

       

  
          (13) 

Nas equações (12) e (13) Z é a impedância longitudinal do eletrodo e Y é a admitância 

transversal do aterramento. 

Derivando (12) em relação a x obtém-se:  

        

   
   

       

  
 (14) 

Substituindo (13) em (14), resulta: 

        

   
          (15) 

Derivando (13) em relação a x obtém-se: 

        

   
   

       

  
 (16) 

Substituindo (12) em (16), resulta: 

        

   
          (17) 

 As soluções para (15) e (17) permitem obter as correntes e tensões em qualquer ponto 

do eletrodo, no domínio da frequência. 

 Com o objetivo de expressar as relações entre as correntes e tensões nos terminais do 

eletrodo ou da haste, são mostrados na Figura 14 e na Figura 15, respectivamente, um 

eletrodo e uma haste, ambos de comprimento d. A tensão e a corrente no terminal “A” do 

eletrodo ou da haste, no domínio da frequência, são respectivamente VA e IA, enquanto VB e 

IB são, respectivamente, a tensão e corrente no terminal “B”. 
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Figura 14 – Tensões e correntes no eletrodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Figura 15 – Tensões e correntes na haste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 É possível obter, a partir da solução de (15) e (17) as seguintes relações, expressas por 

(18) e (19), entre as correntes e tensões nos terminais do eletrodo (BUDNER, 1970): 

                                    (18) 

                    
 

  
              (19) 

Sendo   a função de propagação expressa por (20), Zc a impedância característica dada 

por (21) e d é o comprimento do eletrodo.  

  √               (20) 
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   √
       

       
 (21) 

As equações (18) e (19) podem ser aplicadas ao eletrodo horizontal ou haste vertical 

do aterramento para determinação da tensão em suas extremidades ou em um ponto qualquer 

ao longo de seu comprimento. Podem ser aplicadas em qualquer sistema em que se considera 

que os parâmetros são distribuídos 

Tais equações estão escritas no domínio da frequência e as respostas no domínio do 

tempo são obtidas por meio de rotinas computacionais que aplicam a transformada inversa de 

Laplace ou Fourier na corrente e tensão obtidas com estas equações. Alguns autores 

denominam as equações (18) e (19) de Universal Line Model (ULM), quando aplicadas para 

representar linhas aéreas de transmissão de energia elétrica (MORCHED,1999). 

3.3 MODELO USADO PARA REPRESENTAÇÃO DE MALHAS - HEM 

Para determinação da impedância harmônica de malhas de aterramento será usado o 

modelo HEM (modelo híbrido, isto é, baseado nas teorias de campos eletromagnéticos e de 

circuitos elétricos), proposto por Visacro e Soares Junior (2005). Os modelos 

eletromagnéticos se fundamentam nas equações de Maxwell e são baseados principalmente na 

consideração de que o eletrodo é dividido em pequenos segmentos geradores de campos 

elétricos e magnéticos. 

Os modelos eletromagnéticos são bastante versáteis, pois permitem: considerar o 

acoplamento eletromagnético entre os eletrodos; calcular os campos elétricos devido a 

corrente da descarga atmosférica; calcular a impedância harmônica (modelos desenvolvidos 

no domínio da frequência) e inserir facilmente os efeitos da frequência nos parâmetros do solo 

(resistividade e permissividade elétricas); estudar a ionização do solo a partir do cálculo do 

campo elétrico próximo aos eletrodos; calcular os potenciais elétricos e tensões induzidas nos 

eletrodos e suas vizinhanças (a partir da obtenção dos campos elétricos). 

A literatura técnica contempla uma infinidade de trabalhos, cada um enfatizando suas 

contribuições, como por exemplo, a necessidade de considerar na modelagem a variação dos 

parâmetros do solo (resistividade e permissividade elétricas) com a frequência, a necessidade 

de incluir o efeito da ionização do solo, o efeito solo-ar, etc. Enfim, são tantas as 

considerações, as aproximações e as formas de resolução das equações que não é possível 

obter um modelo genérico que seja ideal para todas as aplicações, ou seja, cada aplicação 
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requer a interpretação física da situação problema e a escolha adequada do modelo 

matemático capaz de representá-la de forma a satisfazer a necessidade da aplicação. 

No entanto, o escopo deste trabalho não inclui a discussão sobre os diversos modelos 

disponíveis na literatura, pois o objetivo é desenvolver uma técnica capaz de representar a 

impedância harmônica do sistema de aterramento por meio de circuitos passivos (RLC) e para 

isso não é relevante por qual modelo e nem sob quais considerações essa impedância foi 

obtida. Assim, basta que o modelo forneça a impedância harmônica do sistema de aterramento 

para que a partir dela a técnica seja desenvolvida e aplicada. A faixa de frequência de 

interesse no estudo de descargas atmosféricas geralmente é de 100 Hz a 1 MHz). 

Para determinar a impedância harmônica da malha de aterramento foi utilizado neste 

trabalho um código Matlab® desenvolvido por Silva (2016) e gentilmente cedido ao autor. 

Esse código foi programado baseado fundamentalmente no modelo HEM. 

O modelo HEM é descrito resumidamente a seguir, passo a passo, com base no 

trabalho de Silva (2016) que por sua vez foi fundamentado nos trabalhos de Grcev e Dawalibi 

(1990), Grcev (1996), Portela, (1997a), Portela, (1997b) e Visacro e Soares Junior (2005). 

O modelo foi desenvolvido no domínio da frequência (DF) e usa o método dos 

momentos (MoM) para solução das equações integrais de campo, assim como a análise nodal 

para determinação da distribuição das correntes e consequentemente dos potenciais nodais. A 

resposta no domínio do tempo (DT) é obtida por meio da aplicação da transformada inversa 

de Fourier. Na construção do modelo é considerado que os eletrodos são cilíndricos, 

uniformes, retilíneos e enterrados em um meio infinito, homogêneo e isotrópico.  

O primeiro passo é dividir o eletrodo de aterramento de comprimento Le e raio a em 

pequenos segmentos, conforme mostrado na Figura 16, onde l1 a lM são os segmentos e n1 a 

nM+1 são os nós. 

Figura 16 – Eletrodo segmentado 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O eletrodo é dividido em M segmentos uniformes de comprimento l cada um. Essa 

divisão é feita para que seja possível determinar os campos elétrico e magnético associados. 
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Assim, cada segmento apresenta dois nós, isto é, um nó em cada extremidade de forma que o 

total de nós do eletrodo é dado por N=M+1.  

 O segundo passo é tomar para análise um dos segmentos do eletrodo e lhe atribuir 

duas fontes de correntes, sendo uma transversal e outra longitudinal. Na Figura 17 são 

mostradas as fontes de corrente transversal IT e longitudinal IL de um segmento de um 

eletrodo de raio a e comprimento l. O termo IT/l é a densidade linear de corrente transversal 

no segmento. 

Figura 17 – Fontes de corrente transversal e longitudinal em um segmento de eletrodo  

 

Fonte: Adaptado de Silva (2016). 

 Para cada segmento, uma corrente de dispersão atravessa a sua superfície cilíndrica, 

abandonando-o e se espalhando para o meio circundante (solo). Essa corrente é denominada 

de corrente transversal (IT) e a densidade linear de corrente no segmento é IT/l. Ela gera um 

campo elétrico divergente que estabelece um aumento de potencial em relação a um terra 

remoto (referencial zero) no próprio segmento, na região vizinha a ele e em todos os outros 

segmentos. Essa corrente apresenta apenas efeito elétrico e nenhum efeito magnético.  

 Também flui uma corrente longitudinal (IL) ao longo do segmento, associada a um 

campo solenoidal. Ela gera um campo não conservativo que estabelece uma queda de tensão 

ao longo do próprio segmento e contribui para a queda de tensão ao longo de todos os outros 

segmentos (tensão induzida). Essa corrente apresenta efeito magnético (VISACRO; SOARES 

JUNIOR, 2005). 

 Após esclarecimento realizado sobre as fontes de corrente, aspectos relacionados à 

segmentação são retomados, pois segundo Grcev (1996), a segmentação do eletrodo deve ser 

realizada de tal forma que cada segmento tenha seu raio a da seção transversal muito menor 

que o comprimento de onda λ no solo (a<<λ ou a<λ/10) e o comprimento l seja muito maior 

que o raio a (l>>a ou l>10.a), para permitir a aproximação da corrente total nos eletrodos por 

correntes filamentares no eixo dos eletrodos.  
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 Ainda, o comprimento l do segmento deve ser suficientemente pequeno para que seja 

possível desconsiderar a variação dos campos ao longo do segmento, permitindo considerar 

que as fontes de correntes sejam constantes em cada segmento. Dessa forma a corrente 

transversal pode ser considerada uniformemente distribuída no segmento l 

(consequentemente, uniformemente distribuída para o solo) e a corrente longitudinal pode ser 

considerada uniformemente distribuída ao longo do segmento. Essas condições estão 

intimamente relacionadas com a precisão dos resultados. 

O comportamento eletromagnético dos sistemas de aterramento é obtido a partir da 

aproximação pela superposição dos efeitos transversais e longitudinais que são expressos, 

respectivamente, pelo potencial escalar elétrico (simbolizado por V), devido à corrente 

transversal e pelo potencial vetor magnético (simbolizado por A), devido à corrente 

longitudinal. Os efeitos de ambas as correntes são considerados separadamente e cada 

segmento é considerado como uma fonte de corrente constante e uniforme. As correntes 

transversal e longitudinal variam no tempo, sendo representadas, respectivamente, pelas 

formas complexas    |  | 
    e    |  | 

    (VISACRO; SOARES JUNIOR, 2005). 

 O terceiro passo é dividir o segmento l sob análise em segmentos infinitesimais de 

comprimento diferencial dl, conforme mostrado na Figura 18, onde 2a é o diâmetro do 

eletrodo. 

Figura 18 – Divisão do segmento em elementos diferenciais de comprimento. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Na análise eletromagnética, um segmento l de eletrodo é visto como uma soma de 

eletrodos infinitesimais de comprimento dl. Para atender a todas as condições impostas pelas 

equações de Maxwell, a representação ideal de dl é o dipolo elétrico.  

Silva (2016) optou pela solução proposta por Portela (1997a) e Portela (1997b) 

realizada por meio de ondas esféricas considerando a aproximação por fontes elementares de 

corrente transversal e longitudinal. Para tanto, o comprimento do segmento l deve ser tal que 

o seu produto pelo coeficiente de propagação (γ), em módulo, seja muito menor que a 

unidade, isto é, |  |   . Essa condição permite determinar os campos eletromagnéticos 
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substituindo os elementos infinitesimais (que seriam originalmente representados por dipolos) 

por fontes pontuais de carga e por fontes filamentares de corrente (SILVA, 2016). 

O coeficiente de propagação γ é calculado por (22) para grandezas senoidais de 

pulsação      , sendo f é a frequência do sinal de corrente, μ a permeabilidade magnética, 

σ a condutividade elétrica e ε a permissividade elétrica, respectivamente, do meio considerado 

linear, homogêneo e isotrópico. 

  √   |           | (22) 

O quarto passo é considerar apenas um segmento de comprimento l e raio a como 

sendo emissor (possui as fontes de corrente longitudinal IL e transversal IT e dá origem ao 

campo eletromagnético) e calcular os efeitos eletromagnéticos em um ponto genérico P 

localizado na vizinhança desse segmento (distante de r metros do segmento).  

Na Figura 19 é mostrado um elemento diferencial do segmento emissor, o ponto P 

(distante “r” metros do segmento) e a indicação das correntes transversal e longitudinal. 

Figura 19 – Elemento diferencial de um segmento de comprimento l. 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2016). 

Para o cálculo dos efeitos eletromagnéticos no ponto P, é necessário fazer a somatória 

da contribuição eletromagnética de cada elemento diferencial dl do comprimento l e, como o 

segmento é contínuo isso é feito por meio de integração ao longo de todo o segmento. 
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O potencial escalar elétrico (V) e o campo elétrico divergente ( ⃗    ⃗  ), devidos à 

fonte de corrente transversal atribuída ao segmento lj, podem ser calculados por (23) e (24), 

respectivamente (SILVA, 2016). 

  
 

         
∫

   

  

    

 
   

  

 (23) 

 ⃗   
 

         
∫

   

  

      

  
          

  

 (24) 

O potencial vetor magnético (  ) e o campo elétrico não conservativo ( ⃗    
   

  
) 

devido à fonte de corrente longitudinal também atribuída ao segmento lj, podem ser 

calculados por (25) e (26), respectivamente (VISACRO, 1992, citado por 

SILVA; ALVES, 2016) (obs.: referencia não consultada). 

   
 

  
∫    

    

   

   ⃗⃗  (25) 

 ⃗      
 

  
∫    

    

   

   ⃗⃗  (26) 

O vetor campo elétrico total ( ⃗ ) no ponto P é dado pela soma do campo elétrico ( ⃗  ) 

devido à fonte de corrente transversal e do campo elétrico ( ⃗  ) devido à fonte de corrente 

longitudinal, conforme (27). 

 ⃗   ⃗    ⃗   (27) 

 O quinto passo é considerar a existência de outro segmento, localizado no ponto P, 

para que as equações que representam o acoplamento eletromagnético entre eles sejam 

estabelecidas. Esse segmento, designado pelo índice i, é denominado de segmento receptor, 

pois ele sofre a ação dos efeitos eletromagnéticos gerados pelo segmento emissor, que a partir 

desse momento será designado pelo índice j. O segmento receptor tem as mesmas dimensões 

geométricas que o segmento emissor. 
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 Na Figura 20 é mostrado o par de segmentos (emissor e receptor) para análise do 

acoplamento eletromagnético entre eles. 

Figura 20 – Segmentos emissor e receptor 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2016). 

 O acoplamento eletromagnético ocorre entre os eletrodos do sistema de aterramento. 

Para cada par de segmentos, a corrente transversal promove os acoplamentos capacitivo e 

condutivo (próprio e mútuos) que permitem que o potencial médio (V) estabelecido ao longo 

de cada segmento seja associado à corrente transversal que flui deles. A corrente longitudinal 

promove os acoplamentos indutivo e resistivo (próprio e mútuos) que permitem que a queda 

de tensão (ΔV) ao longo de cada segmento seja associada à corrente longitudinal que flui em 

cada um deles. Os efeitos dessas correntes podem ser analisados separadamente, via 

aproximação e os campos transversais e longitudinais devido a essas correntes, são expressos 

por meio dos potenciais escalar e vetor, respectivamente (VISACRO; SOARES 

JUNIOR, 2005). 

 A densidade linear de corrente transversal (Figura 20) no eletrodo emissor de 

comprimento lj, que é injetada no meio infinito, gera um potencial escalar elétrico médio 

induzido (Vij) no eletrodo receptor de comprimento li. Esse potencial ocorre devido à corrente 

transversal que emana do eletrodo emissor fazendo o potencial se elevar, com relação ao 

infinito, em sua vizinhança, inclusive no segmento receptor localizado nessa vizinhança, em 

consequência dos acoplamentos condutivo e capacitivo. Esse potencial pode ser calculado 

pela média aritmética dos potenciais (Vj) ao longo do eletrodo receptor, ou seja, por 
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integração de (23) ao longo do comprimento li do segmento receptor, conforme mostrado em 

(28) e (29) (VISACRO; SOARES JUNIOR, 2005; SILVA; ALVES, 2016). 

    
 

  
∫   
  

    (28) 

    
 

             
∫ ∫    

    

   

      
  

 (29) 

 A impedância transversal (ZTij), consequente do acoplamento eletromagnético entre os 

segmentos emissor e receptor devido a corrente transversal é determinada pela razão entre o 

potencial escalar médio em relação ao infinito (Vij) no segmento receptor li e a corrente 

transversal (ITj) no segmento emissor lj, conforme (30). Esse potencial surge no segmento li 

devido ao campo elétrico divergente gerado pela densidade linear de corrente transversal 

originada em lj. Essa impedância representa fisicamente os acoplamentos elétricos, capacitivo 

e condutivo, entre os segmentos li e lj. Se li e lj forem considerados na mesma posição (i = j) 

resulta na impedância transversal própria e se em posições diferentes (i ≠ j), resulta na 

impedância transversal mútua (SILVA, 2016). 

     
   

   
 (30) 

 A corrente longitudinal (Figura 20) que flui através do eletrodo emissor de 

comprimento lj, por ser variável no tempo, promove o acoplamento indutivo e resistivo entre 

os eletrodos emissor e receptor e produz uma força eletromotriz induzida no eletrodo receptor 

de comprimento li. Essa diferença de potencial (ΔVij) pode ser calculada pela integração do 

campo elétrico  ⃗   ao longo do comprimento li do segmento receptor, conforme (31) e (32) 

(VISACRO; SOARES JUNIOR, 2005). 

      ∫  ⃗  
  

      (31) 

       
      

  
∫ ∫    

    

   

      
  

 (32) 
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Sendo θ ângulo entre os segmentos emissor e receptor, conforme mostrado na 

Figura 20. 

A impedância longitudinal (ZLij), consequente do acoplamento eletromagnético entre 

os segmentos emissor e receptor devido a corrente longitudinal, é determinada pela razão 

entre a tensão induzida (ΔVi) no segmento receptor li e a corrente longitudinal (ILj) que flui no 

segmento emissor lj, conforme (33). Essa tensão induzida surge no segmento li devido ao 

campo solenoidal produzido pela corrente linear longitudinal que flui em lj. Essa impedância 

representa fisicamente os efeitos indutivos e resistivos devido ao acoplamento entre os 

segmentos li e lj. Se li e lj forem considerados na mesma posição (i = j) resulta na impedância 

longitudinal própria e se em posições diferentes (i ≠ j), resulta na impedância longitudinal 

mútua (SILVA, 2016). 

     
    

   
 (33) 

 As equações (29) e (32) foram deduzidas para pequenos segmentos de eletrodos onde 

as correntes foram consideradas constantes. Em casos práticos, onde os eletrodos apresentam 

comprimentos muito maiores do que os comprimentos dos segmentos estudados até este 

momento, as correntes não podem ser consideradas constantes em toda a extensão do 

eletrodo. Por exemplo, considerando um único eletrodo linear que recebe em uma de suas 

extremidades a incidência de uma descarga atmosférica. A corrente longitudinal nessa 

extremidade é máxima, enquanto que na outra é nula, pois ocorre dissipação (corrente 

transversal) para o solo ao longo do eletrodo. 

Para estender a aplicação dessas equações a um eletrodo real de comprimento Le é 

necessário estabelecer as distribuições de correntes transversal e longitudinal ao longo de todo 

o comprimento do eletrodo. Porém, para determinar essas distribuições é preciso resolver as 

integrais (29) e (32) (SILVA, 2016). 

O sexto passo é solucionar as equações diferenciais ao longo do comprimento total do 

eletrodo emissor. Para esta solução será empregado o método dos momentos, pois ele 

transforma uma integral em um sistema matricial de equações algébricas lineares, que podem 

ser resolvidas por técnicas convencionais de análise matricial (algoritmos numéricos de 

inversão e fatoração de matrizes). Detalhes sobre o método dos momentos podem ser 

encontrados em Adams (1974) e em Harrington (1993). 
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Considerando a aplicação do método dos momentos em (29) e (32), ele conduz a 

somatória mostrada em (34) e (35), visto que a corrente transversal e longitudinal é diferente 

para cada segmento do eletrodo emissor, cujo comprimento total Le está dividido em M 

segmentos.  

A equação (34) representa o potencial escalar elétrico médio (Vi) criado no segmento 

receptor de comprimento li, devido à contribuição de todos os segmentos lj (j=1 até M onde M 

é a quantidade de segmentos) do eletrodo emissor. 

   ∑
 

  
∫   
  

   

 

   

 (34) 

A equação (35) representa a diferença de potencial (ΔVi) induzida no segmento 

receptor de comprimento li, devido à contribuição de todos os segmentos lj (j=1 até M) do 

eletrodo emissor. 

    ∑( ∫  ⃗  
  

     )    

 

   

 (35) 

Após manipulações matemáticas (detalhes podem ser obtidos em Silva (2016, p. 34)) e 

conforme método dos momentos, a partir de (34) obtém-se (36) e a partir de (35) 

obtém-se (37). 
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 (36) 

       
      

  
∫ ∫

    

   

      
  

 (37) 

As equações (36) a (37) referem-se aos acoplamentos eletromagnéticos entre os 

segmentos emissor e receptor, considerando ambos os segmentos pertencente a um meio 

infinito em todas as direções. Nos sistemas de aterramento reais, os eletrodos são enterrados, 

geralmente, próximo ao plano da fronteira entre o solo e o ar e isso caracteriza um meio semi-

infinito. 
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O sétimo passo é estender, para um meio semi-infinito, a aplicação das equações (36) 

e (37) desenvolvidas para calcular o acoplamento eletromagnético entre os eletrodos emissor 

e receptor em um meio infinito. Isto é, inserir nessas equações a influência da interface 

solo-ar. 

