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Resumo 

Neste trabalho é proposta a análise do comportamento impulsivo de 

aterramentos elétricos, utilizando a Teoria de Linhas de Transmissão e a aplicação de 

uma transformação de similaridade (Método da Decomposição Modal). A configuração 

do sistema de aterramento analisada é composta por um ou mais eletrodos horizontais 

enterrados no solo homogêneo, normalmente utilizada em diversas situações na 

Engenharia Elétrica. Os parâmetros mais importantes relativos à resposta impulsiva do 

aterramento são apresentados e os arranjos de eletrodos simples e múltiplos analisados, 

tendo em vista uma configuração típica de aterramento para torres de transmissão. 
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Abstract 

In this work, the impulse behavior of grounding systems is assessed using the 

Transmission Line Theory and a similarity transformation (Modal Decomposition 

Theory).  The grounding system configuration is composed of one or more horizontal 

electrodes buried in homogeneous soil, which is a typical arrangement used in many 

applications of the Electrical Engineering. The most important parameters that 

characterize the grounding impulse response are presented and arrangements 

composed of simple and multiple electrodes are analyzed, in view of a typical grounding 

configuration of transmission lines. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância 

A proteção aos diversos sistemas elétricos de potência existentes atualmente, 

principalmente as linhas de transmissão aéreas (LTs), é alvo de estudos e análises 

recorrentes na Engenharia Elétrica, dada a importância dos sistemas de grande potência 

na entrega de energia à população. Nos dias atuais, com o progressivo aumento do uso 

da eletricidade para diversos processos cotidianos, há uma necessidade cada vez maior 

de se obter um processo de geração, distribuição e transmissão de energia cada vez mais 

confiável e seguro, para melhor atender à população em geral e aos processos 

produtivos. 

Os estudos na Engenharia Elétrica ligados à proteção de Sistemas Elétricos de 

Potência (SEP), como as linhas de transmissão, são muito importantes para manter o 

funcionamento ideal do sistema elétrico, evitando danos e desligamentos que 

porventura possam ocorrer diante da incidência de descargas atmosféricas (DAs) em 

cabos de linhas aéreas. Obter bons sistemas de aterramento, que atendam as 

necessidades de proteção, significa bastante do ponto de vista da engenharia de projetos 

e, através de modelos matemáticos que simulam a incidência de descargas nas linhas, 

pode-se projetar um aterramento confiável para um determinado tipo de solo. 

A Teoria dos Campos Eletromagnéticos (TCEM), pautada nas equações de 

Maxwell, é um dos métodos utilizados para a avaliação do comportamento de um 

sistema de aterramento (SA). Essa teoria apresenta resultados bastante satisfatórios, 

porém a grande complexidade computacional que implica tal método pode inviabilizar 

seu uso em algumas situações. Uma alternativa é a utilização da Teoria de Linhas de 

Transmissão (TLT) para análise do aterramento, que modela os eletrodos como linhas 

de transmissão enterradas no solo, diminuindo drasticamente o esforço computacional 

demandado. 
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Vários trabalhos acadêmicos apresentam modelagens baseadas na TCEM e os 

resultados obtidos são amplamente aceitos, principalmente pelo uso de formulações 

bastante consistentes que são largamente difundidas na literatura. O Método dos 

Momentos é uma dessas formulações e pode ser observado em [1], além de diversos 

outros artigos, dissertações e teses. 

Apesar da ampla difusão de ferramentas e trabalhos acadêmicos que se 

relacionam à TCEM, observa-se um crescente interesse na utilização da Teoria das 

Linhas de Transmissão na modelagem de aterramentos elétricos. A alta complexidade 

que envolve os desenvolvimentos baseados na TCEM, além do grande esforço 

computacional que é necessário à obtenção de resultados, faz aumentar a necessidade 

da utilização de outros métodos. Nesse cenário que a TLT se insere, produzindo 

resultados de forma mais rápida, diminuindo o esforço computacional e implementando 

processos e expressões matemáticas mais simples. O mais importante é que os 

resultados baseados neste tipo de teoria são bastante aceitáveis do ponto de vista físico, 

além de estarem em conformidade com a TCEM, como pode ser analisado em [2] e [3]. 

O custo de planejamento e execução, o dispêndio de tempo para a realização e a 

complexidade da proposta a ser seguida são características que devem ser levadas em 

consideração no momento do estudo detalhado de qualquer situação. Por tal motivo é 

implementada, neste trabalho, uma proposta de análise do comportamento de sistemas 

de aterramento que se pauta em um método que, de certa forma, poderá abranger 

alguns dos fatores importantes de projeto citados.  