 A onda de corrente que se propaga da fonte de corrente transversal, ao encontrar a 

fronteira solo-ar, parte atravessa essa fronteira (refração) e parte é refletida para o solo 

(reflexão). A porção refratada, que é uma quantidade bem menor que a porção refletida 

devido às características dos meios, não será considerada neste trabalho. Para considerar a 

porção refletida, uma das formas é empregar o método das imagens, introduzindo no sistema 

em análise um segmento fictício, imagem do segmento emissor, designado pelo índice j’, 

cujas fontes de corrente transversal é ITj’ e longitudinal é ILj’. 

 Na Figura 21 são mostrados os segmentos receptor, emissor e imagem, inseridos em 

um meio semi-infinito e cujas coordenadas do ponto médio desses segmentos são indicadas 

respectivamente por Pi, Pj e Pj’. Essas coordenadas são usadas apenas na programação da 

solução numérica. 

Figura 21 – Segmentos emissor, receptor e imagem. 

 

Fonte: Adaptado de Silva e Alves (2016). 

Considerando os segmentos receptor, emissor e imagem, mostrados na Figura 21, o 

acoplamento eletromagnético entre os segmentos emissor e receptor, traduzido pelas 

impedâncias transversal e longitudinal, surge devido as correntes transversais do segmento 

emissor lj e da sua imagem lj’ que produzem potencial escalar médio no segmento receptor li 



72 

com relação a um ponto localizado no infinito e devido as correntes longitudinais do 

segmento emissor lj e da sua imagem lj’, que induzem tensão no segmento receptor li; 

(SILVA; ALVES, 2016). 

 A equação (38) expressa a impedância transversal (ZTij), incluindo o efeito solo-ar, isto 

é, considerando a existência de um meio semi-infinito. 

     
 

               
(∫ ∫

    

   

      
  

 ∫ ∫   
   

     

  
       

  

) (38) 

Segundo Takashima, Nakae e Ishibashi (1980) e Takashima, Nakae e Ishibashi (1981), 

citados por Silva (2016), o campo consequente da corrente transversal que deixa um 

segmento, refletido de volta para o solo devido o processo de reflexão na interface entre o ar e 

o solo, depende das características eletromagnéticas dos meios e pode ser expresso pelo 

coeficiente de reflexão (Γr) calculado aproximadamente por (39), onde os índices “s” e “a” 

designam respectivamente “solo” e “ar”, sendo σ a condutividade e ε a permissividade 

elétricas. 

   
                   

                   
 (39) 

 A equação (40) expressa a impedância longitudinal (ZLij), incluindo o efeito solo-ar, 

isto é, considerando a existência de um meio semi-infinito. 

       
       

  
(∫ ∫

    

   

      
  

 ∫ ∫
     

     

       
  

) (40) 

Na determinação da impedância longitudinal própria, por meio de (32), fazendo i igual 

a j, é necessário incluir uma parcela referente à impedância interna do eletrodo, designada por 

Zint, que se dá devido ao fluxo eletromagnético interno ao condutor cilíndrico. 

Segundo Silva (2016, p.45), a expressão da impedância interna para um condutor 

composto por um único material é dada por (41). 

       (
 

   
√
    

  
 
      

      
) (41) 

sendo: 

μ1 a permeabilidade magnética do condutor; 
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σ1 a condutividade elétrica do condutor; 

    √      ; 

I0(ρ1) e I1(ρ1) as funções de Bessel modificadas de primeira espécie, de ordem 0 e 1, 

respectivamente, avaliadas em ρ1. 

 As análises anteriores foram realizadas com base na teoria de campos 

eletromagnéticos e os efeitos das fontes de correntes transversal e longitudinal foram 

considerados separadamente. No entanto, esses efeitos dizem respeito a um único sistema 

físico e não são independentes, precisando ser associados. A solução dessa questão é baseada 

na teoria de circuitos elétricos, justificando o nome dessa modelagem como modelagem 

híbrida, pois neste ponto ocorre a junção das duas teorias acima mencionadas. 

 O oitavo passo é, a partir da teoria de circuitos, obter a solução do sistema físico, isto 

é, associar os efeitos das fontes de corrente transversal e longitudinal e obter as equações 

nodais dos segmentos dos eletrodos. 

 Segundo Visacro e Soares Junior (2005) os dois sistemas de acoplamento 

independentes são integrados aplicando o princípio de continuidade de corrente a cada nó (a 

somatória das correntes que entram e que saem de um nó é igual a zero). Essa somatória 

inclui as correntes transversais, longitudinais e uma suposta fonte de corrente externa, caso a 

corrente da descarga atmosférica seja injetada nesse nó. 

A forma de se realizar esta tarefa não é única e depende da configuração geométrica 

do sistema de aterramento (SILVA, 2016). 

Neste trabalho será apresentada apenas a forma que foi usada para resolver o sistema 

físico de malhas retangulares. 

A partir das expressões (38) e (40), é possível obter as matrizes das impedâncias 

transversal [ZT] e longitudinal [ZL], cujas dimensões são M x M e, procedendo a inversão 

dessas matrizes, obtém-se as matrizes da admitância transversal [YT] e da admitância 

longitudinal [YL], respectivamente. Em seguida, calcula-se a matriz admitância global [Yeq] 

através da equação (42). Essa matriz equivalente tem dimensão N x N e as matrizes [A] e [B] 

são matrizes de conectividade com dimensões M x N sendo M o número de segmentos e N o 

número de nós. Em Silva (2016, p.51) podem ser encontrados detalhes sobre as matrizes de 

conectividade e suas leis de formação, bem como das manipulações matemáticas. 

[   ]  [ ]  [  ] [ ]  [ ]  [  ] [ ] (42) 
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 Ao se aplicar uma corrente externa no sistema de aterramento (impulso atmosférico), 

ocorre a elevação dos potenciais nos nós dos segmentos. Esses potenciais são calculados 

resultando no vetor potenciais nodais de dimensão N x 1 dado por (43) (SILVA, 2016). 

[ ]  [   ]
  

[  ] (43) 

O vetor [Ie] de dimensão N x 1 refere-se ao vetor de correntes externas injetadas em 

cada nó, sendo nulo para a maioria dos nós. Esse vetor terá valor unitário somente nos nós 

onde ocorre a injeção da corrente externa, sendo zero nas demais posições (VISACRO; 

SOARES JUNIOR, 2005). 

 A impedância harmônica do aterramento é definida conforme (44) 

      
      

 
 (44) 

A corrente em (44) é considerada uma corrente unitária (I=1 A) para que o potencial 

no nó n se igual à impedância. Isso é feito para facilitar a posterior obtenção do potencial no 

nó n, fazendo apenas a multiplicação da impedância pela corrente real.  

O potencial Ψn(jω), que corresponde ao GPR referente ao ponto de injeção da corrente 

externa é o elemento da n-ésima linha do vetor [Ψ], devido a corrente externa [Ien] de valor 

unitário injetada no n-ésimo nó do eletrodo de aterramento para uma determinada faixa de 

frequência (SILVA, 2016). 

 O procedimento descrito fornece solução para apenas uma frequência. Como o 

impulso de corrente referente à descarga atmosférica é descrito no domínio do tempo, o 

modelo realiza a transformada de Fourier para obter o espectro de frequência e a corrente no 

domínio da frequência. Aplicando a transformada inversa de Fourier, todas as quantidades são 

encontradas no domínio do tempo. (VISACRO; SOARES JUNIOR, 2005). 

 O número de amostras é determinado em função do espectro de frequência da 

corrente, a partir da frequência máxima de Nyquist (45), onde Fm é a maior frequência de 

interesse para o cálculo de um sinal no tempo, utilizando um passo de tempo igual a Δt. 

   
 

   
 (45) 

A resposta de tensão (GPR) do sistema de aterramento à onda de corrente i(t) injetada 

em um nó da malha é obtida por meio (46). 
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               [    ]  (46) 

onde Z(jω) é a impedância harmônica descrita em (44) e F e F
-1

 são as transformadas 

direta e inversa de Fourier, respectivamente. 

3.4 CONCLUSÃO 

 O modelo de LT foi escolhido para determinar a impedância do eletrodo e da haste de 

aterramento, pois é simples de ser implementado e exige pouco esforço computacional, 

podendo os resultados serem obtidos quase que instantaneamente. Isso flexibiliza o teste de 

diversas configurações de sistema de aterramento, isto é, a comparação entre os resultados de 

um aterramento ao se variar a geometria (comprimento, raio e profundidade de enterramento) 

do eletrodo e as características elétricas do solo (resistividade e permissividade elétricas). 

 O modelo HEM foi escolhido para determinar a impedância de malhas de aterramento, 

pois ele permite considerar os acoplamentos resistivos, indutivos, condutivos e capacitivos 

entre os eletrodos da malha. Este modelo exige um esforço computacional bem maior que o 

modelo de LT e os resultados podem demorar várias horas para serem obtidos, considerando 

máquinas razoáveis para a atualidade.  

Como o propósito do trabalho é determinar um circuito elétrico passivo que representa 

o aterramento, procurou-se implementar modelos o mais simples possível, pois o ponto de 

partida para obtenção do circuito elétrico é a curva da impedância (ou admitância) já 

determinada, não sendo relevante de que forma ela foi obtida nem detalhes sobre quais 

aproximações foram usadas ou quais situações foram levados em consideração (ex.: variação 

dos parâmetros com a frequência, ionização do solo, interface solo-ar). Porém, a fidelidade da 

representação proposta é diretamente dependente da fidelidade da admitância ao aterramento. 

Ambos os modelos foram implementados em ambiente Matlab®. 

Na análise transitória de sistemas de aterramento, apenas a resistência não é capaz de 

representar os fenômenos em alta frequência, sendo necessária a determinação da sua 

impedância.  

 Para obtenção de um modelo adequado de um sistema de aterramento é necessário que 

se tenha uma boa representação do solo. Para densidade de corrente superior ao limite crítico 

que causa ionização do solo, o comportamento passa a ser não linear e o modelo que o 

representa necessita ser um modelo dinâmico. 
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4 ANÁLISE DE GRANDEZAS QUE CARACTERIZAM UM SISTEMA DE 

ATERRAMENTO 

4.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, o modelo de LT a parâmetros distribuídos foi utilizado para analisar 

algumas das grandezas que caracterizam um aterramento. Foram analisadas as impedâncias 

harmônica e de impulso, o comprimento efetivo e o efeito de propagação. Maior ênfase foi 

dada para impedância harmônica, pois ela é a base para continuidade deste trabalho. 

4.2 IMPEDÂNCIA HARMÔNICA  

Para obtenção da impedância harmônica, será considerado um eletrodo de 

comprimento d enterrado a uma profundidade h, conforme mostrado na Figura 22. 

Figura 22 – Eletrodo horizontal enterrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

As tensões e as correntes nas extremidades (terminais A e B) do eletrodo 

esquematizado na Figura 22, são mostradas na Figura 23. 

Figura 23 – Tensões e correntes no eletrodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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As Figuras 22 e 23 serão chamadas várias vezes nas subseções seguintes. 

Quando uma descarga atmosférica incide na extremidade A do eletrodo, a corrente do 

impulso irá percorrê-lo e se dispersar para o solo. Assim, pode-se garantir que no terminal B 

do eletrodo a corrente será nula. 

Considerando IB(s)=0, (18) e (19) podem ser reescritas como (47) e (48). 

                     (47) 

      
 

  
              (48) 

 A impedância harmônica pode ser definida como sendo a relação entre a tensão e 

corrente na extemidade A do eletrodo, isto é, no ponto de injeção do impulso de corrente. A 

tensão no ponto A é estabelecida em relação a um ponto muito distante cujo potencial pode 

ser considerado nulo e ela ocorre devido a injeção da corrente nesse ponto. Com base nessa 

definição, é possível obtê-la para o eletrodo mostrado na Figura 23, utilizando (47) e (48). 

Assim, ela pode ser escrita conforme (49) 

                  (49) 

Sendo: 

   √
      

      
 (50) 

  √             (51) 

Verifica-se em (49), (50) e (51) que a impedância harmônica depende dos parâmetros 

(R-resistência, L-indutância, G-condutância e C-capacitância) do aterramento (conjunto 

eletrodo-solo) e do comprimento d do eletrodo. Os parâmetros do aterramento RLGC 

dependem das características elétricas do solo, da geometria do aterramento e da frequência. 

Como ilustração dessas situações serão mostras a seguir a influência da frequência, do 

comprimento do eletrodo, da resistividade e da permissividade elétricas do solo na 

impedância harmônicas do aterramento. 
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As simulações a seguir (Figura 24 a Figura 28) foram realizadas para um eletrodo de 

4 mm de raio, enterrado a uma profundidade de 0,7 m. Quando não especificado, os demais 

dados utilizados foram: resistividade elétrica do solo igual a 1000 Ωm, permissividade elétrica 

relativa igual a 10 e comprimento do eletrodo igual a 25 m. 

Na Figura 24 são apresentadas as curvas (módulo e ângulo) da impedância harmônica 

de um eletrodo de 10 m de comprimento, com o propósito de mostrar a variação da 

impedância com a frequência (os parâmetros R, L G e C do aterramento foram tomados como 

invariáveis com a frequência), para a faixa de 10 Hz a 10 MHz. 

Figura 24 – Variação da impedância harmônica com a frequência. (a) Módulo. (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Verifica-se que para baixas frequências o módulo e o ângulo praticamente não variam. 

Isto se dá devido ao efeito resistivo prevalecer sobre os efeitos indutivos e capacitivos (ângulo 

de aproximadamente zero grau). Assim, para baixas frequências, o aterramento se comporta 

como uma resistência. Na faixa de frequência aproximadamente entre 10 kHz e 3 MHz, o 

comportamento da impedância é capacitivo (ângulo negativo) e o seu módulo diminui. Para 

frequências entre aproximadamente 3 MHz a 6,5 MHz e o comportamento passa a ser 

indutivo (ângulo positivo). Este comportamento oscila nas altas frequências entre capacitivo e 

indutivo, porém para os estudos de aterramento elétrico apresentados neste trabalho não há 

interesse em frequências superiores a 1 MHz. 

Conclui-se então que o comportamento de um sistema de aterramento pode ser muito 

diferente quando analisado em baixa ou em alta frequência. O comportamento capacitivo 

ajuda na redução da impedância enquanto o comportamento indutivo contribui no aumento da 

impedância harmônica do aterramento. 
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Na Figura 25 é mostrada a influência do comprimento do eletrodo na impedância 

harmônica. Foram considerados eletrodos cilíndricos com comprimentos variando de 

5 a 100  m (5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 50, 75 e 100 m). É mostrado o comportamento do módulo e 

do ângulo da impedância harmônica do aterramento para faixa de frequência de 

10 Hz a 1 MHz.  

Para curtos comprimentos de eletrodo, até aproximadamente 15 m nas condições desta 

simulação, o comportamento da impedância harmônica passa de resistivo nas baixas 

frequências para capacitivo em frequências entre aproximadamente 10 kHz a 1 MHz. Fato 

similar ocorre com eletrodos acima de 30 m que passam do comportamento resistivo nas 

baixas frequências para indutivo em frequências entre aproximadamente 1 kHz a 1 MHz. O 

comprimento de 20 m apresenta comportamento ligeiramente capacitivo aproximadamente 

entre 10 kHz e 400 kHz e indutivo entre aproximadamente 400 kHz a 1 MHz. 

Figura 25 – Impedância harmônica de vários comprimentos de eletrodo. 

(a) Módulo. (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Verifica-se que em frequências mais altas um eletrodo longo pode apresentar 

impedância maior do que um eletrodo curto, por exemplo, acima de 400 kHz o eletrodo de 

75 m apresenta impedância maior que o eletrodo de 20 m de comprimento. Note que 

condutores longos tendem a manifestar mais o efeito indutivo e condutores curtos o efeito 

capacitivo, porém o efeito predominante depende da frequência.  

O efeito capacitivo provoca a diminuição do módulo da impedância harmônica 

enquanto que o comportamento indutivo provoca o aumento. Assim, o comportamento 

capacitivo em alta frequência indica a possibilidade de melhor desempenho do aterramento 
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nos primeiros momentos do impulso atmosférico. A diminuição da impedância nas baixas 

frequências é inversamente proporcional ao aumento do comprimento do eletrodo, porém a 

partir de um determinado comprimento, denominado na literatura técnica de comprimento 

efetivo (conceito a ser discutido mais adiante), esta afirmativa pode não ser verdade, pois a 

partir deste comprimento não se tem ganhos significativos na redução da impedância.  

Na Figura 26 é mostrado o comportamento da impedância harmônica em relação à 

resistividade do solo na faixa de 10 Ωm a 2.000 Ωm (10, 100, 500, 2000 e 2000 Ωm).  

Verifica-se nas curvas do módulo e do ângulo que quanto menor a resistividade do solo maior 

a tendência ao comportamento indutivo e quanto maior a resistividade maior a tendência ao 

comportamento capacitivo. 

Figura 26 – Impedância harmônica para várias resistividades do solo (a) Módulo. (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Verifica-se também que quanto maior a resistividade, maior o módulo da impedância 

harmônica até uma faixa de aproximadamente 100 kHz. Para frequências acima desse valor e 

altas resistividades do solo o efeito capacitivo pode causar redução no módulo da impedância. 

Embora não mostrado na Figura 26, para frequências acima de 1 MHz o comportamento da 

impedância pode ser ora capacitivo ora indutivo e consequentemente o seu módulo sofre 

alterações. 

Na Figura 27 é mostrado o comportamento da impedância harmônica com a variação 

da permissividade relativa de 1, 10, 15, 20, 30, 40 e 50.  

Verifica-se comportamento resistivo até aproximadamente 10 kHz independentemente 

da permissividade e, para frequências superiores a 100 kHz, existe uma forte dependência da 

permissividade. Para baixa permissividade relativa (≤15 neste exemplo) o comportamento da 



81 

impedância é indutivo e para permissividade relativa entre 20 e 50, o comportamento é 

capacitivo, porém se altera para indutivo nas frequências superiores a aproximadamente 

500 ΩkHz. Quanto maior a permissividade relativa maior é o comportamento capacitivo, 

menores são as frequências que o comportamento passa de resistivo para capacitivo e também 

de capacitivo para indutivo, sendo que a primeira transição (R-C) ocorre em frequência menor 

que a segunda (L-C). 

Figura 27 - Impedância harmônica para várias permissividades. (a) Módulo. (b) Ângulo 

(a) (b) 

  
Fonte: Elaboração do próprio autor 

Na Figura 28 é mostrado o comportamento da impedância quando o eletrodo é 

enterrado em solo de baixa resistividade (neste exemplo ρ=100 Ωm) e em várias 

permissividades relativas (1, 10, 15, 20, 30, 40 e 50).  

Figura 28 - Impedância harmônica em função da permissividade relativa para baixa 

resistividade do solo (ρ=100 Ωm). (a) Módulo. (b) Ângulo. 

(a) (b) 

 
 

 
 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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É possível observar que a impedância harmônica é muito pouco influenciada pela 

permissividade em solos de baixa resistividade, sendo que o módulo permanece praticamente 

inalterado e o ângulo sofre pouquíssimas alterações a partir de aproximadamente 200 kHz. 

 Na literatura técnica, praticamente a totalidade dos trabalhos concordam com a 

importância de se obter uma baixa resistência de aterramento, pois as frequências das 

correntes de falha internas são baixas.  

O objetivo de minimizar a sobretensão no ponto de injeção da corrente, no caso de 

baixas frequências, é alcançado por meio de um projeto de aterramento que minimiza a sua 

resistência. No entanto, a situação é diferente no caso de descargas atmosféricas, pois a 

corrente que é injetada nos eletrodos de aterramento possui harmônicas de alta frequência e 

observando as curvas de ângulo das Figuras 24 a 28 verifica-se que o comportamento da 

impedância pode ser ora indutivo ora capacitivo, dependendo do comprimento do eletrodo, da 

resistividade e permissividade do solo.  

O comportamento indutivo ou capacitivo pode se tornar muito mais significativo em 

relação ao comportamento resistivo. Observa-se nesses casos a preocupação com a 

impedância do aterramento e não somente com a resistência. Esse comportamento explica o 

aparecimento de correntes de condução (nos parâmetros resistência e indutância) e de 

dispersão (nos parâmetros condutância e capacitância) do sistema de aterramento. 

4.3 IMPEDÂNCIA DE IMPULSO 

 A impedância de impulso, segundo a literatura técnica, é definida no domínio do 

tempo, como sendo a relação entre o pico da elevação da tensão no ponto de injeção da 

corrente (Vpico) pelo pico da corrente injetada neste ponto (Ipico), dada por (52). 

   
     

     
 (52) 

 O pico da tensão e da corrente não necessariamente ocorrem no mesmo instante de 

tempo, mas na grande maioria dos casos em instantes distintos devido aos efeitos indutivos e 

capacitivos do aterramento. Nos casos em que o comportamento do aterramento é indutivo o 

pico da corrente ocorre após o pico da tensão.  

Este conceito é atrativo do ponto de vista prático, pois possibilita facilmente a 

determinação da máxima sobretensão resultante no ponto de injeção da corrente, que é uma 
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condição crítica do aterramento e pode ser calculada, no domínio do tempo, pelo produto do 

valor do pico da corrente injetada, pela impedância. 

A impedância impulsiva depende da forma de onda do fenômeno solicitante, 

sobretudo do seu tempo de frente, sendo que ela é maior para a onda mais rápida quando 

comparada com uma onda mais lenta (GRCEV, 2009a). 

Para obtenção da impedância de impulso foi considerado um eletrodo de comprimento 

d enterrado a uma profundidade h, conforme mostrado na Figura 22. 

As tensões e correntes nos terminais A e B do eletrodo são indicadas na Figura 23.

Considerando uma descarga atmosférica no ponto A do eletrodo, sabe-se que a corrente irá 

percorrer pelo elemento e será dissipada para o solo. Assim, pode-se garantir que no terminal 

B do eletrodo a corrente será nula (IB(s)=0). Com base na definição da impedância harmônica, 

é possível obtê-la para o eletrodo mostrado na Figura 22 e a partir dessa impedância e do 

impulso de corrente, obter a tensão transitória no ponto A, conforme (53). 

                      (53) 

A equação do impulso de corrente representada por uma onda dupla exponencial 

1,2/20 μs, pode ser escrita no domínio da frequência conforme (54). 

      (
          

              
 

          

               
) (54) 

A tensão (53) e a corrente (54) estão escritas no domínio da frequência e os resultados 

podem ser obtidos no domínio do tempo por meio de rotinas computacionais que aplicam a 

transformada inversa de Laplace. 

Utilizando (53) foi obtida a tensão transitória e foram traçadas três curvas, conforme 

mostrado na Figura 29. Cada curva se refere a tensão de impulso em função do comprimento 

do eletrodo e foram traçadas uma para cada valor de resistividade adotado.  

As resistividades do solo adotadas foram 100, 500 e 1000 Ωm e para cada 

resistividade o comprimento do eletrodo foi variado de 1 a 100 m, considerando um eletrodo 

de 4 mm de raio, enterrado a uma profundidade de 0,7 m em solo com permissividade elétrica 

relativa igual a 15 e permeabilidade magnética relativa igual a 1. A permissividade elétrica e a 

permeabilidade magnética do vácuo são de 8,85419.10
-12

 F/m e 4.π.10
-7

 H/m, 

respectivamente. O impulso atmosférico IA(s) injetado em uma das extremidades do eletrodo é 

representado por (54). 
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Figura 29 – Impedância de impulso  

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Verifica-se que quanto mais curto o eletrodo maior é a impedância de impulso e ela 

vai diminuindo exponencialmente com o aumento do comprimento. Essa diminuição da 

impedância é mais significativa com incrementos de condutores curtos, porém quando ele 

atinge um determinado comprimento, indicado na Figura pelas letras A, B e C, pouco ganho 

se tem na redução da impedância ao se aumentar mais o comprimento do eletrodo.  

 A este comprimento (da origem aos pontos A, B e C, para resistividades de 100, 500 e 

1000 Ωm, respectivamente) se dá o nome de comprimento efetivo e será estudado na próxima 

subseção.  

 Quanto maior a resistividade do solo, maior a impedância de impulso para toda a faixa 

de comprimento, pois solos mais resistivos proporcionam maiores sobretensões quando da 

aplicação do impulso de corrente. O desempenho impulsivo do eletrodo de aterramento 

depende principalmente do comprimento do eletrodo de aterramento e da resistividade do 

solo.  

 Da impedância de impulso deriva o conceito de coeficiente de impulso que é definido 

como a relação entre a impedância de impulso e a resistência do aterramento medida em baixa 

frequência. Assim, se o coeficiente de impulso for menor que a unidade indica que o 

aterramento terá desempenho melhor em alta frequência do que em baixa. Se for igual a 

unidade significa que o desempenho em alta e baixa frequências são similares e se maior que 

a unidade significa que o desempenho em alta frequência é pior do que em baixa. 
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4.4 COMPRIMENTO EFETIVO  

Para o eletrodo horizontal mostrado na Figura 22 foi determinada a tensão transitória 

(GPR) no ponto A de injeção do impulso atmosférico, por meio de (53), para comprimentos 

de eletrodo de 0,5, 1, 2, 4, 6, 10, 15, 20 metros. O eletrodo de raio igual a 4 milímetros foi 

enterrado a 0,7 metros de profundidade, em um solo de permissividade relativa igual a 10 e 

resistividade elétrica igual a 100 Ω.m. Na Figura 30 são mostradas essas tensões. 

Observa-se que aumentos no comprimento do eletrodo, a partir de um determinado 

comprimento (neste caso simulado, aproximadamente 10 m), não se traduzem em redução do 

pico da tensão. A este comprimento a literatura denomina-o de comprimento efetivo do 

eletrodo.  

Figura 30 – Tensão no ponto de injeção de corrente (GPR) em função do tempo 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Esta constatação sobre o comprimento efetivo é importantíssima para não se investir 

em material, imaginando melhorar o desempenho do eletrodo (para correntes impulsivas de 

altas frequências) aumentando-se desnecessariamente seu comprimento. Apenas se conseguirá 

melhorar a resposta para fenômenos de baixas frequências, pois essas “enxergarão” o eletrodo 

além de seu comprimento efetivo (a resistência do aterramento será tanto menor, quanto 

maior for o comprimento do eletrodo, a impedância, porém, depende do comprimento 

efetivo). Quanto mais aquém do comprimento efetivo, maiores serão as reduções no GPR com 

aumentos no comprimento do eletrodo.  
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Também foram feitas simulações com o eletrodo enterrado em solos mais resistivos 

(500 e 1.000 Ωm) e o comportamento das curvas foi similar ao da Figura 30, salvo as 

amplitudes da tensão e o comprimento efetivo serem maiores nos solos mais resistivos, não se 

fazendo necessário mostrá-las. 

A impedância do aterramento depende do ponto de injeção da corrente devido ao 

comprimento efetivo do eletrodo, conforme mostrado na Figura 31. Isto é, ela pode ser 

significativamente diferente se a conexão for feita na extremidade do eletrodo (ponto A), 

quando comparada com conexão no meio do eletrodo (ponto B).  

Com a conexão no ponto médio do eletrodo (ponto B) é possível a corrente fluir para 

as duas extremidades do eletrodo, proporcionando desta forma dois caminhos, reduzindo a 

impedância. Isto não ocorreria se a conexão ocorresse numa das extremidades (ponto A), pois 

ofereceria apenas um caminho para a corrente. Assim, obtém menor impedância de impulso 

se a injeção ocorrer no ponto B ao invés do A. 

Figura 31 – Influencia do comprimento efetivo do eletrodo na impedância de impulso 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Conforme descrito na subseção 3.3, outra forma de perceber o comprimento efetivo de 

um eletrodo é por meio da impedância de impulso, mostrado na Figura 29 pelos pontos A, B e 

C. Para eletrodos menores que o comprimento efetivo (ponto a partir do qual as curvas se 

tornam praticamente horizontais), a impedância impulsiva aumenta exponencialmente com a 

diminuição de seu comprimento. Para eletrodos maiores que o comprimento efetivo, a 

impedância impulsiva praticamente não se altera e o comportamento do sistema é similar ao 

de uma resistência (baixa frequência). 

4.5 EFEITO DE PROPAGAÇÃO  

 O efeito de propagação é apresentado com o auxilio da Figura 32, para um eletrodo 

similar ao mostrado na Figura 22. O eletrodo horizontal de 15 m de comprimento foi 

enterrado a uma profundidade de 0,6 m em um solo de resistividade igual a 35 Ωm e 

lef lef lef 

A B 
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permissividade relativa igual a 15. As tensões transitórias obtidas no terminal A (x=0 m) e em 

pontos distantes 3,5 m e 7,0 m deste terminal, ao longo do eletrodo, quando é aplicado um 

impulso atmosférico no ponto A estão mostradas na Figura 32. 

 O impulso de corrente (aproximadamente 34,5 kA de pico e 0,8/12,5 µs ) é 

representado por uma dupla exponencial escrita no domínio da frequência por (55) 

      
    

         
 

    

           
 (55) 

Verifica-se que não ocorre atraso para a onda identificada por x = 0 e que para x=3,5 m e 

x=7,5 m ocorre aproximadamente 40 e 100 ns de atraso, respectivamente.  

Figura 32 – Efeitos da propagação 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Segundo a teoria do eletromagnetismo, quando uma onda se propaga em um meio com 

perdas, obedece a equação da constante de propagação dada por         e ocorre 

atenuação em sua amplitude (α≠0) e deformação na sua forma (β≠0), sendo α  a constante de 

atenuação e β  a constante de defasamento. Quando uma corrente de impulso é injetada em 

um sistema de aterramento, a onda eletromagnética referente ao surto se propaga ao longo do 

eletrodo (ver onda x=0, x=3,5 m e 7 m) e também se dispersa para o solo. A onda é 

deformada e atenuada com o passar do tempo, a medida que viaja no eletrodo envolto num 

meio condutivo (solo). A atenuação aumenta com o aumento da frequência e da 

condutividade do solo. 
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 O conceito de comprimento efetivo do eletrodo, que corresponde ao comprimento 

máximo do eletrodo a partir do qual aumentos não implicam em diminuição da impedância 

impulsiva, pode também ser derivado do conceito do efeito de propagação, pois as 

componentes de alta frequência da corrente impulsiva estarão tão atenuadas e distorcidas que 

o aumento no comprimento do eletrodo não mais contribui para a dispersão da corrente no 

solo. 

4.6 CONCLUSÃO  

Analisando a impedância harmônica, fica evidenciado que o aterramento apresenta 

comportamentos distintos nas baixas e nas altas frequências, sendo que nas baixas predomina 

o efeito resistivo enquanto que nas altas o comportamento indutivo ou capacitivo pode se 

tornar muito mais significativo que o resistivo.  

O efeito indutivo ou capacitivo depende principalmente do comprimento do eletrodo, 

da resistividade do solo e da frequência. O efeito da permissividade elétrica no 

comportamento da impedância harmônica é muito pouco significativo em solos de baixa 

resistividade e passa a ter influência somente acima de algumas centenas de quilohertz em 

solo de alta resistividade.  

A impedância de impulso é destinada à análise do aterramento no domínio do tempo e 

permite a fácil obtenção da tensão transitória pela sua multiplicação pelo pico da corrente 

injetada no aterramento. O coeficiente de impulso, que é dependente da impedância de 

impulso, permite determinar o desempenho do aterramento em relação ao desempenho em 

baixa frequência. 

O comprimento efetivo indica o comprimento máximo do eletrodo que contribui na 

redução da tensão transitória, a partir do qual só se obtém ganhos na resposta em baixa 

frequência. Pode-se associar o comprimento efetivo ao efeito de propagação, pois a onda do 

impulso atmosférico, ao penetrar no eletrodo enterrado, vai sendo atenuada e distorcida com o 

passar do tempo (conforme vai se deslocando da extremidade inicial para a final do eletrodo), 

chegando ao ponto em que as altas frequências são totalmente distorcidas e atenuadas. 

Neste trabalho interessa determinar a impedância harmônica pois, a partir dela, é feita 

a representação do aterramento por meio de circuitos elétricos passivos. Aplicando o impulso 

de corrente no circuito equivalente obtém-se o GPR, não sendo relevante a determinação de 

outras grandezas tais como a impedância de impulso, o comprimento efetivo, o efeito de 

propagação, a ionização do solo, etc.  
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5 PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO DE ELETRODOS E HASTES DE 

ATERRAMENTO DIRETAMENTE NO DOMÍNIO DO TEMPO 

5.1 INTRODUÇÃO 

O objetivo desta seção é obter um modelo diretamente no domínio do tempo para 

representação de sistemas de aterramentos composto por um eletrodo horizontal ou uma haste 

vertical. Nesta seção é proposta, a partir de ferramentas conhecidas, a aplicação de uma 

técnica e a comprovação de sua eficácia para representar aterramentos por meio de um 

circuito elétrico equivalente, composto por elementos de circuitos RLC (resistor, indutor e 

capacitor), podendo estes ser simulados diretamente no domínio do tempo, dispensando o uso 

de transformada inversa de Laplace ou Fourier. 

 A técnica aborda a aproximação da curva da admitância (tomada como padrão) do 

aterramento formado por um eletrodo ou uma haste, pela curva da resposta em frequência de 

circuitos RLC (proposta). Neste trabalho será apresentada a aproximação utilizando apenas 

elementos positivos de circuito. 

A aproximação da curva da admitância harmônica do aterramento é realizada por 

funções racionais que posteriormente são representadas por ramos de circuitos RLC. Essa 

aproximação poderia ser baseada em qualquer método capaz de realizar essa tarefa, porém 

está sendo usado um código de domínio público, denominado vector fitting (VF), 

desenvolvido em ambiente Matlab® por Gustavsen e Semlyen (1999), que realiza a 

aproximação por função racional, baseada no método dos mínimos quadrados. 

A admitância harmônica pode ser determinada por qualquer modelo citado na revisão 

histórica (baseados nas teorias de circuitos elétricos, campos eletromagnéticos e linhas de 

transmissão). A forma de determina-la não interfere na técnica proposta visto que ela se inicia 

a partir da curva da admitância já fornecida. No entanto, se a admitância representar 

adequadamente o sistema de aterramento, o circuito equivalente também o representará. E, se 

ela não representar o circuito também não representará. Nesta seção a admitância será 

determinada por meio do modelo baseado na teoria de linhas de transmissão, conforme 

descrito na seção 3 (subseção 3.2). 

Para evitar repetições, toda vez que for mencionado no texto eletrodo ou haste, estará 

se referindo respectivamente a eletrodo horizontal (similar a um cabo contrapeso usado em 

torres de transmissão) e a haste vertical (comumente utilizadas em instalações urbanas). 

Quando o texto se referir a “admitância” ou simplesmente “padrão” estará se referindo à 
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curva da admitância do eletrodo ou da haste do aterramento em questão, determinada por 

meio do modelo de linha de transmissão (LT), tomada como padrão para comparação e 

quando se referir a “RLC” estará se referindo à curva da admitância da resposta em frequência 

do circuito RLC proposto. 

De forma similar, quando o texto se referir a “GPR padrão” estará se referindo ao GPR 

gerado em relação a um ponto muito distante, localizado no infinito, devido à corrente 

injetada no eletrodo ou haste de aterramento e quando se referir a “GPR proposto” estará se 

referindo ao GPR gerado devido a injeção de corrente no circuito RLC proposto.  

Essas observações também se aplicam às legendas das Figuras. Além disso, quando o 

texto se referir a “ajuste” significa a aproximação da curva padrão pela proposta. 

5.2 TÉCNICA PROPOSTA PARA REPRESENTAR ELETRODOS E HASTES 

Nesta subseção é proposta uma técnica para a obtenção de um modelo diretamente no 

domínio do tempo para representação de eletrodos e hastes de aterramento. A técnica parte da 

admitância harmônica determinada pelo modelo baseado na teoria de linhas de transmissão a 

parâmetros uniformemente distribuídos, no domínio da frequência.  

Foi escolhido o modelo de linha de transmissão, visto que ele é frequentemente usado 

para representar eletrodos horizontais (cabos contrapeso) ou hastes verticais, pois é 

considerado simples de se usar, requer menos recurso computacional e apresenta bons 

resultados, comparado com a teoria eletromagnética (GRCEV; POPOV, 2005; 

GRCEV; GRCEVA, 2009). 

Por ser desenvolvido no domínio da frequência, o modelo LT permite representar 

adequadamente a influência da frequência (as equações do telegrafista são dependentes da 

constante de propagação   √  e da impedância característica    √    do conjunto 

eletrodo-solo e consequentemente da frequência f, pois Z=R+jωL, Y=G+jωC e ω=2πf). 

Embora a permeabilidade magnética (µ) do solo pode ser considerada como sendo a mesma 

que a do vácuo (µo), a condutividade (σ) e a permissividade elétrica (ε) são diferentes e 

dependem da frequência (VISACRO; ALÍPIO, 2012). 

A aplicação direta da teoria de linhas tem por inconveniente não fornecer o modelo 

diretamente no domínio do tempo, sendo necessária a aplicação da transformada inversa de 

Fourier na maioria dos casos, para obtenção das respostas no domínio do tempo. 

A técnica proposta apresenta duas grandes vantagens, sendo a primeira o fato de ele 

permitir a determinação da admitância do aterramento no domínio da frequência, podendo 



91 

assim ser introduzidas as características da dependência da frequência e, a segunda, o fato das 

respostas serem fornecidas diretamente no domínio do tempo, dispensando a necessidade de 

uso de transformada inversa. 

Assim, para obtenção de um modelo capaz de representar, no domínio do tempo, a 

admitância harmônica de um sistema de aterramento constituído por um eletrodo ou uma 

haste, a técnica proposta é descrita basicamente em três etapas, executadas em ambiente 

Matlab®, como segue (SEIXAS; KUROKAWA, 2016): 

 Determinar a admitância harmônica do eletrodo ou haste; 

 Aproximar a curva da admitância por função racional (frações parciais); 

 Determinar o circuito equivalente a partir das frações parciais. 

A primeira etapa é obter a admitância harmônica do aterramento (eletrodo ou haste). 

Conforme descrito na introdução deste capítulo e no início desta seção, será usado o modelo 

baseado na teoria de linhas de transmissão e a admitância será obtida conforme (56), com 

ZC(s) dado por (50) e γ(s) dado por (51), sendo que as equações para calcular os parâmetros 

longitudinais (RL) e transversais (GC) do conjunto eletrodo-solo são dadas por (1)–(4) e do 

conjunto haste-solo dadas por (5)-(7) e dependem da geometria do aterramento e das 

propriedades elétricas (ρ e ε) do solo. 

      
 

  
         (56) 

A segunda etapa é a aproximação da curva da admitância harmônica (variável em 

relação à frequência), por uma curva construída a partir de função racional. Para isso é 

utilizado um método de aproximação baseado no método dos mínimos quadrados, 

denominado Vector Fitting (VF), que determina a função racional que se adapta à curva da 

admitância. 

Este método de ajuste (VF) se baseia na aproximação da função em duas etapas, 

ambas com os polos conhecidos. A primeira etapa é realizada com polos distribuídos 

linearmente ou logaritmicamente ao longo da faixa de frequências de interesse. Faz-se então o 

ajuste de polos e determinação dos resíduos. A partir da função ajustada uma nova série de 

polos e resíduos são obtidos e, em seguida, utilizados na segunda etapa de ajuste da função. 

Para não se limitar a funções suaves empregam-se polos complexos, atendendo assim, com 
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precisão, picos de ressonância. Depois de executadas essas duas etapas se espera um bom 

ajuste da função racional, porém se necessário, realizar mais iterações. 

A função tabulada da admitância harmônica mencionada pode ser representada por 

uma função racional de n polos conforme apresentada em (57), onde D é o termo constante E 

é o termo dependente da frequência, ci são os resíduos, ai os polos e s o operador igual a j2πf, 

sendo f a frequência. O método permite igualar D e/ou E a zero. 

           ∑
  

    

 

   

 (57) 

A terceira e última etapa considera apenas a função racional, pois ela foi 

determinada de forma a representar, com fidelidade, a curva da admitância harmônica. Então, 

a partir de cada fração parcial é obtido um ramo de circuito elétrico equivalente a ela e os 

elementos RLC do circuito equivalente são determinados. A quantidade de ramos de circuito 

RLC depende da quantidade das frações parciais, isto é, da quantidade de polos usados no 

ajuste. Eles são associados em paralelo (soma de admitâncias) resultando no circuito elétrico 

equivalente ao conjunto eletrodo-solo ou haste-solo, que reproduz o mesmo efeito que a 

admitância do aterramento. (SEIXAS; KUROKAWA, 2016). 

Tanto os resíduos como os polos de (57) podem ser números reais ou complexos. 

Simplificando (57), fazendo D e E igual a zero, F(s) dependerá apenas das frações parciais 

que podem ser de dois tipos: 

a) Reais: quando ci e ai são números reais: 

Neste caso a fração parcial é do tipo mostrado em (58) e um circuito elétrico 

equivalente é apresentado na Figura 33. (ANTONINI et al., 2005). 