1.2. Objetivos 

Os objetivos principais deste trabalho estão inseridos em algumas etapas. Abaixo, 

observam-se os cinco tópicos que norteiam este texto: 

 Analisar o comportamento de aterramentos elétricos 

submetidos a descargas atmosféricas através da observação dos 

principais parâmetros envolvidos, referenciando as formulações 

e desenvolvimentos deste trabalho; 

 Desenvolver uma modelagem matemática e computacional, 

baseada em uma grande diversidade de conceitos, como: a 
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Teoria de Linhas de Transmissão, formulações de 

Eletromagnetismo, Transformações de Similaridade, 

Transformadas de Fourier, Teoria dos Campos 

Eletromagnéticos, dentre outros; 

 Avaliar o comportamento de aterramentos elétricos de multi-

condutores submetidos a correntes de descargas atmosféricas, 

tomando como base um arranjo de aterramento típico de torres 

de transmissão; 

 Avaliar os limites de aplicação da modelagem desenvolvida, 

considerando correntes típicas de descargas atmosféricas, tendo 

como referência um modelo de aterramento baseado 

diretamente na Teoria dos Campos Eletromagnéticos; 

 Mencionar a importância inovadora deste trabalho, citando 

propostas de continuidade para a ferramenta de modelagem 

aqui desenvolvida. 

1.3. Organização do Texto 

Este texto contém cinco capítulos, incluindo este introdutório. A organização do 

texto se deu por critérios de relevância e ordem cronológica dos estudos e análises 

realizados. 

O Capítulo 2 deste trabalho destaca os parâmetros utilizados para caracterização 

do comportamento do aterramento elétrico frente à ocorrência de fenômenos de alta 

frequência. São observadas características do solo e do próprio SA que contribuem na 

formulação dos parâmetros. Além disso, simulações computacionais são utilizadas a fim 

de contribuir para o entendimento e a visualização de fenômenos e aspectos relevantes 

ao tema. 

No Capítulo 3 é realizada uma análise de arranjos de eletrodos simples e 

múltiplos, modelados via TLT. É construída uma linha do tempo que retrata o 

desenvolvimento dos métodos de modelagem de SAs, em especial aqueles que utilizam a 

TLT, e são abordadas as principais características dos arranjos de eletrodos horizontais, 
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para um ou mais condutores enterrados no solo. Analisam-se as equações do modelo e 

também o uso do método da decomposição modal, como ferramenta de solução. 

 O Capítulo 4 é dedicado aos resultados alcançados para um modelo de sistema de 

aterramento típico para uma torre de transmissão. São inseridos os dados obtidos por 

um programa construído via MATLAB® e realizadas algumas análises, comparações e 

validações a cerca dos parâmetros obtidos nesta simulação computacional. 

No Capítulo 5 são destacadas as realizações do trabalho, suas contribuições e 

propostas de continuidade para o tema proposto. 
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Capítulo 2 

Comportamento de Aterramentos Elétricos Frente a 
Correntes de Descargas Atmosféricas 

2.1. Introdução 

O sistema de aterramento analisado neste trabalho é aquele utilizado na proteção 

de torres de linhas de transmissão e, mais especificamente, é composto de cabos 

contrapesos, também chamados de eletrodos de aterramento. Neste capítulo conceitos 

importantes são apresentados para um bom entendimento do comportamento dos 

aterramentos quando uma descarga atmosférica incide, por exemplo, na torre de uma 

LT. 

No caso específico dos estudos realizados neste trabalho, observa-se que o 

aterramento necessita ser um caminho de baixa impedância para a passagem de uma 

DA, para que no momento que haja o distúrbio impulsivo possa haver, também, um 

caminho que proteja de maneira rápida o sistema [1].  

Nas torres de transmissão, quando há incidência de uma DA, a baixa impedância 

de aterramento tem o papel de reduzir a sobretensão resultante na cadeia de isoladores 

das linhas. Tal fato se relaciona ao coeficiente de reflexão, Γ, pois valores baixos da 

impedância de aterramento proporcionam um coeficiente de reflexão negativo, ou seja, 

há uma reflexão da onda de sobretensão na descontinuidade torre-aterramento, de valor 

negativo, que ajuda na diminuição da sobretensão nos isoladores, reduzindo a 

probabilidade de ruptura e consequente desligamento.  

O coeficiente de reflexão negativo pode ser observado, considerando a 

impedância da torre da linha de transmissão,       , e a impedância proporcionada pelo 

aterramento,  , que estão presentes na Equação (2.1): 

 

   
        

        

 (2.1) 
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Valores muito pequenos de   fazem o coeficiente de reflexão depender 

basicamente do valor de       , uma vez que a impedância da torre passa a ser muito 

maior que a impedância de aterramento, deixando Γ negativo. Com isso, a sobretensão é 

diminuída na cadeia de isoladores da linha justamente pela presença de uma onda de 

tensão de sinal contrário que é somada àquela que é aplicada na torre pela incidência da 

DA. 