      
  

    
 

(58) 

Figura 33 - Circuito RL equivalente para polos reais 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 



93 

A admitância do circuito equivalente pode ser calculada por (59). 

      
(
 
 )

  (
 
 )

 
(59) 

Igualando-se (58) e (59) obtém-se as expressões para cálculo dos elementos R 

(resistência) e L (indutância) do circuito RL equivalente, conforme (60) e (61), 

respectivamente. 

  
 

  
 

(60) 

   
  

  
 

(61) 

b) Complexas: quando ci e ai são números complexos (par conjugado): 

Neste caso a fração parcial é do tipo mostrado em (62) e (63) e um circuito elétrico 

equivalente é apresentado na Figura 34 (ANTONINI et al., 2005). 

      
  

    
  

  
    

 
(62) 

      
                    

                  
 

(63) 

Figura 34 - Circuito equivalente para polos complexos conjugados 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

A admitância do circuito equivalente pode ser calculada por (64)  
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(64) 

Comparando (63) com (64) obtém-se as expressões para cálculo dos elementos R, L e 

C do circuito equivalente RLC, conforme (65) a (70) (ANTONINI et al., 2005). 

  
 

       
 

(65) 

  
       

       
 

(66) 

   
 

       
 

(67) 

    
 

  
 

(68) 

Sendo: 

  [         (
         

     
)] 

(69) 

  
         

     
 

(70) 

Dependendo da resposta obtida pelo vector fitting (resíduos/polos reais ou complexos) 

se aplica o circuito da Figura 33 ou da Figura 34 ou a combinação deles para se obter o 

modelo proposto (circuito RLC equivalente ao aterramento). 

 



95 

5.3 EXEMPLO DE REPRESENTAÇÃO DE UM ELETRODO DE ATERRAMENTO  

O sistema de aterramento abordado nesta subseção é representado por um eletrodo 

horizontal de comprimento d, similar ao cabo contrapeso usado para aterramento da estrutura 

de torres de transmissão, enterrado a uma profundidade h, conforme mostrado na Figura 35. 

Figura 35 - Eletrodo horizontal enterrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Na Figura 36 são mostradas as tensões e as correntes nas extremidades do eletrodo. As 

tensões são determinadas em relação a um referencial localizado no infinito, cujo potencial 

pode ser considerado zero. A tensão transitória (VA), designada por GPR, ocorre devido a 

oposição que a impedância do aterramento oferece à corrente injetada (IA) na extremidade (A) 

do eletrodo.  

Figura 36 - Tensões e correntes no eletrodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

A representação de eletrodos é realizada a partir da admitância harmônica dada 

por (56).  
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A fim de obter uma comparação da impedância harmônica do aterramento com a 

literatura técnica, optou-se por representar os eletrodos descritos em Grcev e Gceva (2009), 

isto é, eletrodos de 10 m e 100 m de comprimentos, com diâmetro de 14 mm, enterrados a 

uma profundidade de 0,8 m, considerando solos de 10, 100 e 1.000 Ωm de resistividade e 

permissividade relativa igual a 10. Foi considerada a permeabilidade magnética relativa igual 

a 1, a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética do vácuo iguais a 

8,85419.10
-12

 F/m e 4.π.10
-7

 H/m, respectivamente.  

Na Figura 37 são mostradas as curvas do módulo da impedância para os eletrodos de 

aterramento de 10 e 100 m, enterrado em solos de 10, 100 e 1000 Ωm de resistividade 

elétrica, sendo que em linha contínua estão desenhadas as curvas obtidas pelo autor e em linha 

tracejada as obtidas por Grcev e Grceva. Como ambas as curvas foram obtidas por meio do 

mesmo modelo (LT), elas são coincidentes. Elas foram mostradas para comprovar que o 

modelo de linhas de transmissão usado pelo autor foi elaborado e programado (código 

Matlab®) corretamente, podendo ser validado por comparação com a literatura. 

Figura 37 - Módulo da impedância de eletrodos. (a) 10 m (b) 100 m  

(a) (b) 

  

Fonte: Adaptada de Grcev e Grceva (2009). 

 Para determinar a tensão transitória (GPR), o impulso atmosférico IA(s) é representado 

por uma onda de frente rápida, tipicamente 1,2/20 µs, com pico de 1.000 A, matematicamente 

expressa por uma função dupla exponencial. 

 Dos seis casos apresentados na Figura 37 (seis curvas diferentes de impedâncias), dois 

serão descrito aqui, passo a passo, como exemplos de aplicação do método proposto. Os 

outros quatro serão abordados na subseção 4.4, como resultados obtidos. 
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 A faixa de frequência de interesse neste trabalho é de 100 Hz a 1 MHz, pois o espectro 

de frequência da corrente da descarga atmosférica abrange aproximadamente essa faixa. No 

entanto as simulações foram realizadas de 10 Hz a 10 MHz, pois acima de 1 MHz as curvas 

são menos suaves e exigem uma maior quantidade de polos para serem ajustadas 

(consequentemente uma maior quantidade de ramos de circuitos RLC), tornando o exemplo 

mais abrangente. 

 No primeiro exemplo foi escolhida uma situação em que a representação do eletrodo 

pode ser realizada por meio de função racional contendo apenas polos reais. Para isso foi 

escolhido o eletrodo de 100 m de comprimento enterrado em solo de 1.000 Ωm de 

resistividade. 

O primeiro passo é a determinação da admitância harmônica do aterramento. Ela pode ser 

determinada por meio de (56) e as curvas de módulo e ângulo estão mostradas na Figura 38. 

Figura 38 - Admitância do eletrodo de 100 m (ρ=1.000 Ωm). (a) Módulo (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O segundo passo é construir curvas (módulo e ângulo) que se aproximem dessas 

curvas padrões. Para isso é empregado o VF. 

De posse da curva padrão, ao empregar o VF é possível escolher a quantidade de polos 

que deverá ser usada na aproximação, bem como o número de iterações. A escolha do número 

de polos deve ser feita observando o resultado do ajuste. Se a curva ajustada se sobrepõe à 

curva padrão, significa que o ajuste é preciso e está adequado. 
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Neste exemplo foi possível obter um bom ajuste usando uma função racional com 

apenas três polos reais. Os três pares de resíduos/polos obtidos foram, respectivamente, 

(4,3626x10
8
, -7,6497x10

10
), (1,6071x10

4
, -4,6497x10

6
) e (1,5779e+004, -4,0617x10

5
). 

Na Figura 39 são mostradas as curvas (módulo e ângulo) padrão e as ajustadas por 

meio de função racional (FR). Observa-se uma ótima concordância entre elas, o que significa 

que a função racional representa adequadamente a curva padrão. 

Figura 39 - Admitância (padrão) x FR eletrodo de 100 m (ρ=1.000 Ωm). 

(a) Módulo (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

A partir dos resíduos e polos obtidos por meio do VF e observando (58), pode ser 

escrita a função racional, conforme (71). 

     
           

                
 

          

               
 

           

               
 (71) 

O terceiro passo é, a partir da função racional (71), determinar os ramos de circuito e 

os seus respectivos elementos R, L e C. A função racional é constituída pela soma de três 

frações parciais e apresenta apenas polos reais. Assim, cada fração parcial pode ser 

representada por um circuito elétrico passivo constituído por um resistor e um indutor em 

série (RL série), conforme já apresentado na subseção 4.2 (ver (58)-(61) e Figura 33). 

Por meio de (60) e (61) obtém-se os valores da indutância e da resistência, 

respectivamente, para cada fração parcial dada em (71). Na Figura 40 é mostrado o circuito 

RLC que representa o aterramento em questão, com os respectivos valores dos elementos R e 

L. Neste caso específico não existe o elemento capacitivo C. 
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A partir do circuito mostrado na Figura 40, representativo do aterramento, é possível 

determinar o GPR na extremidade (A) do eletrodo, usando um software de simulação 

adequado para esse fim. 

Figura 40 - Circuito RL representativo do eletrodo de 100 m (ρ=1.000 Ωm). 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Neste exemplo será abordado um passo extra (quarto passo), para evidenciar a 

validação do método proposto, pela comparação entre as curvas (padrão x proposto). 

Este quarto passo tem o propósito de validar o método proposto. Primeiramente será 

feita a validação da curva da admitância obtida pelo circuito RL, comparando-a com a curva 

padrão, conforme mostrado na Figura 41.  

Figura 41 - Comparação das admitâncias (padrão x RLC) para o eletrodo de 100 m de 

comprimento (ρ=1.000Ωm). (a) Módulo. (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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 Verifica-se boa concordância entre as curvas padrão e proposta, indicando que o 

circuito equivalente consegue representar fielmente a admitância do eletrodo. 

Em seguida é feita a validação da curva do GPR obtida via circuito RL, comparando-a 

com a curva padrão, conforme mostrado na Figura 42.  

Figura 42 - Comparação entre os GPR (padrão x RL) para eletrodo de 100 m (ρ=1.000 Ωm). 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Verifica-se boa concordância (praticamente coincidentes) entre as curvas padrão e 

proposta. O erro rms (do inglês Root Mean Square – Raiz da média dos quadrados) foi da 

ordem de 10
-8

 (Erms < 3,2x10
-8

), o que valida o método. 

No segundo exemplo foi escolhida uma situação em que a representação do eletrodo é 

realizada por meio de função racional contendo polos reais e polos complexos. Para isso foi 

escolhido o eletrodo de 10 m de comprimento enterrado em solo de resistividade igual a 

1.000 Ωm. O método é o mesmo do exemplo anterior e também está descrito passo a passo. 

O primeiro passo é a obtenção da admitância harmônica do aterramento. Essa 

admitância pode ser determinada por meio de (56) e as curvas de módulo e ângulo estão 

mostradas na Figura 43. 

O segundo passo é construir curvas (módulo e ângulo) que se aproximam dessas 

curvas padrões. Para isso é empregado o VF. 
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De posse da curva da admitância padrão foi empregado o VF para realizar a 

aproximação por função racional e para isso foi escolhido o número de polos igual a nove. 

Vale observar que foi possível ajuste da curva com um número menor de polos, porém algum 

dos elementos R, L ou C resultaram negativos, dependendo da quantidade de polos. Neste 

trabalho não serão aceitos elementos R, L ou C com valor negativo. Os circuitos equivalentes 

serão construídos apenas por elementos passivos reais (existentes fisicamente), isto é, com 

elementos positivos. Por esse motivo o número de polos foi testado em busca de uma solução 

positiva que fornecesse a curva ajustada praticamente sobreposta à curva padrão. 

Figura 43 - Admitância do eletrodo de 10 m (ρ=1.000 Ωm). (a) Módulo (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Os nove pares de resíduos/polos obtidos estão apresentados no quadro 1. 

Quadro 1 – Resíduos e polos para eletrodo de 10 m (1.000 Ωm). 

Resíduos Polos 

1,2133x10
4
 

1,1788 x10
5
–j3,2809 x10

4
 

1,1788 x10
5
+j3,2809 x10

4
 

1,1787 x10
5
-j1,0563 x10

4
 

1,1787 x10
5
+j1,0563 x10

4
 

1,4090 x10
5
-j2,7333 x10

3
 

1,4090 x10
5
+j2,7333 x10

3
 

1,3293 x10
6
+j9,1372 x10

3
 

1,3293 x10
6
-j9,1372 x10

3
 

-1,3894 x10
8
 

-5,6470 x10
6
+j2,0289 x10

7
 

-5,6470 x10
6
-j2,0289 x10

7
 

-5,6470 x10
6
+j6,2927 x10

7
 

-5,6470 x10
6
-j6,2927 x10

7
 

-6,2200 x10
6
+j1,0675 x10

8
 

-6,2200 x10
6
-j1,0675 x10

8
 

-1,2551 x10
7
+j2,5381 x10

8
 

-1,2551 x10
7
-j2,5381 x10

8
 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Na Figura 44 são mostradas as curvas (módulo e ângulo) padrões e as ajustadas por 

meio de função racional. 

Figura 44 - Admitância (padrão) x FR eletrodo de 10 m (ρ=1.000 Ωm). (a) Módulo (b) 

Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Observa-se uma ótima concordância entre elas, o que significa que a função racional 

consegue representar precisamente a curva padrão. 

A partir dos resíduos e polos obtidos por meio do VF e observando (62), pode ser 

escrita a função racional, conforme (72). 

      
           

               
  

 
                         

                            
 

                         

                            
  

 
                         

                           
 

                         

                           
  

 
                        

                           
 

                        

                           
  

 
                        

                           
 

                        

                           
 

(72) 
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O terceiro passo é, a partir da função racional (72), determinar os ramos de circuito e 

os seus respectivos elementos R, L e C. 

A função racional é constituída pela soma de nove frações parciais, sendo que uma 

delas apresenta polo real e as outras oito apresentam quatro pares de polos complexos 

conjugados. Assim, a fração parcial com resíduo e polo reais pode ser representada por um 

ramo de circuito RL série (Figura 33), com os elementos R e L calculados por meio de (60) e 

(61), respectivamente, enquanto que cada fração parcial com resíduo e polo complexos 

conjugados pode ser representada por um ramo de circuito RLRC (Figura 34) cujos elementos 

podem ser obtidos por meio de (65) a (68). 

Na Figura 45 é mostrado o circuito RLC que representa o eletrodo de aterramento em 

questão, com os respectivos valores dos elementos R, L e C. 

Figura 45 - Circuito RLC representativo do eletrodo de 10 m (ρ=1.000Ωm). 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

A partir do circuito mostrado na Figura 45 é possível determinar o GPR no 

aterramento, usando um software de simulação adequado. 

Neste exemplo também será abordado um passo extra (quarto passo), para evidenciar a 

validação do método proposto. 

No quarto passo primeiramente é feita a validação da curva da admitância obtida pelo 

circuito RLC (proposta), comparando-a com a curva padrão, conforme mostrado na Figura 46. 

Em seguida é feita a validação da curva do GPR proposto obtido pelo circuito RLC, 

comparando-a com a curva padrão, conforme mostrado na Figura 47. 

Verifica-se que assim como no exemplo anterior, tanto as curvas da admitância 

(módulo e ângulo) apresentadas na Figura 46 como as do GPR apresentadas na Figura 47, 

possuem uma boa concordância (padrão versus proposto) sendo praticamente coincidentes. 
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Figura 46 - Comparação das admitâncias x RLC para o eletrodo de 10 m (1.000 Ωm). 

(a) Módulo da admitância. (b) Ângulo da admitância. 

(a) (b) 

  
Fonte: Elaboração do próprio autor 

Figura 47 - Comparação entre curvas do GPR (padrão x proposto) para eletrodo de 10 m. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O erro rms na comparação das curvas de módulo da admitância (Figura 41a) foi da 

ordem de 10
-6

 (Erms < 1,4x10
-6

) e na comparação das curvas do GPR (Figura 42) foi da ordem 

de 10
-8

 (Erms < 3,2x10
-8

), precisão suficiente para validar a técnica proposta. 
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5.4 RESULTADOS OBTIDOS PARA REPRESENTAÇÃO DE ELETRODOS 

 Nesta subseção são apresentados os resultados dos quatro casos restantes, referentes à 

Figura 34.  

No quadro 2 são apresentados os resultados dos resíduos e polos obtidos na 

aproximação da curva da admitância por função racional, bem como e elementos dos ramos 

de circuito que associados em paralelo formam o circuito equivalente representativo do 

aterramento. 

Quadro 2 – Resultados obtidos para eletrodos. 

Eletrodo Resíduos Polos Elementos dos circuitos RL 

R(Ω), L(μH) 

10m 

(10 Ωm) 

9,3512x10
6
 

8,6987x10
5
 

3,7905x10
5
 

2,4794x10
5
 

2,3589x10
5 

-4.7488x10
8
 

-4.2828x10
7
 

-1.2093x10
7
 

-3.5995x10
6
 

-3.9287x10
5 

R1=50,78           L1=106,94x10
-3

 

R2=49,24           L2=1,15 

R3=31,90           L3=2,64 

R4=14,52           L4=4,03 

R5=1,67              L5=4,24 

10m 

(100 Ωm) 

1,1161x10
7
 

2,8556x10
5
 

2,4486x10
5 

-1.2881x10
9
 

-5.4635x10
7
 

-4.0691x10
6 

R1=115,41         L1= 89,60x10
-3

  

R2=191,33         L2=3.50 

R3=16,62            L3=4.08 

100m 

(10 Ωm) 

5,3033x10
6
 

5,3609x10
5
 

2,3151x10
5
 

1,1761x10
5
 

6,2721x10
4
 

3,4395x10
4
 

1,9912x10
4
 

1,5546x10
4
 

1,5282x10
4 

-3.8476x10
8
 

-3.5247x10
7
 

-9.1146x10
6
 

-2.7029x10
6
 

-8.6409x10
5
 

-2.9533x10
5
 

-1.0784x10
5
 

-3.5521x10
4
 

-3.9271x10
3 

R1=72,55            L1=188,56x10
-3

 

R2=65,75            L2=1,87 

R3=39,37            L3=4,32 

R4=22,98            L4=8,50 

R5=13,78            L5=15,94 

R6=8,59              L6=29,07 

R7=5,42              L7=50,22 

R8=2,29              L8=64,33 

R9=256,98 m     L9=65,44 

100m 

(100 Ωm) 

6,7587x10
6
 

1,2988x10
5
 

5,9312x10
4
 

2,8153x10
4
 

1,6637x10
4
 

1,5294x10
4
 

-1.0482x10
9
 

-2.2251x10
7
 

-5.0496x10
6
 

-1.3289x10
6
 

-3.6474x10
5
 

-3.9293x10
4
 

R1=155,08          L1=147,96 x10
-3

 

R2=171,32          L2=7,70 

R3=85,14            L3=16,86 

R4=47,20            L4=35,52 

R5=21,92            L5=60,11 

R6=2,57             L6=65,39 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Os outros dois casos, também mostrados na Figura 34, já foram apresentados na 

subseção 5.3 como exemplo de aplicação do método proposto, isto é, eletrodos de 100 e 10 m 

de comprimento, enterrados em solos de 1000 Ωm de resistividade.  

Os dados referentes à geometria do aterramento, as características do solo e ao 

impulso de corrente, são os mesmos fornecidos na subseção 5.3. 
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Observa-se no quadro 2 que todos os resíduos e polos são reais, a partir do qual 

pode-se concluir que todos os ramos de circuitos serão do tipo RL série (não existe o 

elemento capacitivo C). Os elementos L e R dos ramos de circuito representativo do 

aterramento foram obtidos por meio de (60) e (61), respectivamente. 

 Os valores dos elementos Ri e Li (i=1 até n, onde n é número de polos) mostrados na 

última coluna do quadro 2 representam os ramos RL, isto é, R1, L1 referem-se ao ramo RL1, 

R2, L2 referem-se ao ramo RL2 e assim sucessivamente. O circuito equivalente que representa 

o aterramento é formado pela associação paralela dos n ramos RL, conforme mostrado na 

Figura 48. 

 A topologia genérica de circuito mostrada na Figura 48 é capaz de representar muitos 

tipos de aterramentos, isto é, diversos comprimentos de eletrodo em diversas resistividades de 

solo. Porém, existem casos, como o mostrado no segundo exemplo da subseção 4.3, que 

exigirão polos complexos para o ajuste. Isso geralmente ocorre quando a curva da admitância 

a ser aproximada não é muito suave, como pode ser observado comparando as curvas da 

Figura 38 (curvas suaves – ajustada com polos reais) com as da Figura 43 (curvas menos 

suaves – exigiu polos complexos para ajuste). 

Figura 48 - Circuito genérico RLC representativo de aterramentos. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Nas Figuras 49 a 52 são mostradas as curvas da admitância e do GPR obtido para os 

quatro aterramentos em estudo. Sendo que nas Figuras 49a a 52a são mostradas as 

comparações das curvas do módulo da admitância do circuito RLC representativo do 

aterramento (proposta) com a curva da admitância (padrão) do aterramento e nas Figuras 49b 

a 52b são mostradas as comparações entre o GPR do aterramento obtido via admitância 

padrão e o GPR obtido via circuito RLC ajustado (proposto). 
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Figura 49 – Eletrodo 10 m (ρ=10 Ωm). (a) Módulo da admitância. (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Figura 50 – Eletrodo 10 m (ρ=100 Ωm). (a) Módulo da admitância. (b) GPR. 

(a) (b) 

 
 

 
 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Figura 51 – Eletrodo 100 m (ρ=10 Ωm). (a) Módulo da admitância. (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Figura 52 – Eletrodo 100 m (ρ=100 Ωm). (a) Módulo da admitância. (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Analisando as Figuras 49 a 52 verifica-se boa concordância entre as curvas das 

admitância (erro rms da ordem de 10
-5

 a 10
-7

), e entre as curvas do GPR (erro rms da ordem 

de 10
-8

 a 10
-10

). Assim, observando os resultados dos dois exemplos dados na subseção 

anterior, somados a esses resultados, pode-se concluir que o método proposto é capaz de 

representar com fidelidade o aterramento formado por eletrodos de comprimentos variados 

enterrados em solo de diversas resistividades elétricas. 

5.5 EXEMPLO DE REPRESENTAÇÃO DE UMA HASTE DE ATERRAMENTO 

O sistema de aterramento abordado nesta subseção é representado por uma haste 

vertical de comprimento d, cravada totalmente no solo, conforme mostrado na Figura 53. 

Figura 53 – Haste vertical cravada no solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Na Figura 54 são mostradas as tensões e as correntes nas extremidades da haste. As 

tensões são determinadas em relação a um referencial localizado no infinito, cujo potencial 

Ar 

Solo 

Haste  

Vertical 

d 
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pode ser considerado zero (referência). A tensão transitória (GPR) ocorre devido à oposição 

que a impedância do aterramento oferece à corrente injetada (IA) na extremidade (A) do 

eletrodo. 

Figura 54 – Tensões e correntes na haste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

No modelo de linhas de transmissão, o que diferencia o cálculo da admitância 

harmônica entre eletrodo e haste é somente a determinação dos parâmetros RLGC. Para 

eletrodos eles são calculados por (1)-(4) e, para hastes, calculados por (5)-(7). A expressão 

para o cálculo da admitância harmônica é a mesma para ambos, dada por (56).  

A fim de obter uma comparação da impedância harmônica da haste com a literatura 

técnica, optou-se por representar as hastes descritas em Grcev e Popov (2005), isto é, hastes 

de 3 m e 30 m de comprimentos, com diâmetro de 12,5 mm, cravadas totalmente em solos de 

resistividades elétricas iguais a 30 e 300 Ωm e permissividade relativa igual a 10. Foi 

considerada a permeabilidade magnética relativa igual a 1, a permissividade elétrica e a 

permeabilidade magnética do vácuo iguais a 8,85419.10
-12

 F/m e 4.π.10
-7

 H/m, 

respectivamente.  

Na Figura 55a são mostradas as curvas do módulo da impedância para as hastes de 

aterramento de 3 m e na Figura 55b para haste de 30 m, ambas cravadas em solos de 

resistividades elétricas iguais a 30 e 300 Ωm, sendo que em linha contínua estão desenhadas 

as curvas obtidas pelo autor e em linha tracejada as obtidas por Grcev. Como ambas as curvas 

foram obtidas por meio do mesmo modelo (LT), elas são praticamente coincidentes (ligeiras 

diferenças devidas distorção na reprodução da curva obtida na literatura). Elas foram 

A 

Ar (µ0, ε0) 

 Solo (µ, ε, ρ) 

VB(s) 

IA(s) 
VA(s) 

(GPR) 

 

IB(s) 

B 

Haste 
0V 
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mostradas para comprovar que o modelo de linhas de transmissão usado pelo autor foi 

elaborado e programado corretamente, podendo ser validado por comparação com a literatura. 

Figura 55 - Módulo da impedância das hastes. (a) 3 m (b) 30 m  

(a) (b) 

  

Fonte: Adaptada de Grcev e Popov (2005). 

 Para determinar a tensão transitória (GPR), o impulso atmosférico aplicado IA(s) foi 

representado por uma onda de frente rápida, tipicamente 1,2/20 µs, com pico de 1.000 A, 

matematicamente expressa por uma função dupla exponencial. 

 As quatro situações (hastes de 3 e 30 m em solos de 30 e 300 Ωm) mostradas na 

Figura 55 serão abordadas na subseção 5.6 onde serão apresentados os resíduos, os polos, o 

circuito elétrico representativo do aterramento, a curva do módulo da admitância e do GPR, 

para cada situação. 

 A técnica usada para hastes é a mesma usada na subseção 5.3 para eletrodo e, os três 

passos principais, estão descrito resumidamente a seguir: 

 O primeiro passo é a determinação da admitância harmônica do aterramento, por meio 

de (56). 

 O segundo passo é, usando o VF, construir curvas (módulo e ângulo) que se 

aproximem das curvas da admitância do aterramento (tomadas como padrão), 

obtendo-se assim os resíduos e os polos e escrevendo a função racional.  

 O terceiro passo é, a partir da função racional, determinar os ramos de circuito e os 

seus respectivos elementos R, L e C. A partir do circuito elétrico representativo do 

eletrodo de aterramento é possível determinar o GPR. 
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 Como os três passos descritos no parágrafo anterior são os mesmos dos já descritos e 

exemplificados para eletrodos (subseção 5.3), para evitar repetição não será exemplificado 

passo a passo nesta subseção, mas os resultados serão apresentados na subseção 5.6. 

5.6 RESULTADOS OBTIDOS PARA REPRESENTAÇÃO DE HASTES 

Esta subseção apresenta os resultados dos quatro casos referentes à Figura 55 isto é, 

hastes de 3 m e 30 m de comprimentos, cravadas totalmente em solos de resistividades 

elétricas iguais a 30 e 300 Ωm.  

Os dados referentes à geometria do aterramento, às características do solo e ao 

impulso de corrente, são os mesmos fornecidos na subseção 5.5. 

 No quadro 3 são apresentados os resultados dos resíduos e polos obtidos na 

aproximação da curva da admitância por função racional e os elementos R, L e C dos ramos 

de circuito representativo da haste, calculados por (60), (61), (65)-(68). 

Quadro 3 – Resultados obtidos para hastes. 

Eletrodo Resíduos Polos 
Elementos dos circuitos RLC 

R(Ω), L(μH) e C(pF) 

3 m 

(30Ωm) 

  1.0426x10
8
 

  8.4403x10
5
 

  6.5775x10
5
 

-1.0098x10
10

 

 -8.5009x10
7
 

 -7.5741x10
6
 

RRL1=96,86            LRL1=9,59 x10
-3 

RRL2=100,72          LRL2=1,18 

RRL3=11,52            LRL3=1,52  

3 m 

(300Ωm) 

3,2214x10
5
-j1,2276x10

5
 

3,2214x10
5
+j1,2276x10

5
 

3,6760x10
5
-j2,6389x10

4
 

3,6760x10
5
+j2,6389x10

4
 

2,9391x10
6
-j6,0381x10

4
 

2,9391x10
6
+j6,0381x10

4
 

-1,8823x10
7
+j4,9394x10

7
 

-1,8823x10
7
-j4,9394x10

7
 

-2,0005x10
7
+j1,5955x10

8
 

-2,0005x10
7
-j1,5955x10

8
 

-3,4700 x10
7
+j4,7923x10

8
 

-3,4700x10
7
-j4,79203x10

8
 

R1RLC1=74,67x10
-6

 LRLC1=1,55 

R2RLC1=115,20       CRLC1=230,58 

R1RLC2=11,63         LRLC2=1,36 

R2RLC2=1106,30     CRLC2=28,73 

R1RLC3=4,23           LRLC3=0,17 

R2RLC3=877,46       CRLC3=25,58 

30m 

(30 Ωm) 

5,4971 x10
6
 

3,5045 x10
5
 

1,5154 x10
5
 

7,4845 x10
4
 

4,7410 x10
4
 

4,4607x10
4
 

-5,3122 x10
8
 

-3,2056 x10
7
 

-7,8943 x10
6
 

-2,2671 x10
6
 

-6,5765 x10
5
 

-7,1565 x10
4
 

RRL1=96,64           LRL1=0,18 

RRL2=91,47           LRL2=2,85  

RRL3=52,09           LRL3=6,60 

RRL4=30,29           LRL4=13,36 

RRL5=13,87           LRL5=21,09 

RRL6=1,60             LRL6= 22,42 

30 m 

(300 Ωm) 

1,0250 x10
7
 

6,4219 x10
4
 

4,5666 x10
4
 

-1,4486 x10
9
 

-8,7441 x10
6
 

-7,3082 x10
5
 

RRL1=141,33         LRL1=97,56 x10
-3

 

RRL2=136,16         LRL2=15,57 

RRL3=16,00           LRL3=21,90 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Observa-se no quadro 3 que os resíduos e polos são números reais, exceto para a haste 

de 3m em solo com resistividade de 300 Ωm, cujos resíduos e polos são complexos 
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conjugados. Para cada polo real o circuito é sintetizado por um ramo RL série e para cada par 

de polos complexos o circuito é sintetizado por um ramo RLC, conforme foi mostrado na 

Figura 33 e na Figura 34, respectivamente. 

O circuito equivalente representativo do aterramento descrito no quadro 3 é formado 

pela associação paralela dos ramos de circuito RL (Figura 33) e RLC (Figura 34), onde a 

quantidade de ramos é igual a quantidade de polos reais somada a quantidade de pares 

complexos conjugados, para cada situação. 

 A topologia genérica de circuito mostrada na Figura 56 é capaz de representar muitos 

tipos de hastes, isto é, diversos comprimentos em diversas resistividades de solo. Existem 

casos que necessitam apenas circuitos RL ou RLC e outros que necessitam a combinação 

deles.  

Figura 56 - Circuito genérico RLC representativo de eletrodos de aterramento. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Nas Figuras 57 a 60 são mostradas as curvas das admitâncias e dos GPR obtidos para 

as quatro hastes de aterramento em estudo (hastes de 3 e 30 m em solos de 30 e 300 Ωm). 

Figura 57 – Haste 3 m (ρ=30 Ωm). (a) Módulo da admitância. (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Figura 58 – Haste 3 m (ρ=300 Ωm). (a) Módulo da admitância. (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Figura 59 – Haste 30 m (ρ=30 Ωm). (a) Módulo da admitância. (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Figura 60 – Haste 30 m (ρ=300 Ωm). (a) Módulo da admitância. (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Nas Figuras 57a a 60a são mostradas as comparações das curvas dos módulos da 

admitância do aterramento (padrão) com as curvas dos circuito RLC propostos e nas 

Figuras 57b a 60b são mostradas as comparações entre as curvas dos GPR padrão e proposto. 

Analisando essas figuras verifica-se uma boa concordância entre as curvas das 

admitâncias (o erro rms foi da ordem de 10
-5

 a 10
-7

), o que repercute em uma boa 

concordância nas curvas do GPR (o erro relativo foi da ordem de 10
-8

 a 10
-10

). Assim, 

conclui-se que a técnica proposta é capaz de representar adequadamente por circuitos  RLC o 

aterramento formado por haste. 

5.7 CONCLUSÃO 

Observa-se nos resultados apresentados que tanto os sistemas de aterramento formados 

por eletrodo horizontal quanto os formados por haste vertical podem ser representados, com 

fidelidade, por circuitos elétricos. 

A técnica apresentada é simples de ser aplicada e fornece um modelo diretamente no 

domínio do tempo, sem a necessidade de transformadas inversas de Laplace ou Fourier.  

Embora neste trabalho a resistividade e a permissividade foram consideradas 

invariáveis com a frequência, esta dependência poderia ter sido facilmente inserida no modelo 

visto que a admitância é obtida no domínio da frequência. 

O vector fitting não garante frações parciais que resultem em elementos R, L e C 

positivos. Existem situações em que o circuito representativo pode resultar em resistências 

negativas, o que fisicamente é incoerente. Para contornar essa situação altera-se o número de 

polos e a faixa de frequência em busca de soluções com elementos positivos. No entanto, em 

alguns casos não é possível obter o circuito com elementos positivos, utilizando-se do VF. Na 

seção 6 é apresentada uma técnica que contorna essa situação. 

Os resultados evidenciaram que nem sempre uma única topologia de circuito é capaz 

de representar aterramentos diferentes (diferentes comprimentos e raios de eletrodos/hastes 

enterrados/cravadas em solos de diferentes resistividades e permissividades). Também, para 

um mesmo aterramento pode existir várias topologias capazes de representá-lo. 

Uma topologia formada pela associação paralela de ramos RL e RLC podem 

representar diversos tipos de aterramento (diferentes comprimentos e raios de eletrodos/hastes 

enterrados/cravadas em solos de diferentes resistividades e permissividades).  
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6 PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO DE MALHAS DE ATERRAMENTOS 

DIRETAMENTE NO DOMÍNIO DO TEMPO 

6.1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é obter um modelo diretamente no domínio do tempo para 

representação de sistema de aterramento elétrico composto por malha. Para isso será proposta, 

uma técnica desenvolvida para representar tais aterramentos por meio de um circuito elétrico 

equivalente, composto por elementos passivos RLC (resistor, indutor e capacitor) podendo 

estes serem simulados diretamente no domínio do tempo, dispensando o uso de transformada 

inversa de Laplace ou Fourier. 

 Para exemplificar a aplicação e verificar a eficácia da técnica proposta, ela será 

aplicada para aproximar a curva da admitância da malha de aterramento por uma curva obtida 

a partir da resposta em frequência de circuitos RLC.  

Para obtenção da admitância harmônica do sistema de aterramento composto por 

malha, os modelos baseados na teoria de Linhas de Transmissão (TL), escritos no domínio da 

frequência, não são adequados devido a dificuldade de incluir os efeitos dos acoplamentos 

eletromagnéticos entre os eletrodos. Por isso, nesta seção, esse modelo não foi utilizado e 

optou-se em usar um modelo baseado na teoria de campos eletromagnéticos, que 

fundamentado nas equações de Maxwell, é capaz de considerar tais acoplamentos 

eletromagnéticos e determinar com precisão a admitância harmônica da malha. (LIU; ZITNIK; 

THOTTAPPILLIL, 2001; TOSEVA; GRCEV, 2011). 

 Na subseção 5.2 foi apresentada uma técnica capaz de aproximar a curva da 

admitância de haste vertical e eletrodo horizontal de aterramento, por meio de função 

racional. Nessa técnica foi usado o vector fitting (VF) para determinação da função racional e, 

a partir dela (somatória de frações parciais), foram obtidos os ramos de circuito elétrico RLC 

e consequentemente o circuito equivalente que representa o aterramento. 

No caso das malhas que serão apresentadas nesta seção, o VF também realiza 

precisamente a aproximação da curva da admitância pela função racional, porém na maioria 

dos casos ele fornece como resposta resíduos com valores negativos que conduzem a 

elementos de circuito negativos, como pode ser observado em (60) e (61). A literatura 

disponibiliza trabalhos, por exemplo, Zhang et al. (2013), Taheri e Ostadzadeh (2014), 

Kazemi e Ostadzadeh (2014), Mahmoudian, Gholami e Sadrpour (2015) e Kazemi e 

Ostadzadeh  (2015) que empregam valores negativos de resistências, indutância e/ou 



116 

capacitância nas simulações realizadas no ATP/EMTP (Alternative Transient Program / 

Electromagnetic Transients Program). Inclusive em Gustavsen (2002) foi desenvolvido um 

código Matlab (matrixfit.m) que aproxima os dados fornecidos no domínio da frequência 

(matriz admitância de linhas de transmissão, transformadores, etc.) por função racional e gera 

um circuito elétrico cujos elementos podem ser importados diretamente pelo ATP/EMTP. Os 

dados de saída do matrixfit são fornecidos em formato adequado para serem usados como os 

dados de entrada do ATP/EMTP.  

No entanto, valores negativos de resistências significam que o sistema não existe 

fisicamente (DASZCZYŃSKI; ZDANOWSKI, 2013; SAYIDMARIE; YAHYA, 2014). 

Para aproximação das admitâncias das malhas de aterramentos abordadas nesta seção 

não foram usados elementos de circuitos com valores negativos, pois para este trabalho foi 

exigido que o circuito representativo fosse implementável. Então, para contornar essa situação 

o VF não foi usado e foi desenvolvida uma técnica baseada na resposta em frequência de 

circuitos RLC. Essa técnica será descrita em detalhes na subseção 6.2, com exemplo de 

aplicação dado na subseção 6.3 e com resultados apresentados na subseção 6.4. Na subseção 

6.5 serão apresentados resultados obtidos usando o VF para as mesmas malhas abordadas, a 

fim de evidenciar a impossibilidade de se obter elementos positivos e, na subseção 6.6, será 

apresentada a conclusão desta seção. 

6.2 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA PROPOSTA PARA REPRESENTAÇÃO DE 

MALHAS DE ATERRAMENTO 

Na técnica proposta, os circuitos RLC são escolhidos conforme a curva de sua resposta 

em frequência, de tal forma que a somatória das respostas dos ramos RLC coincidam com a 

curva da admitância da malha. 

Para simplificar a redação e não gerar confusão, nesta seção quando o texto se referir a 

“admitância” ou simplesmente “padrão” estará se referindo à curva da admitância da malha 

do aterramento em questão, determinada por meio do modelo eletromagnético (HEM), 

tomada como padrão para comparação e quando se referir a “curva ajustada” ou “proposto” 

estará se referindo à curva da admitância da resposta em frequência do circuito RLC proposto. 

De forma similar, quando o texto se referir a “padrão” estará se referindo ao GPR 

gerado devido à corrente injetada na malha de aterramento (em sua admitância) e quando se 

referir a “proposto” ele estará se referindo ao GPR gerado devido a injeção de corrente na 

admitância equivalente do circuito RLC proposto. Essa observação também se aplica às 
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legendas das Figuras. Além disso, quando o texto se referir a “ajuste” significa a aproximação 

da curva padrão por circuitos RLC. 

O contexto em que os termos “padrão” e “proposto” estão inseridos esclarece se o 

texto se refere às curvas da admitância ou do GPR, evitando confusão. 

O circuito designado por “circuito ressonante” ou simplesmente “ressonante” se refere 

ao circuito RLC série. É usada essa designação para não gerar confusão com o termo RLC 

que será usado para designar genericamente os ramos RL, RC e ressonante ou a associação 

paralela desses ramos. 

Para aplicação da técnica proposta é necessário antes entender a dinâmica de ajuste 

dos circuitos RLC. Na Figura 61 são mostrados três circuitos RLC (RL série, RC série e RLC 

série) de interesse para desenvolvimento da técnica em questão.  

Figura 61 – Circuitos RLC.  (a) RL série.  (b) RC série.  (c) Ressonante (RLC série). 

(a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

As três topologias mostradas foram escolhidas porque apresentam curvas de módulo 

crescente, decrescente e pico de ressonância, respectivamente, permitindo realizar o ajuste de 

uma infinidade de curvas (aproximação da curva padrão).  

Não necessariamente é preciso se limitar a esses ramos de circuitos, pois existem 

muitas outras configurações que possibilitam o ajuste, mas esses oferecem boa flexibilidade 

para trabalhos com admitância. 

 Se a curva da admitância apresentar grandes oscilações ou vários picos de ressonância, 

exigirá uma maior quantidade de ramos de circuitos RLC para serem ajustadas, comparada 

com curvas suaves. 

Tanto para eletrodos e hastes como para malhas de aterramento as curvas da 

admitância geralmente são suaves, o que facilita o ajuste manual, pois requerem a associação 

de poucos ramos de circuitos RLC. Neste trabalho a faixa de frequência considerada para 

análise (primeira descarga de retorno) é de 100 Hz a 1 MHz. O comportamento da curva de 

admitância para frequências até aproximadamente 100 Hz é predominantemente resistivo 

(módulo praticamente constante e ângulo em torno de zero grau) e é conhecido como resposta 

em baixa frequência. 

R C R C L R L 
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A dinâmica de ajuste citada anteriormente, isto é, a influência dos elementos RLC na 

curva da admitância, será abordada separadamente para cada circuito mostrado na Figura 61, 

sendo que a resposta final é obtida pela superposição dos resultados de cada circuito. 

A equação (73) representa a admitância equivalente (YRL) do circuito RL série, no 

domínio da frequência (s=j2πf, sendo f a frequência), mostrado na Figura 61a, ou seja, 

representa a funções de transferência do circuito RL série. 

       

 
   

  (
   

   
)

 (73) 

O módulo máximo da admitância do circuito RL é calculado por (74) e a frequência de 

corte por (75). 

|   |  
 

   
 (74) 

    
 

   

     
 (75) 

Sendo RRL e LRL a resistência e a indutância do circuito RL, respectivamente e,  fCRL  a 

frequência de corte (fc), isto é, a frequência em que o módulo da admitância do circuito RL é 

raiz de dois vezes menor que seu módulo máximo (    
 

|   |

√ 
). 

Na Figura 62 é mostrada a influência da resistência e da indutância no circuito RL 

série. Verifica-se que o módulo da admitância desse circuito é inversamente proporcional ao 

valor da resistência (ver (74) e Figura 62a) e que quanto menor o valor da indutância, maior a 

frequência de corte (ver (75) e Figura 62b). Estas informações são importantes para deslocar a 

curva da admitância do circuito RL na vertical (módulo) e na horizontal (frequência) a fim de 

fazê-la contribuir para que a curva resultante dos circuitos RLC (proposta) seja coincidente 

com a curva padrão.  