A proteção eficiente do sistema sempre está relacionada a um bom desempenho 

do sistema de aterramento, que deve proteger o sistema elétrico dos danos que 

porventura ocorram pela incidência de uma DA.  

O projeto e estudo de um SA seguro e eficiente passa, primeiro, pelo 

conhecimento do desempenho do aterramento à incidência de descargas atmosféricas, 

ou seja, deve-se compreender como o sistema de proteção atua nas condições de 

ocorrência de correntes impulsivas. Feitas as análises e os estudos, projeta-se um 

aterramento que atenda às características do solo e do sistema elétrico em questão. 

Neste capítulo, portanto, é realizado um exame sobre o significado de conceitos, 

características, efeitos e demais considerações necessárias a um bom entendimento do 

comportamento dos aterramentos elétricos quando há a incidência de uma DA. Toda a 

análise feita é importante para a obtenção e o desenvolvimento de uma teoria para o 

projeto de um SA que é discutido detalhadamente no Capítulo 3. 

2.2. Impedância de Aterramento 

Um dos conceitos mais importantes para a análise de um SA é o da impedância de 

aterramento, que corresponde à oposição fornecida à injeção e dispersão de uma 

corrente para o solo [4]. Ela é definida no domínio da frequência e apresenta 

particularidades, principalmente quando se avalia um fenômeno em um espectro amplo 

de frequências.   

Pode-se relacionar a impedância de aterramento a um circuito elétrico, composto 

de resistência, capacitância e indutância. Essa modelagem é visualizada na Figura 2.1. 



    
 

14 
 

 

Figura 2.1: Circuito elétrico do aterramento [5]  

 A corrente que é injetada no eletrodo de aterramento apresenta uma parcela que 

é dissipada para o solo, dita corrente transversal, e outra parcela que é transferida para 

o comprimento do eletrodo de aterramento, a chamada corrente longitudinal. 

 A corrente longitudinal apresenta outras duas parcelas. A primeira se relaciona 

com a corrente de perdas no condutor, IR, que se soma a corrente que está associada ao 

campo magnético gerado em volta do eletrodo, IL. Sendo assim, o circuito equivalente 

que caracteriza os efeitos longitudinais pode ser representado por uma resistência, R, 

relacionada às perdas, em série com uma indutância, L, que se refere ao campo 

magnético gerado [1]. 

Já a corrente transversal é dividida em uma corrente condutiva, IG, que se 

relaciona com a condutividade do solo, σ, e uma corrente capacitiva, IC, que é 

proporcional à frequência angular, ω, e à permissividade relativa do solo, ε. Com isso, os 

efeitos transversais são modelados através de uma capacitância, C, e uma condutância, 

G. Há de se salientar que a relação entre essas correntes não depende da geometria do 

eletrodo, mas, apenas, da relação σ/ωε [6]. 

Na ocorrência de sinais elétricos de frequências mais baixas, ou seja, sinais que 

não ultrapassam alguns kHz, é possível modelar o SA como uma simples resistência, uma 

vez que os efeitos reativos, que são pronunciados em altas frequências, podem ser 

desprezados. O valor dessa resistência,   , pode ser obtido quando se encontra a razão 

entre a tensão aplicada no aterramento,  , e a corrente resultante,  , sendo a tensão o 

potencial obtido do SA referido ao infinito [6]: 

 

    
 

 
 (2.2) 

 

Para sinais injetados de frequências mais elevadas, maiores que algumas dezenas 

de kHz, é plausível que se considere uma representação do SA como uma impedância, 
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uma vez que os efeitos reativos longitudinais e transversais começam a se manifestar de 

maneira mais incisiva. Assim, encontra-se para cada frequência uma impedância de 

aterramento, representada pela Equação (2.3), que, diferente da resistência de 

aterramento, contém uma porção complexa que caracteriza os efeitos reativos. 

 

      
    

    
 (2.3) 

 

Na Figura 2.2 é observada a resposta ao longo do espectro de frequências da 

impedância de aterramento. Para gerar o gráfico apresentado, é utilizada a modelagem 

matemática descrita em [2]. Foi considerado um solo de resistividade igual a 3000 Ωm e 

com permissivade elétrica relativa igual a 15. O eletrodo horizontal utilizado no 

aterramento tem raio igual a 7 mm, comprimento de 25 m e está enterrado a uma 

profundidade de 0,5 m. É fácil notar no gráfico que nas frequências mais baixas, até 10 

kHz, o módulo da impedância de aterramento é cerca de 206 Ω e o ângulo é nulo. Tal 

observação vem ao encontro do conceito da resistência de aterramento, ou seja, para 

baixas frequências não há a presença dos componentes reativos do circuito elétrico da 

Figura 2.1 e a modelagem da impedância de aterramento se dá apenas por uma 

resistência. Após as frequências de 10 kHz é que os efeitos reativos se tornam relevantes 

e é possível visualizar mudanças no módulo e no ângulo da impedância de aterramento. 