Observa-se que a resposta em frequência desse circuito é similar a de um filtro 

passa-baixa. Assim, ele será utilizado sempre que for necessário aumentar o módulo da 

admitância nas baixas frequências (frequências menores que a frequência de corte do 

circuito), sem interferir nas altas (frequências maiores que a frequência de corte do circuito), 
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ou seja, proporcionar uma queda na curva de módulo a partir de uma determinada frequência 

que pode ser aproximada pela frequência de corte do circuito. 

Figura 62 – Circuitos RL série. (a) Influência da resistência. (b) Influência da indutância. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

A equação (76) representa a admitância equivalente (YRC) do circuito RC série, 

mostrado na Figura 61b, ou seja, representa a funções de transferência do circuito RC série. 

       
(

 
   

)  

  (
 

      
)
 (76) 

O módulo máximo da admitância do circuito RC é calculado por (77) e a frequência 

de corte por (78), 

|   |  
 

   
 (77) 

    
 

 

        
 (78) 

Sendo RRC, CRC e  fCRC, respectivamente a resistência, a capacitância e a frequência de 

corte do circuito RC. 

 

Na Figura 63 é mostrada a influência da resistência e da capacitância no circuito RC 

série.  
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Figura 63 – Circuitos RC série. (a) Influência da resistência. (b) Influência da capacitância. 

(a) (b) 

 
 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Verifica-se que o módulo da admitância é inversamente proporcional ao valor da 

resistência (ver (77) e Figura 63a) e que quanto menor o valor da capacitância (mantendo a 

resistência constante), maior a frequência de corte (ver (78) e Figura 63b) do circuito.  

A resposta em frequência desse circuito é similar a de um filtro passa-alta. Assim, ele 

será utilizado sempre que for necessário aumentar o módulo da admitância nas frequências 

maiores que a de corte do circuito RC, sem aumentá-lo nas frequências menores que a de 

corte, ou seja, proporcionar um aumento no módulo a partir de uma determinada frequência 

que pode ser aproximada pela frequência de corte do circuito. 

A equação (79) representa a admitância equivalente (YRLC) do circuito ressonante, 

mostrado na Figura 61c, ou seja, representa a funções de transferência do circuito ressonante 

(RLC série). 

        
(

 
    

)  

   (
    

    
)   (

 
        

)
 (79) 

O módulo máximo da admitância do circuito ressonante é calculado por (80) e a 

frequência de ressonância por (81). 

|  |  
 

    
 (80) 
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  √        

 (81) 

Sendo RRLC, LRLC, CRLC e fRLC, respectivamente a resistência, a indutância, a 

capacitância e a frequência de ressonância do circuito ressonante.  

Nas Figuras 64a, 64b e 64c são mostradas as influências da resistência, da indutância e 

da capacitância, respectivamente, no módulo do circuito ressonante.  

Figura 64 – Circuito ressonante (RLC série). (a) Influência da resistência. (b) Influência da 

indutância. (c) Influência da capacitância 

(a) (b) 

  

 

(c) 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Analisando a Figura 64a, verifica-se que mantendo os valores da indutância e da 

capacitância constantes, a frequência de ressonância fica definida conforme (81) e o valor do 

módulo máximo da admitância (pico) pode ser controlado por meio da resistência, pois 
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conforme (80) ele é inversamente proporcional a ela. Observa-se também na Figura 64a que 

quanto maior o valor da resistência menor o valor do pico ressonante e vice versa. 

Analisando a Figura 64b verifica-se que diminuindo o valor da indutância (mantendo 

R e C constantes), o pico ressonante fica mais largo e se desloca para direita. Quanto maior o 

valor da indutância mais estreito será o pico. Verifica-se também que a frequência em que a 

admitância começa a crescer é praticamente constante (um pouco menor que 10
4
 - Figura 64b) 

para todos os valores de indutância e que a inclinação tanto na subida como na descida é 

aumentada com a diminuição da indutância (alargando o pico). 

Analisando a Figura 64c verifica-se que quando o valor da capacitância é aumentado 

(mantendo os valores de R e L constantes), o pico ressonante fica mais largo e se desloca para 

a esquerda. Quanto menor o valor da capacitância mais estreito é o pico ressonante. 

Verifica-se também que a frequência em que o módulo começa a crescer diminui com o 

aumento da capacitância. A faixa de frequência em que o módulo da admitância decresce é 

praticamente constante (entre 10
6
 a 10

8
 Hz - Figura 64c). A inclinação da curva, tanto na 

subida como na descida, é praticamente constante independentemente do valor da 

capacitância. 

A curva final da resposta em frequência dos circuitos RLC ajustada para coincidir com 

a curva padrão é composta pela soma das diversas curvas (superposição) dos vários circuitos 

RL, RC e ressonante utilizados. 

A partir dos circuitos, suas equações e suas curvas de módulo apresentadas nesta seção 

é possível aproximar a curva padrão pela curva de módulo das respostas em frequência dos 

circuitos RLC. A técnica consiste basicamente em analisar o aspecto da curva padrão e 

construir uma curva que sobreponha a ela, usando: 

 circuitos RC série para causar um aumento (subida) do módulo em frequências 

maiores que a frequência de corte desse circuito; 

 circuitos RL série para atribuir um módulo nas baixas frequências e causar a 

diminuição (queda) em frequências maiores que a frequência de corte desse circuito; 

 circuitos RLC série para causar aumento (subida) do módulo em uma determinada 

faixa de frequências específica de interesse, sem alterar o módulo em frequências 

distantes dessa. Isso é possível sintonizando a frequência de ressonância desse circuito 

com o centro da faixa de frequências na qual se deseja aumentar o módulo. 

Na subseção 6.3 a técnica proposta será detalhada por meio de um exemplo aplicado 

em uma malha real. 
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6.3 EXEMPLO DE REPRESENTAÇÃO DE UMA MALHA DE ATERRAMENTO 

Nesta subseção será dado um exemplo, passo a passo, de como representar a curva da 

admitância de uma malha, por meio da resposta em frequência de circuitos passivos (RLC). 

Será usada como exemplo a malha 50x50 m
2
 (5x5 reticulados) mostrada na Figura 65. 

Figura 65 – Malha 50x50 m
2
 (5x5 reticulados). 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Este exemplo de aplicação da técnica complementa a sua descrição realizada na 

subseção 6.2 e será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma análise qualitativa e a 

segunda, que é subdividida em cinco passos, uma análise quantitativa das curvas da 

admitância. 

Técnica similar pode ser usada para outras malhas. Neste trabalho essa técnica foi 

aplicada, com sucesso, para todas as malhas descritas na subseção 6.4. 

A primeira etapa consiste em analisar as curvas de módulo e de ângulo da admitância 

da malha, para se ter uma ideia aproximada de quais tipos de circuitos (ramos RL, RC e 

ressonante) serão necessários ao ajuste. Na Figura 66a é mostrada a curva de módulo e na 

Figura 66b a curva de ângulo da admitância da malha. Essas curvas serão usadas como padrão 

para construção da curva do circuito RLC proposto. 

Observando a curva do ângulo, verifica-se que as frequências identificadas por 

f1 (650 Hz), f0 (≈2,5 kHz) e f2 (≈1,6x10
5
 Hz) são as frequências onde ocorre transição no 

comportamento da admitância. A frequência, f1, é a frequência em que o comportamento do 

aterramento passa pelo máximo capacitivo (ângulo ≈ 0,75º), na frequência f0 passa de 

capacitivo para indutivo (ângulo = 0º) e na frequência f2, passa pelo máximo indutivo 

(ângulo ≈ -47º), após a qual vai se tornando menos indutivo conforme a frequência é 

aumentada. 
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Figura 66 – Admitância da malha 50x50 m
2
 (5x5 reticulados). (a) Módulo. (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Observando a curva do módulo, verifica-se que ele é crescente de 100 Hz até atingir o 

pico (P), em aproximadamente 12 kHz, o que sugere representá-lo por ramos RC. Isso é 

confirmado pela curva de ângulo, pois ela mostra que o aterramento tem comportamento 

ligeiramente capacitivo no início desse trecho. Para representar o pico da curva, o uso de um 

circuito ressonante é uma escolha interessante, pois ele cria um pico facilitando o ajuste nessa 

faixa de frequência. A partir da frequência referente ao pico, o módulo decresce rapidamente 

e a curva de ângulo mostra comportamento indutivo, o que sugere o uso de ramos RL para 

representar esse trecho. 

Apesar do módulo ser decrescente em frequências superiores as do pico, é importante 

observar que em torno dos 160 kHz sua inclinação começa a diminuir. A curva de ângulo 

mostra que nessa frequência ocorre o máximo indutivo e que o comportamento da curva passa 

a ser menos indutivo (tendendo a capacitivo) com o aumento da frequência, indicando que 

será necessário usar circuito capacitivo (RC) para diminuir a inclinação da curva. 

A quantidade de cada um desses ramos dependerá da curva que se necessita ajustar, do 

módulo atribuído a cada ramo e do posicionamento adequado das frequências de corte de cada 

ramo. Um aumento consciente da quantidade de ramos poderá permitir maior flexibilidade e 

precisão no ajuste, porém pode aumentar a complexidade. 

O ajuste deve ser entendido como um processo iterativo e pode ser melhorado a cada 

iteração, alterando os parâmetros chaves que fornecem o módulo máximo da admitância dos 

ramos e/ou a frequência de corte, bem como o tipo e a quantidade desses ramos. O ajuste não 

é único, podendo existir uma infinidade de outras combinações possíveis. 
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A segunda etapa é determinar quantos ramos RL, RC e ressonantes serão necessários 

e especificá-los. Essa tarefa depende de análise quantitativa da curva da admitância (padrão). 

Uma estimativa do tipo de circuito e da quantidade deles pode ser feita aproximando a 

curva padrão por segmentos de retas, conforme mostrado na Figura 67.  

Figura 67 – Trechos do módulo da admitância da malha. (a) crescente (b) decrescente. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Na Figura 67a, os quatro segmentos de reta indicados pelos trechos a-b, b-c, c-d e d-e 

são crescentes, o que sugerem o uso de quatro ramos de circuitos RC série para representá-lo 

(comportamento típico de filtro passa-alta). Para representação do pico da curva é sugerido 

um circuito ressonante (comportamento típico de um filtro passa-faixa).  

Na Figura 67b, os três segmentos de reta indicados pelos trechos f-g, g-h e h-i são 

decrescentes, o que sugere o uso de três ramos de circuitos RL série (comportamento típico de 

filtro passa baixa). 

A faixa de frequência de interesse neste trabalho é de 100 Hz a 1 MHz, no entanto, na 

Figura 67, foi mostrada a curva na faixa de 10 Hz a 2 MHz para se ter uma ideia do seu 

aspecto nas vizinhanças da faixa de interesse. No trecho de 10 a 100 Hz, a variação do 

módulo é pouco expressiva, pois nesse trecho o comportamento do aterramento é 

praticamente resistivo (ângulo próximo de zero graus). No trecho i-j, de 1 a 2 MHz, o módulo 

continua decrescente, porém com inclinação menor que nos trechos f-g-h-i, exigindo assim 

mais ramos RC para ajuste em frequências próximas a 1 MHz. 

Como o módulo no ponto “j” (0,0124 S) não é zero, esse valor deve ser computado 

nos circuitos RL. Ele pode ser rateado nos três circuitos RL mencionados anteriormente ou 

pode ser o módulo de mais um circuito RL. 
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Assim, estima-se representar a curva da admitância por cinco circuitos RC, quatro 

circuitos RL e pelo menos um circuito ressonante. O circuito ressonante pode ajudar em 

ajustes pontuais ao longo da curva e por isso pode ser introduzido em pontos estratégicos em 

função da análise dos resultados de simulação. 

Na Figura 67 as frequências de corte dos circuitos RC são designadas por fa, fb, fc e fd, 

o pico da curva por “P”. As informações numéricas contidas nessas Figuras, bem como os 

nomes e localização dos pontos serão utilizadas nos passos seguintes. 

 O primeiro passo é determinar o módulo da curva padrão nas baixas frequências 

(tipicamente menores que 100 Hz) para traçar uma curva inicial de um circuito RL, conforme 

mostrada em linha tracejada na Figura 68. 

Essa é uma curva auxiliar e tem por objetivo fornecer ao circuito RLC o mesmo 

módulo da curva padrão (0,1033 S) nas baixas frequências (similarmente a um ajuste de offset 

em eletrônica) para que os módulos das curvas dos circuitos RC se somem a ele. 

Para isso, o valor da resistência do circuito RL, dada por (82), foi calculado por (74) 

como sendo o inverso do valor do módulo da admitância da malha em baixa frequência. 

     
 

      
        (82) 

Figura 68 – Módulos das admitâncias da malha (padrão) e do circuito RL. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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É importante observar que quando for necessário mais de um circuito RL série, o 

módulo resultante deverá ser igual à soma dos módulos de cada circuito e essa soma deverá 

ser igual ao módulo da curva padrão em baixa frequência.  

Para calcular o valor da indutância do circuito RL é necessário conhecer a frequência 

de corte desejada para esse circuito. Ela poderia ser atribuída como sendo uma frequência 

muito alta (> 1x10
8
 Hz), para assegurar que na faixa de interesse (100 Hz a 1 MHz) o módulo 

seja constante (0,1033 S). Porém, o módulo do circuito RL não pode ser constante para toda a 

faixa de frequência, pois deverá decrescer para coincidir com a curva padrão (ver Figura 68). 

Portanto, uma frequência de corte aproximada deve ser atribuída. 

Como sugestão de frequência de corte inicial pode ser usada a frequência em que 

ocorre a interseção da curva padrão com o módulo definido neste trabalho como “módulo de 

corte” (Mc), conforme mostrado na Figura 68. 

O módulo de corte é calculado como sendo o resultado do módulo da admitância 

padrão em baixa frequência (módulo máximo do circuito RL) dividido por raiz quadrada de 

dois, conforme (83). 

Entrando com esse valor de módulo conforme mostrado na Figura 68, obtém a 

frequência de corte de aproximadamente 72 kHz. 

   
      

√ 
           (83) 

O valor da indutância que leva a frequência de corte do circuito RL a 72 kHz foi 

obtido por (75), resultando em (84). 

     
    

        
          (84) 

Usando esses valores de resistência (9,68 Ω) e indutância (21,04 μH) a curva do 

circuito RL auxiliar foi obtida por meio de simulação e mostrada na Figura 68. 

O segundo passo é determinar os circuitos RC. Na Figura 67a são mostrados os 

segmentos de retas, a-b, b-c, c-d e d-e usados para aproximar a cura padrão e indicado os 

módulos referentes aos pontos “a” (0,1033 S), “b” (0,1044 S), “c” (0,1060 S), “d” (0,1083 S), 

e “e” (0,1118 S). O ponto “a” foi considerado como se estivesse localizado em 10 Hz, pois a 

diferença do módulo na sua real localização e em 10 Hz é muito pequena, não necessitando de 

mais um circuito RC para ajustar esse trecho. 
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A partir dos módulos de cada ponto (a, b, c, d, e) é determinada a variação do módulo 

de cada segmento conforme indicado na Figura 67a (0,0011, 0,0016, 0,0023 e 0,0035 S, para 

os segmentos a-b, b-c, c-d e d-e, respectivamente). As frequências de corte (pontos fa, fb, fc e 

fd,) são obtidas graficamente.  

Na Figura 69 é mostrado um exemplo para determinação da frequência de corte do 

circuito RC correspondente ao segmento d-e. Para os demais segmentos ela é obtida de forma 

análoga. 

De maneira similar ao circuito RL, a frequência de corte do circuito RC é determinada 

como sendo a frequência em que ocorre a interseção da curva padrão com o “módulo de 

corte” (Mc), conforme mostrado na Figura 69.  

O módulo de corte é calculado como sendo a diferença entre os módulos da curva 

padrão nos pontos “e” e “d” do segmento d-e (0,1118-0,1083=0,0035 S), dividido pela raiz 

quadrada de dois e somado ao valor do módulo do ponto “d”, conforme (85). 

   
      

√ 
                 (85) 

A frequência de corte (fd) é obtida graficamente por meio da Figura 69, entrando com 

o valor de Mc e obtendo fd na interseção com a curva padrão, resultando em aproximadamente 

5,9 kHz. Assim, as frequências de corte e os módulos obtidos para cada um dos quatro 

circuitos RC, foram respectivamente (126 Hz e 0,0011 S), (588 Hz e 0,0016 S), (1906 Hz e 

0,0023 S) e (5896 Hz e 0,0035 S). 

Figura 69 – Determinação da frequência de corte do circuito RC (segmento d-e). 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
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 Com essas informações os valores dos elementos R e C dos circuitos podem ser 

determinados. Porém, nos resultados apareceu uma diferença de (0,0022 S) entre a curva 

padrão e a dos circuitos RC equivalente, conforme mostrado na Figura 70, para a frequência 

do ponto “e”. 

Figura 70 – Diferença entre curvas da admitância e dos circuitos RLC. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Essa diferença é consequente do aspecto exponencial das curvas RC e RL auxiliar e 

pode ser minimizada por compensação. 

O módulo do ramo RL é constante em 0,1033 S nas baixas frequências e após 

aproximadamente alguns quilohertz decresce exponencialmente, passando por 0,1026 S na 

frequência do ponto “e” (8400 Hz), sofrendo diminuição de 0,007 S e passando por 0,1018 S 

na frequência do pico, sofrendo diminuição de 0,0015 S. A primeira diminuição (0,0007 S) já 

está embutida nos 0,0022 S, mas a diferença de 0,0008 S (0,0015-0,007), na frequência do 

pico, também pode ser compensada. 

Refazendo a simulação com o novo valor do módulo (após compensação das 

atenuações) foram obtidos os resultados mostrados na Figura 71. A curva RLC é a resultante 

dos circuitos RC associados com o RL. 

O novo módulo usado foi aproximadamente 0,0065 S, calculado como sendo a soma 

dos 0,0035 S já descrito e usado anteriormente para o segmento d-e, mais 0,0022 S devido a 

atenuação no ponto “e” e mais 0,0008 S devido atenuação do circuito RL, para correção na 

frequência do ponto “P”. Não foi considerada a diferença de 0,005 S em 12 kHz (diferença 



130 

entre o módulo do pico e do ponto “e”), pois a intenção é ajustar o pico usando circuito 

ressonante. 

Figura 71 – Curva padrão e circuitos RLC após compensação. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Após compensação, os elementos R e C de cada um dos quatro circuitos (RC1, RC2, 

RC3 e RC4) foram calculados por meio de (77) e (78), resultando respectivamente nos 

elementos RRC1=909,09 Ω, CRC1=1,3894 µF, RRC2=625,00 Ω, CRC2=433,07 nF, 

RRC3=434,78 Ω, CRC3=192,05 nF, RRC4=153,85 Ω e CRC4=175,46 nF. 

Outra forma de melhorar o ajuste mostrado na Figura 70 é alterar a frequência de corte 

dos circuitos RC, mais precisamente do trecho d-e e/ou combinar o aumento do módulo para 

compensar as atenuações, com o deslocamento da frequência de corte. 

O terceiro passo é determinar os elementos R, L e C do circuito ressonante (RLC 

série). Na Figura 72 é mostrado um detalhe dos picos da curva padrão e da curva do ajuste 

realizado até o momento pelo circuito RLC (RL+RC). 

A frequência do pico do circuito ressonante pode ser estimada como sendo a 

frequência que divide aproximadamente na metade a área entre as curvas (no trecho do ponto 

x1 ao ponto x2, ignorando a escala logarítmica), isto é, aproximadamente 15 kHz. O módulo 

foi obtido como sendo a diferença dos módulos das duas curvas em 15 k Hz, isto é, 0,001 S. 

O valor da resistência do circuito ressonante foi obtido por (80), sendo o inverso do 

módulo máximo, resultando em (86). 
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Figura 72 – Pico da curva padrão e da curva do circuito RLC. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

      
 

     
        (86) 

A escolha dessa frequência, apesar de não ser precisa visto que é guiada apenas por 

aspectos visuais, é justificada, pois as áreas (A e A’) sob a curva do circuito ressonante são 

simétricas conforme mostrado na Figura 73 (ignorando a escala logarítmica - não foi levado 

em consideração que as curvas estão em escala logarítmica de frequência, pois tanto o circuito 

ressonante como a admitância estão nessa mesma escala). 

Os valores da indutância e da capacitância do circuito ressonante devem ser atribuídos 

em função da frequência e da largura desejada para o pico ressonante. Visto que a frequência 

de ressonância é conhecida, é mais fácil atribuir valor para apenas uma dessas grandezas e 

calcular a outra, usando (81). 

Assim, adotando um indutor com indutância de 10 mH, resultou em um capacitor de 

11,26 nF, conforme (87). 

      
 

                  
          (87) 

Portanto os elementos do circuito ressonante obtidos foram RRLC1=1.000 Ω, 

LRLC1=10 mH e CRLC1=11,26 nF. 
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Figura 73 – Exemplo da curva de módulo de um circuito ressonante. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O resultado da simulação incluindo o circuito ressonante (RL+RC+ressonante) está 

apresentado na Figura 74. Verifica-se uma boa concordância entre as curvas padrão e a 

ajustada pelos circuitos RLC (considerando o trecho ajustado de 10 Hz a aproximadamente 

12 kHz). 

Figura 74 – Detalhes das curvas padrão e ajustada (RLC). 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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No trecho decrescente que ainda será ajustado, a diferença entre as curvas, indicada 

pelas setas, ocorre devido ao aspecto exponencial das curvas dos ramos RC e ressonante. Na 

Figura 69 fica claro que quando é aplicado o circuito ressonante, o módulo da curva resultante 

(RLC) não é aumentado apenas nas proximidades do pico, onde se deseja ajustar, mas sim em 

uma ampla faixa de frequência. Apesar de que nas frequências próximas a 15 kHz (faixa 

central), a influência no módulo é bem maior que nas bordas (similar a um filtro passa-faixa), 

a curva resultante acaba deslocada devido a soma acumulativa nos módulos, em frequências 

cujas curvas não poderiam sofrer acréscimos de módulo.  

Para resolver o problema da curva de módulo é necessário atuar, com ligeiras 

alterações, nos módulos e nas frequências de corte dos ramos RC e RL, assim como no 

módulo e na largura do pico do circuito ressonante. Se necessário, a cada resultado de 

simulação, buscar novo ajuste. Por isso o processo é iterativo. Recomenda-se proceder essas 

adequações juntamente com o ajuste do trecho decrescente da curva da admitância, ou seja, 

juntamente com os dois últimos passos descritos a seguir. 

O quarto passo é calcular os elementos dos ramos RL pertinentes ao ajuste do trecho 

decrescente da curva padrão. Retomando a Figura 67b, verifica-se que são quatro ramos RL a 

serem ajustados (considerando o referente ao ponto “j” mencionado anteriormente) e até o 

momento foi ajustado provisoriamente apenas um deles. O termo “provisoriamente” é 

justificado ao analisar que o módulo de 0,1033 S é o necessário nas baixas frequências. 

Assim, esse circuito não pode ser mantido, pois ele terá que dividir esse módulo com os 

demais circuitos. 

Os módulos dos circuitos RL referentes aos segmentos f-g, g-h e h-i (Figura 67b) são 

respectivamente 0,06042 S, 0,01551 S e 0,01152 S e o módulo referente ao ponto “i” é 

0,01585 S, resultando nas resistências RRL1=16,551 Ω, RRL2=64,475 Ω, RRL3=86,806 Ω e 

RRL4=63,091 Ω, calculadas conforme (74). 

A frequência de corte de 72 kHz usada anteriormente no circuito RL1 precisa ser 

corrigida, pois os circuitos RC1 a RC4 acrescentaram um módulo de 0,0085 S 

(0,011+0,016+0,023+0,035) devido construção da curva do circuito RC equivalente.  

Esse acréscimo de módulo resultou em um deslocamento da curva RLC para a direita, 

acarretando em um desajuste com a curva padrão. Para correção desse deslocamento um novo 

módulo de corte foi determinado, somando 0,0085 S ao módulo de corte determinado 

anteriormente, que proporciona um deslocamento da curva do circuito RLC para a esquerda, 

compensando a diferença ora desajustada. 
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√ 
                  (88) 

A nova frequência de corte foi obtida graficamente pela interseção da curva padrão 

com o novo módulo de corte (0,08154 S) e resultou em aproximadamente 60 kHz. Usando 

essa frequência de corte as indutâncias LRL1=43,902 μH, LRL2=171,02 μH, LRL3=230,26 μH e 

LRL4=167,36 μH, foram calculadas conforme (75). O resultado está mostrado na Figura 75.  

Figura 75 – Ajuste inicial do circuito RL. (a) Módulo. (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

As curvas indicadas por “Padrão”, “RLC”, “RC” e “RL” e “Resson.” são, 

respectivamente, as curvas das admitâncias da malha, dos circuitos equivalentes às 

associações RLC, do equivalente aos ramos RC, do equivalente aos ramos RL e do ramo 

ressonante. 

O ajuste realizado até o momento, conforme mostrado no trecho g-h-i da curva de 

módulo (Figura 75a) e na curva de ângulo (Figura 75b), não apresentou resultado satisfatório.  

 O quinto passo consiste em melhorar o ajuste realizado, alterando os módulos e as 

frequências de corte dos ramos envolvidos e/ou adicionando alguns ramos em frequências de 

interesse. Assim, foi introduzido o ramo RC mencionado anteriormente e mais três ramos 

ressonantes, sendo um, sintonizado em 25 kHz, para melhorar o ajuste do pico e os outros 

dois, sintonizados nas frequências de 200 e 400 kHz, para melhorar o ajuste do trecho g-h-i. O 

resultado do ajuste está mostrado na Figura 76. Verifica-se que com as correções realizadas 
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no quinto passo, tanto a curva de módulo como a de ângulo apresentaram boa concordância 

com a curva padrão. 

Figura 76 – Admitância aproximada por circuitos passivos RLC (a) Módulo. (b) Ângulo. 

(a) (b) 

 
  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

 O erro rms entre as curvas da admitância mostradas na Figura 76a é da ordem de 10
-6

 

(Errorms <9,2x10
-6

). 

 Na Figura 77 são mostradas as sobretensões (GPR) na malha 50x50 m
2
. 

Figura 77 – GPR na malha 50x50 m
2
. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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 As tensões GPR são resultantes da elevação do potencial devida a aplicação da 

corrente da descarga atmosférica na admitância da malha de aterramento determinada por 

meio do modelo eletromagnético (padrão para comparação) e na admitância do circuito 

RLC (proposto). 

 A corrente aplicada para representar a descarga atmosférica foi uma forma de onda 

1,2/20 µs com 1 kA de pico, expressa por uma função dupla exponencial. 

Observando a Figura 77 verifica-se boa concordância entre as curvas do GPR, com 

erro rms na ordem de 10
-4

 (Errorms <7,7x10
-4

), o que mostra que o circuito RLC é capaz de 

representar adequadamente a malha de aterramento. 

Na Figura 78 é mostrado o circuito elétrico equivalente, representativo da admitância 

da malha de aterramento 50x50 m
2
 e os valores dos elementos R, L e C estão descritos no 

quadro 4. 

Figura 78 – Circuito RLC representativo da malha 50x50 m
2
. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Quadro 4 – Elementos RLC representativos da malha 50x50 m
2
. 

Tipos dos 

circuitos 

Números dos circuitos 

1 2 3 4 5 

RRC (Ω) 909,09 625,00 434,78 153,85 100,00 

CRC (nF) 1.389,40 433,07 192,05 175,46 0,20 

RRL (Ω) 16,55 64,48 86,81 63,09  

LRL (μH) 43,90 171,02 230,26 167,36  

RRLC (Ω) 500,00 500,00 303,03 500,00 - 

LRLC (μH) 8000,00 8000,00 80,00 80,00 - 

CRLC (nF) 14,07 5,07 7,92 2,00 - 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

O circuito mostrado na Figura 78 é um circuito simples, fácil de ser simulado e 

representa rigorosamente a malha de aterramento 50x50m
2
.  



137 

 Como já mencionado a faixa de frequência de interesse neste trabalho é de 100 Hz a 

1 MHz, porém é recomendado conhecer a tendência da curva padrão nas proximidades desses 

extremos. Isso pode ser realizado simulando o aterramento para uma faixa maior de 

frequência ou, para poupar tempo de simulação, representar o trecho de 100 Hz a 1 MHz por 

função racional e a partir dessa função racional traçar a curva na faixa de 10 Hz a alguns 

mega-hertz. Apesar da função racional representar fielmente a admitância na faixa até 1 MHz, 

em pontos distantes, acima desta frequência, ela não apresenta fidelidade, porém mostra 

adequadamente a tendência da curva nas proximidades desta frequência (1 a 2 MHz), o que é 

suficiente para que a técnica seja implementada com garantia de resultados precisos.  

Na subseção 6.4 serão apresentados resultados para outras configurações geométricas 

de malhas de aterramento. 

6.4 RESULTADOS OBTIDOS PARA REPRESENTAÇÃO DE MALHAS 

Nesta subseção são abordados os sistemas de aterramento elétrico, constituídos por 

malhas de aterramento, cuja proposta é representá-las por circuitos elétricos passivos. Na 

Figura 79 são mostradas essas malhas. 

 Figura 79 – Configurações geométricas das malhas de aterramento abordadas neste trabalho 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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A fim de obter uma comparação da impedância harmônica da malha com a literatura 

técnica, validando-a, optou-se por representar as malhas descritas em Grcev e 

Heimbach (1997), isto é, malhas com configurações geométricas quadradas de 10x10 m
2
 

(1x1 reticulados), 20x20 m
2
 (2x2 reticulados), 30x30 m

2
 (3x3 reticulados) 60x60 m

2
 

(6x6 reticulados) e 120x120 m
2
 (12x12 reticulados). Além dessas, também foram abordadas 

as malhas de 40x40 m
2
 (4x4 reticulados) e 50x50 m

2
 (5x5 reticulados). 

Nas simulações foram considerados os mesmos dados de entrada que em 

Grcev e Heimbach (1997), isto é, eletrodos de cobre (resistividade igual a 1,724x10
8
 Ωm) 

com raio de 7x10
-3

 m, enterrados a uma profundidade de 0,5 m, em solo de resistividade 

elétrica de 1000 Ωm e permissividade elétricas relativa igual a 9. 

O impulso de corrente (IA) foi aplicado no canto da malha (ponto A) e a elevação de 

tensão (GPR) nesse ponto, é determinada em relação a um ponto muito distante, localizado no 

infinito, cujo potencial pode ser considerado como sendo zero, conforme mostrado na 

Figura 80. 

Figura 80 – Injeção de corrente na malha e GPR 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Como a técnica proposta se aplica para representação da admitância do aterramento, 

ela não depende da corrente, podendo ser aplicada qualquer forma de onda para obtenção da 

resposta transitória de tensão. A descarga atmosférica foi representada igualmente a subseção 

anterior (dupla exponencial, 1,2/20 µs, com pico de 1.000 A). 

As admitâncias e as impedâncias (módulo e ângulo) das malhas 10x10 a 120x120 m
2
 

ilustradas na Figura 79, foram determinadas para a faixa de frequência de 100 Hz a 1 MHz 

utilizando o modelo eletromagnético e estão representadas nas  Figuras 81 e 82, 
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respectivamente, onde “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” referem-se às malhas 10x10, 20x20, 

30x30, 40x40, 50x50, 60x60 e 120x120 m
2
, respectivamente. 

Figura 81 – Admitâncias das malhas 10x10 m
2
 a 120x120 m

2
. (a) Módulo (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Figura 82 – Impedâncias das malhas 10x10 m
2
 a 120x120 m

2
. (a) Módulo (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Para validação do modelo eletromagnético (HEM) utilizado neste trabalho foi feita a 

comparação das curvas da impedância (módulo e ângulo) obtida por meio dele, com as curvas 

da impedância obtida por Grcev e Heimbach (1997), para malhas de 10x10, 20x20, 30x30, 

60x60 e 120x120 m
2
, conforme mostrado na Figura 83. 

 As curvas desenhadas em linhas tracejadas são as obtidas pelo autor por meio do 

modelo HEM e as curvas em linhas contínuas são as obtidas por Grcev e Heimbach (para 

frequência de até 2 MHz). Para preservar a originalidade dessas figuras obtidas na literatura, 
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elas foram copiadas e coladas do artigo (GRCEV; HEIMBACH, 1997) e as legendas foram 

traduzidas do inglês para o português. O nome da curva descrito por GS10 designa a malha 

10x10 m
2
, GS20 a malha 20x20 m

2
 e assim sucessivamente. 

Figura 83 – Comparação das impedâncias das malhas. (a) Módulo (b) Ângulo. 

(a) (b) 

  

Fonte: Adaptada de Grcev e Heimbach (1997). 

Verifica-se na Figura 83 que tanto os módulos como os ângulos das impedâncias das 

malhas obtiveram boa concordância (Autor x Grcev e Heimbach) o que valida, com a 

literatura técnica, o modelo HEM utilizado.  

Na Figura 84 é mostrado um circuito genérico que atende a representação das malhas 

abordadas neste trabalho. Para cada malha são especificados os tipos e as quantidades de cada 

ramo de circuito. Os valores dos elementos R, L e C de cada ramo são apresentados nos 

respectivos quadros. 

Figura 84 – Circuito RLC genérico representativo das malhas de aterramentos  

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

A seguir serão apresentados os resultados para as malhas de 10x10 m
2
 a 120 x120 m

2
. 

Para cada malha será mostrado o ajuste da curva da admitância (comparação entre a curva 

padrão e a traçada por meio da técnica proposta) e do GPR (comparação entre o GPR obtido 
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aplicando o impulso de corrente na admitância do aterramento e o GPR obtido pela aplicação 

da corrente no circuito proposto). 

Para a malha 10x10 m
2
 são mostradas na Figura 85a a curva padrão e a ajustada por 

circuitos RLC (proposta) e na Figura 85b o GPR padrão e o GPR proposto. 

O erro rms foi da ordem de 10
-5

 (Errorms <4,6x10
-5

) para as curvas da admitância e 10
-5

 

(Errorms <1,2x10
-5

) para as curvas do GPR. 

Figura 85 – Malha 10x10 m
2
. (a) Admitância (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O circuito representativo dessa malha 10x10 m
2
 é composto pela associação paralela 

de cinco ramos RC série, com um ramo RL série e com sete ramos ressonantes, similares aos 

mostrados na Figura 84 e os valores dos elementos RLC são descritos no quadro 5. 

Quadro 5 – Elementos RLC representativos da malha 10x10 m
2
 

Tipos dos 

circuitos 

Números dos circuitos 

1 2 3 4 5 6 7 

RRC (Ω) 4000.00 1818,18 1149.43 497,51 50,00 - - 

CRC (pF) 13863,67 2735,48 1098,93 687,96 318,31 - - 

RRL (Ω) 53,13 - - - - - - 

LRL (μH) 6,51 - - - - - - 

RRLC (Ω) 1428,57 10000,00 270,27 526,32 555,56 1000,00 111,11 

LRLC (μH) 400,00 2000,00 60,00 250,00 300,00 400,00 10,00 

CRLC (pF) 253,30 150,60 701,08 105,50 58,63 28,14 185,03 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Para a malha 20x20 m
2
 são mostradas na Figura 86a a curva padrão e a ajustada por 

circuitos RLC (proposta) e na Figura 86b o GPR padrão e o GPR proposto. 

O erro rms foi da ordem de 10
-5

 (Errorms <4,8x10
-5

) para as curvas da admitância e 10
-6

 

(Errorms <1,2x10
-6

) para as curvas do GPR. 

Figura 86 – Malha 20x20 m
2
. (a) Admitância (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O circuito representativo dessa malha 20x20 m
2
 é composto pela associação paralela 

de quatro ramos RC série, com um ramo RL série e com quatro ramos ressonantes, similares 

aos mostrados na Figura 84 e os valores dos elementos RLC são descritos no quadro 6. 

Quadro 6 – Elementos RLC representativos da malha 20x20 m
2
 

Tipos dos 

circuitos  

Números dos circuitos 

1 2 3 4 

RRC (Ω) 4761,90  2083,33  1136,36  403,23  

CRC (nF) 222,82 69,45 20,01 11,00 

RRL (Ω) 25,75  - - - 

LRL (μH) 9,99 - - - 

RRLC (Ω) 769,23  76,92 769,23  2941,18 

LRLC (μH) 500,00  0,62 60,00  90,00  

CRLC (pF) 2584,72 1029,36 467,78 18,50 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Para a malha 30x30 m
2
 são mostradas na Figura 87a a curva padrão e a ajustada por 

circuitos RLC (proposta) e na Figura 87b o GPR padrão e o GPR proposto. 

O erro rms foi da ordem de 10
-4

 (Errorms <3,5x10
-4

) para as curvas da admitância e 10
-5

 

(Errorms <3,2x10
-5

) para as curvas do GPR. 

Figura 87 – Malha 30x30 m
2
. (a) Admitância (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O circuito representativo dessa malha 30x30 m
2
 é composto pela associação paralela 

de cinco ramos RC série, com dois ramos RL série e com quatro ramos ressonantes, similares 

aos mostrados na Figura 84 e os valores dos elementos RLC são descritos no quadro 7. 

Quadro 7 – Elementos RLC representativos da malha 30x30 m
2 

Tipos dos 

circuitos  

Números dos circuitos 

1 2 3 4 5 

RRC (Ω) 2702,70 1515,2 806,45 187,62 316,46 

CRC (nF) 560,83 156,78 65,78 54,73 0,50 

RRL (Ω) 24,50 49,00 - - - 

LRL (μH) 26,00 41,05 - - - 

RRLC (Ω) 125,00 909,09 381,68 84,03 - 

LRLC (μH) 10,00 2500,00 35,00 8,00 - 

CRLC (pF) 101,32 2067,78 1130,82 31662,87 - 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Para a malha 40x40 m
2
 são mostradas na Figura 88a a curva padrão e a ajustada por 

circuitos RLC (proposta) e na Figura 88b o GPR padrão e o GPR proposto. O erro rms foi da 

ordem de 10
-4

 (Errorms <3,1x10
-4

) para as curvas da admitância e 10
-5

 (Errorms <1,6x10
-5

) para 

as curvas do GPR. 

Figura 88 – Malha 40x40 m
2
. (a) Admitância (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O circuito representativo dessa malha 40x40 m
2
 é composto pela associação paralela 

de quatro ramos RC série com um ramo RL série e com sete ramos ressonantes, similares aos 

mostrados na Figura 84 e os valores dos elementos RLC estão descritos no quadro 8. 

Quadro 8– Elementos RLC representativos da malha 40x40 m
2
 

Tipos dos 

circuitos  

Números dos circuitos 

1 2 3 4 5 6 7 

RRC (Ω) 192,68 552,49 877,19 1369,90 136,99 - - 

CRC (nF) 93,33 121,55 295,02 1659,80 0,12 - - 

RRL (Ω) 12,08 - - - - - - 

LRL (μH) 21,36 - - - - - - 

RRLC (Ω) 909,09 500,00 263,16 333,33 125,00 83,33 2000,00 

LRLC (μH) 5000,00 2000,00 80,00 30,00 10,00 6,00 6,00 

CRLC (pF) 9576,70 8770,90 4038,60 1319,30 101,32 31,92 798,06 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Para a malha 50x50 m
2
 os resultados foram apresentado no final da subseção 6.3, nas 

Figuras 76, 77 e 78 e no quadro 4. 
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Para a malha 60x60 m
2
 são mostradas na  Figura 89a a curva padrão e a ajustada por 

circuitos RLC (proposta) e na  Figura 89b o GPR padrão e o GPR proposto. 

O erro rms foi da ordem de 10
-4

 (Errorms <5,1x10
-4

) para as curvas da admitância e 10
-6

 

(Errorms <5,2x10
-6

) para as curvas do GPR. 

Figura 89 – Malha 60x60 m
2
. (a) Admitância (b) GPR. 

(a) (b) 

  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O circuito representativo dessa malha 60x60 m
2
 é composto pela associação paralela 

de quatro ramos RC série, com quatro ramos RL série e com três ramos ressonantes, similares 

aos mostrados na Figura 84 e os valores dos elementos RLC estão descritos no quadro 9. 

Quadro 9– Elementos RLC representativos da malha 60x60 m
2
 

Tipos dos 

circuitos  

Números dos circuitos 

1 2 3 4 

RRC (Ω) 625,00 322,58 166,67 142,86 

CRC (nF) 2210,00 704,83 298,42 0,31 

RRL (Ω) 13,55 45,05 65,36 69,98 

LRL (μH) 53,91 179,23 260,06 55,69 

RRLC (Ω) 166,67 263,16 549,45 - 

LRLC (μH) 1000,00 60,00 10,00 - 

CRLC (nF) 129,24 2,64 0,26 - 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Para a malha 120x120 m
2
 são mostradas na  Figura 90a a curva padrão e a ajustada por 

circuitos RLC (proposta) e na  Figura 90b o GPR padrão e o GPR proposto. 

O erro rms foi da ordem de 10
-4

 (Errorms <7,7x10
-4

) para as curvas da admitância e 10
-6

 

(Errorms <7,2x10
-6

) para as curvas do GPR. 

Figura 90 – Malha 120x120 m
2
. (a) Admitância (b) GPR. 

(a) (b) 

 
 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

O circuito representativo dessa malha 120x120 m
2
 é composto pela associação 

paralela de três ramos RC série, com um ramo RL série e com sete ramos ressonantes, 

similares aos mostrados na Figura 84 e os valores dos elementos RLC estão descritos no 

quadro 10. 

Quadro 10– Elementos RLC representativos da malha 120x120 m
2
 

Tipos dos 

circuitos  

Números dos circuitos 

1 2 3 4 5 6 7 

RRC (Ω) 263,16 172,41 1000,00 - - - - 

CRC (μF) 15,12 5,13 0,15 - - - - 

RRL (Ω) 3,85 - - - - - - 

LRL (μH) 53,23 - - - - - - 

RRLC (Ω) 59,17 138,89 58,82 58,82 500,00 125,00 465,12 

LRLC (μH) 1200,00 6000,00 200,00 50,00 80,00 2,00 100,00 

CRLC (nF) 2895,60 292,36 161,55 79,16 31,66 0,18 1,58 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Na Figura 91 é apresentado os GPRs das malhas estudadas. Verifica-se que a malha 

10x10 m
2
 apresenta o maior pico de tensão e que a partir da malha 20x20 m

2
 não se tem 

redução do pico da tensão transitória com o aumento das dimensões da malha. Isso é 

explicado pelo conceito de área efetiva. 

Figura 91 – GPRs das malha 10x10 m
2
 a

 
120x120 m

2
. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Para fenômenos de baixa frequência, quanto maior a dimensão da malha menor sua 

resistência e melhor sua resposta.  

Para determinação das admitâncias dessas malhas, usando o modelo eletromagnético, 

foram usados 120 pontos de frequência, logaritmicamente espaçados. Para malha 50x50 m
2
 a 

simulação levou aproximadamente 22 horas para ser realizada e para malha 120x120 m
2
 

aproximadamente 48 horas (Intel Core i7 2.6GHz 8GB 64bits).  

Para obter boa precisão na aplicação da transformada inversa de Laplace é necessário 

uma grande quantidade de pontos de frequência. Foi utilizado acima de 10.000 pontos e isso 

inviabilizou a aplicação da rotina (transformada inversa de Laplace) diretamente na 

admitância padrão. Por isso, um caminho alternativo foi representar a admitância por funções 

racionais e, a partir dessas, convertê-la para o domínio do tempo.  

Utilizando a técnica proposta essa situação é contornada, pois o circuito RLC 

equivalente à malha é obtido no domínio da frequência e os elementos discretos R, L e C dos 

circuitos permitem simulação utilizando programas convencionais de análise transitória e a 

obtenção do GPR diretamente no domínio do tempo, sem usar transformada inversa. 
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6.5 REPRESENTAÇÃO DE MALHAS A PARTIR DE FUNÇÕES RACIONAIS 

Nesta seção são apresentadas as funções racionais que matematicamente representam 

as admitâncias, até 1 MHz, das malhas 10x10 m
2
, 20x20 m

2
, 30x30 m

2
, 40x40 m

2
, 50x50 m

2
, 

60x60 m
2
, 120x120 m

2
, abordadas nas subseções 6.3 e 6.4.  

Os polos e resíduos dessas funções racionais foram obtidos realizando a aproximação 

da curva da admitância, usando o vector fitting (vecfit3.m). Para as malhas 10x10 m
2
, 

20x20 m
2
, 50x50 m

2
 o ajuste resultou em dez polos reais e dois (um par) complexos 

conjugados, conforme apresentado no quadro 11 (escolhendo o número de polos igual a 12). 

Quadro 11 – Resíduos e polos representativos das admitâncias das malhas 10x10 m
2
, 

20x20 m
2
 e 50x50 m

2
 

Malhas 

10x10 20x20 50x50 

Resíduos 

-16,1012x10
-3

 

-95,9139x10
-3

 

-716,1318x10
-3

 

-3,0872 

-20,7999 

-63,0525 

-458,2135 

-1,0841x10
3
 

-171,4369x10
3
 

3,1507x10
6
 

(39,9122-j78,6353)x10
3
 

(39,9122+j78,6353)x10
3
 

-53,4710x10
-3

 

-312,7573x10
-3

 

-1,9654 

-9,0770 

-50,7101 

-199,1777 

-1,2764x10
3
 

-13,0935x10
3
 

92,8693x10
3
 

2,4587x10
6
 

(-84,9360-j29,7105)x10
3
 

(-84,9360+j29,7105)x10
3
 

-333,0837x10
-3

 

-2,0299 

-11,6803 

-62,0848 

-366,0416 

-4,1735x10
3
 

34,9255x10
3
 

5,5567x10
3
 

9,5938x10
3
 

2,6769x10
6
 

(-51,5348- j33,5560) x10
3
 

(-51,5348+j 33,5560) x10
3
 

Polos 

-522,1032 

-2,4666x10
3
 

-8,8844x10
3
 

-28,9712x10
3
 

-87,6841x10
3
 

-249,4773x10
3
 

-676,0449x10
3
 

-1,8074x10
6
 

-9,3687x10
6
 

-157,4501x10
6
 

(-5,8597+j6,7572)x10
6
 

(-5,8597-j6,7572)x10
6
 

-457,1261 

-2,0631x10
3
 

-7,0308x10
3
 

-21,8763x10
3
 

-63,7435x10
3
 

-175,9718x10
3
 

-466,0119x10
3
 

-1,2351x10
6
 

-2,0402x10
6
 

-120,4843x10
6
 

(-10,6815+j5,0379)x10
6
 

(-10,6815-j5,0379)x10
6
 

-432,0214 

-1,9176x10
3
 

-6,4131x10
3
 

-19,7010x10
3
 

-57,2003x10
3
 

-162,2448x10
3
 

-295,9174x10
3
 

-1,0070x10
6
 

-2,5237x10
6
 

-140,3103x10
6
 

(-8,8517+j6,2662)x10
6
 

(-8,8517-j6,2662)x10
6
 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Para as malhas 30x30 m
2
, 40x40 m

2
, 50x50 m

2
 e 120x120 o ajuste resultou em doze 

polos reais, conforme mostrado no quadro 12. 

Quadro 12 – Resíduos e polos representativos das admitâncias das malhas 30x30 m
2
, 

40x40 m
2
, 50x50 m

2
 e 120x120 m

2
. 

Malhas 

30x30 m
2
 40x40 m

2
 60x60 m

2
 120x120 m

2
 

Resíduos 

3,8793x10
6
 

-2,2686x10
6
 

71,7685x10
3
 

4,9951x10
3
 

57,7732x10
3
 

-7,9305x10
3
 

-637,5035  

-121,8622  

-22,8025  

-4,4803  

-754,5472 x10
-3

 

-121,9105 x10
-3

 

1,3044x10
6
 

-71,5479x10
3
 

26,6344x10
3
 

1,8392x10
3
 

45,9283x10
3
 

-7,6412x10
3
 

-550,5912  

-152,7229  

-27,5451  

-6,6700  

-1,1103  

-208,3549 x10
-3

 

2,1495x10
6
 

-175,9880x10
3
 

51,8206x10
3
 

8,0982x10
3
 

4,8697x10
3
 

29,8323x10
3
 

-3,7674x10
3
 

-338,2876  

-59,5569  

-12,0480  

-2,2463  

-405,7268 x10
-3

 

1,1012x10
6
 

-8,8382x10
3
 

22,6758x10
3
 

8,2223x10
3
 

5,9422x10
3
 

2,3674x10
3
 

16,0504x10
3
 

-2,0196x10
3
 

-182,1652  

-34,9672  

-6,8648  

-1,3652  

Polos 

-51,9207x10
6
 

-32,9496x10
6
 

-10,4791x10
6
 

-2,7250x10
6
 

-830,8067x10
3
 

-484,1873x10
3
 

-177,0323x10
3
 

-63,5505x10
3
 

-21,7124x10
3
 

-6,9658x10
3
 

-2,0449x10
3
 

-453,7124  

-74,8574x10
6
 

-9,5782x10
6
 

-3,5299x10
6
 

-1,5013x10
6
 

-455,4347x10
3
 

-287,2857x10
3
 

-119,5267x10
3
 

-47,8794x10
3
 

-17,6650x10
3
 

-6,0005x1
03

 

-1,8438x10
3
 

-421,6399  

-108,7623x10
6
 

-14,4524x10
6
 

-5,2591x10
6
 

-1,6709x10
6
 

-683,0484x10
3
 

-205,3279x10
3
 

-115,7044x10
3
 

-42,2543x10
3
 

-15,1692x10
3
 

-5,1805x10
3
 

-1,6304x10
3
 

-381,2289  

-79,3387x10
6
 

-5,1226x10
6
 

-2,0734x10
6
 

-920,7143x10
3
 

-382,0354x10
3
 

-166,6384x10
3
 

-53,0827x10
3
 

-29,4685x10
3
 

-10,9223x10
3
 

-3,9631x10
3
 

-1,3279x10
3
 

-323,4629  

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Os ramos de circuitos que representam fração parcial com polos reais e polos 

complexos conjugados, conforme descrito na subseção 5.2, estão reapresentados na Figura 92 

(a) e (b), respectivamente. 
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Figura 92 – Circuito representativo de fração parcial. (a) polo real (b) polos complexos.  

(a) (b) 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

A partir dos polos e resíduos determinados e apresentados nos quadros 11 e 12, foram 

aplicadas (59) a (68) na tentativa de extrair os elementos R, L e C dos ramos de circuitos. Os 

resultados estão apresentados nos quadros 13 e 14. 

Quadro 13– Elementos de circuitos extraídos das funções racionais para as malhas 10x10 m
2
, 

20x20 m
2
 e 50x50 m

2
. 

Circuitos RL (polos reais) 

 10x10 m
2
 20x20 m

2
 50x50 m

2
 

Ramo R ( Ω) L (H) R (Ω) L (H) R (Ω) L (H) 

1 49,9734 317,39 n 21,97 10,77 μ 8.4728 28.63 μ 

2 -32,43 k -62,11 48,00 406,72 n 181.2217 179.96 μ 

3 -25,72 k -10,43 -8,55 k -18,70 263.0541 104.23 μ 

4 -12,42k -1,40 -6,60 k -3,20 52.4159 373.57 n 

5 -9,38 k -323,91 m -3,58 k -508,79 m -1.2970  k -3.00 

6 -4,22 k -48,08 m -2,41 k -110,17m -944.6810 -492.64 m 

7 -3,96 k -15,86 m -1,26 k -19,72 m -549.0549 -85.61 m 

8 -1,48 k -2,18 m -883,49 -5,02 m -317.3235 -16.11 m 

9 -1,67 k -922,46 μ -365,09 -784,43 μ -156.27 -2.73 m 

10 -54,65 -5,83 μ -94,33 -76,37 μ -38.87 -239.60 μ 

Circuitos RLC (polos complexos conjugados) 

 10x10 m
2
 20x20 m

2
 50x50 m

2
 

R1 (Ω) -93,37 -73,25 -125.47 

L (H) 12,53 μ -5,89 μ -9.70 μ 

R2 (Ω) 145,64 -18,80 -113.69 

C (F) 358,12 p -5,96 n -1.84 n 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Quadro 14– Elementos de circuitos extraídos das funções racionais para as malhas 10x10 m
2
, 

20x20 m
2
, 50x50 m

2
 e 120x120 m

2
. 

Circuitos RL (polos reais) 

30x30 m
2
 40x40 m

2
 60x60 m

2
 120x120 m

2
 

R (Ω) L (H) R ( Ω) L (H) R (Ω) L (H) R (Ω) L (H) 

13.38 257.78 n 57.39 766.64 n 50.60 465.23 n 72.05 908.10 n 

146.01 13.93 μ 132.53 37.55 μ 101.49 19.30 μ 91.44 44.10 μ 

545.53 200.19μ 816.30 543.72 μ 206.33 123.48 μ 111.98 121.62 μ 

14.38 17.31μ 9.92 21.77 μ 140.27 205.35 μ 64.29 168.29 μ 

-14.52 -440.79n -133.87 -13.98 μ 6.88 33.52 μ 70.39 422.41 μ 

-61.05 -126.09μ -37.60 -130.87 μ -82.12 -5.68 μ 3.31 62.30 μ 

-277.70 -1.57m -217.09 -1.82 m -30.71 -265.44 μ -579.59 -113.14 μ 

-521.50 -8.21m -313.51 -6.55 m -124.91 -2.96 m -14.59 -495.14 μ 

-952.20 -43.85m -641.31 -36.30 m -254.70 -16.79 m -59.96 -5.49 m 

-1.55 -223.20m -899.61 -149.92 m -429.99 -83.00 m -113.34 -28.60 m 

-2.71 -1.33 -1.66 k -900.68 m -725.80 -445.18 m -193.44 -145.67 m 

-3.72 -8.20 -2.02 k -4.80 -939.62 -2.46 -236.94 -732.51 m 

Fonte: Elaboração do próprio autor 

Verifica-se tanto no quadro 13 (consequente de polos reais e polos complexos) como 

no quadro 14 (consequente de polos reais) que foram obtidos elementos R, L e C negativos 

(destacados em negrito), confirmando o que foi mencionado na subseção 6.1 sobre o vector 

fitting não garantir que os elementos serão sempre positivos (físicos) e justificando o 

desenvolvimento da técnica proposta que garante que todos os elementos serão positivos e 

fisicamente existentes, conforme mostrado nas subseções 6.3 e 6.4. 

6.6 CONCLUSÃO 

Observando as Figuras 76 a 78 e 85 a 91, verifica-se que foi possível representar, por 

circuitos passivos, as admitâncias das malhas abordadas neste trabalho. A curva padrão 

(admitância) e a proposta (RLC) são praticamente coincidentes, resultando em boa 

concordância entre as curvas do GPR obtido por meio da admitância, tomada como padrão 

para comparação e a do GPR obtido por meio do circuito RLC proposto. Essas curvas são 
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praticamente coincidentes (erro rms da ordem de 10
-4

 a 10
-6

), o que mostra que os circuitos 

passivos são capazes de representar rigorosamente essas malhas. 

A técnica é um pouco trabalhosa, por ser iterativa e manual, porém é simples e atinge 

bons resultados . Como as curvas da admitância de sistemas de aterramentos geralmente são 

suaves nas frequências até 1 MHz, permitem maior facilidade de ajuste manual. 

Os circuitos equivalentes obtidos para todos os casos estudados foram resultados da 

associação paralela de no máximo três tipos diferentes de ramos (RL, RC e ressonante), o que 

mostra que a topologia é praticamente padrão, alterando apenas a quantidade de ramos e os 

valores dos componentes. 

A técnica possibilita o ajuste usando somente elementos de circuitos com valores 

positivos (ver quadros 05 a 10), atendendo situações que o VF não atende (ver quadros 13 e 

14). 

O ajuste foi fundamentado praticamente na curva de módulo. A curva de fase ficou 

ajustada automaticamente ao se ajustar o módulo. 

A quantidade de ramos de circuito a ser usada depende das características de cada 

curva da admitância e principalmente da escolha pessoal. Baseado na experiência do autor, a 

maioria dos casos podem ser resolvidos com até sete ramos de cada tipo de circuito (RL, RC e 

ressonante). 

O ajuste não é único, podendo existir uma infinidade de topologias que levam a 

resultados similares. Isso ocorre porque a técnica é manual e cada ajuste pode ser feito com 

valores de módulos e de frequências diferentes ou com quantidades diferentes de cada tipo de 

ramo. O processo é uma escolha humana e não se repete como algoritmos computacionais. 
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7 CONCLUSÃO 

 Apesar da literatura técnica ser bastante ampla na área de sistemas de aterramento e 

muito se falar na representação do aterramento por circuitos elétricos, poucos trabalhos 

apresentaram metodologias capazes de representar tipos genéricos de aterramento. Alguns que 

fizeram isso usaram o vector fitting e obtiveram elementos negativos, o que é fisicamente 

incoerente. Outros apresentaram circuitos para situações específicas ou considerando muitas 

simplificações o que resulta em um caso muito particular não podendo ser considerado como 

uma técnica para representar sistema de aterramento genérico. 

 A técnica proposta neste trabalho é capaz de representar variados tipos de aterramento, 

garantindo o ajuste da admitância usando apenas elementos RLC positivos, atendendo 

situações que o vector fitting não é capaz de atender. A topologia é constituída pela 

associação paralela de três tipos de ramos de circuitos, portanto praticamente padronizada e 

sendo bastante eficiente, versátil e flexível. Essas vantagens tornam o modelo muito atrativo. 

 A técnica proposta é simples (não requer grandes recursos computacionais nem 

equacionamento complicado) e de fácil aplicação, pois é baseada em ferramentas conhecidas 

(resposta em frequência de circuitos RLC). Ela pode ser aplicada a qualquer configuração de 

sistemas de aterramento desde que seja fornecida a impedância harmônica, 

independentemente do modelo empregado para determiná-la. 

O fato da técnica proposta representar sistemas de aterramento por elementos de 

circuito (resistor, indutor e capacitor), tem como vantagens: a obtenção dos resultados 

diretamente no domínio do tempo (sem passar por transformadas inversas); a possibilidade de 

associar o circuito RLC representativo do aterramento a outros elementos representados 

também por elementos de circuitos (ex.:, uma torre de transmissão); a facilidade de 

simulação, pois o modelo exige baixos recursos computacionais e é facilmente inserido em 

programas comuns de análise transitória (ex.: Alternative Transient Program (ATP), 

Eletromagnétic Transient Program (EMTP), PSPICE, PSCAD etc). Todos os circuitos das 

malhas foram simulados no PSCAD e os resultados (curva do GPR) foram coincidentes com 

os obtidos usando o Matlab. 

A técnica é um pouco trabalhosa por ser um processo iterativo e manual, porém é 

simples e atinge bons resultados (erro rms da ordem de 10
-4

 a 10
-6

). Como as curvas da 

admitância de sistemas de aterramento geralmente são suaves (frequências até 1 MHz), 

permitem maior facilidade de ajuste. 
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Todas as malhas estudadas foram possíveis de serem representadas pela associação 

paralela de ramos de circuito RL série, RC série e RLC série (ressonante). Da mesma forma 

os eletrodos e hastes também foram representados por ramos de circuito RL série e RLC (RL 

série em série com RC paralelo). Portanto, estima-se que qualquer topologia de aterramento 

poderá ser representada por essas combinações de circuitos. 

A quantidade de ramos de circuito a ser usada depende das características de cada 

curva da admitância e de escolha pessoal. Baseado na experiência do autor, a maioria dos 

casos podem ser resolvidos com até sete ramos de cada tipo (RL série, RC série, RLC série e 

RL série em série com RC paralelo). As quantidades de cada tipo de ramos não precisam ser 

iguais e geralmente não são.  

O ajuste não é único, podendo existir uma infinidade de topologias que levam a 

resultados similares.  

 A representação de aterramentos elétricos por meio da teoria de linhas de transmissão, 

no domínio da frequência e a parâmetros uniformemente distribuídos, se mostrou eficiente 

para representar um sistema de aterramento constituído tanto por eletrodo horizontal (cabos 

contrapeso de linhas de transmissão) como por haste vertical. Para representar sistemas mais 

complexos (malhas), esse modelo não se aplica devido à dificuldade em se representar os 

acoplamentos eletromagnéticos entre os eletrodos. Também não se aplica para representar 

efeitos não lineares como a ionização do solo. 

Na análise transitória de sistemas de aterramento, apenas a resistência não é capaz de 

representar os fenômenos em alta frequência, sendo necessária a determinação da sua 

impedância. As características do solo (resistividade e permissividade elétricas), da corrente 

(forma de onda, amplitude e tempo de subida), do eletrodo (comprimento e diâmetro) e a 

geometria são importantes na análise de aterramento. 

 Para obtenção de um modelo adequado de um sistema de aterramento é necessário que 

se tenha uma boa representação do solo. Para densidade de corrente superior ao limite crítico 

que causa ionização do solo, o comportamento dele passa a ser não linear e o modelo que o 

representa necessita ser um modelo dinâmico. 
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Propostas para continuidade deste trabalho: 

 

1) Neste trabalho foi realizado o ajuste basicamente pela curva de módulo da admitância e a 

curva de ângulo se ajustou naturalmente. Sugere-se um estudo detalhado sobre a curva de 

ângulo, visando buscar sua contribuição para facilidades no ajuste. 

 

2) Automatizar a técnica, desenvolvendo um programa de computador que execute os passos 

exemplificados na seção 6 e que encontre automaticamente o circuito elétrico equivalente. 

 

3) Buscar formas de parametrizar os elementos R, L e C do circuito representativo do 

aterramento em função das características do solo e da geometria do aterramento, a fim de 

traçar ábacos que proporcionam a determinação do circuito equivalente, sem necessidade de 

realizar cálculos ou simulações. 
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