 

Figura 2.2: Módulo e ângulo da impedância de aterramento entre as frequências de 100 Hz a 1MHz   
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Observa-se que logo após 10 kHz o ângulo e o módulo de      começam a cair, o 

que pode ser explicado pela maior presença da componente capacitiva do circuito 

equivalente da Figura 2.1. Em frequências ainda mais elevadas o efeito indutivo também 

começa a se pronunciar a tal ponto que o módulo da impedância atinge um valor 

mínimo, ou seja, nesse ponto há igualdade entre o efeito capacitivo da corrente 

transversal e o efeito indutivo da corrente longitudinal. Nessa situação é possível 

visualizar que o ângulo de       é zero  e que, a partir desse ponto, os efeitos indutivos 

passam a ser mais significativos, aumentando o valor do módulo e do ângulo de      

novamente [1]. 

2.3. Efeitos de Propagação 

Ondas de corrente impulsivas, quando aplicadas ao longo de um eletrodo de 

aterramento enterrado no solo, se propagam ao longo desse condutor. O SA, nesse caso, 

funciona como uma linha de transmissão que está imersa em um meio com perdas, o 

solo. Ao mesmo tempo em que a onda se propaga ao longo do eletrodo, as perdas de 

energia no solo atenuam a sua amplitude. Ocorre também o fenômeno da distorção, uma 

vez que as diversas componentes de frequência da onda apresentam diferentes valores 

de velocidade de propagação, evidenciando uma propagação não uniforme ao longo do 

condutor de aterramento. Como consequência das situações acima, observa-se na Figura 

2.3 a atenuação da onda impulsiva de corrente ao longo do eletrodo e a distorção, ou 

deformação, que provoca o aumento do tempo de frente de onda [1], [4], [5]. 

 

 

Figura 2.3: Fênomenos da atenuação e distorção de uma onda de corrente ao longo de um eletrodo de 
aterramento [1]    

 

A atenuação que ocorre nesse caso irá causar uma propagação não uniforme da 

onda que se dispersa pelo eletrodo de aterramento. Tal situação irá ser determinante 
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para o decréscimo da densidade linear de corrente (A/m) e, por haver tal diminuição, 

pode-se observar que o condutor de aterramento terá um comprimento limite, que será 

o valor máximo necessário para reduzir a impedância de aterramento. Esse valor é o 

comprimento efetivo de um eletrodo de aterramento, detalhado na Subseção 2.5.3 deste 

Capítulo 2. 

2.4. Caracterização do Solo: Dependência da frequência e ionização 

O solo, para uma ampla faixa de valores de corrente, apresenta um 

comportamento linear em condições práticas. Tal constatação significa que a relação 

entre a tensão aplicada e a corrente injetada no condutor de aterramento é constante 

[5]. Contudo, para determinados valores de corrente, dimensão do eletrodo e 

resistividade do solo, o campo elétrico correspondente nas proximidades do eletrodo 

pode exceder um limite crítico, rompendo a rigidez dielétrica do meio. Tal limiar é 

chamado de campo elétrico crítico, ECR. Quando se chega ou ultrapassa os valores de ECR, 

ocorre um processo chamado de ionização, o qual é caracterizado pelo surgimento de 

descargas elétricas que ocorrem do condutor de aterramento para o solo, como 

visualizado na Figura 2.4. Tal fenômeno, quando ocorre, evidencia um comportamento 

não linear do meio e transforma certa parcela do solo, de natureza dielétrica, em uma 

região de características condutoras. Com o crescimento aparente da condutividade na 

porção da região que o processo de ionização se inicia, ocorre um aumento da corrente 

de dispersão no meio, que pode ser modelado através de uma ampliação do raio 

equivalente do eletrodo de aterramento [1], [4]. Assim, o fenômeno de ionização 

proporciona uma diminuição da impedância de aterramento, uma vez que há maior área 

para escoamento da corrente impulsiva para o solo.  

 

Figura 2.4: Fenônemo de ionização em um SA, adaptada de [7]. 
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Examinar o fenômeno da ionização encerra duas complexidades [5]. A primeira 

diz respeito à definição do valor de ECR, que não apresenta metodologias 

suficientemente consistentes à sua definição [1]. A segunda está relacionada com a 

distribuição não uniforme da ionização no eletrodo de aterramento, sendo que a 

ionização é mais forte no local de injeção da corrente [5]. Em pontos mais distantes do 

de injeção de corrente, o efeito da atenuação, observado na Seção 2.3, é preponderante 

para a dispersão do fenômeno, como é também possível visualizar na Figura 2.4. A 

intensidade da ionização do solo também dependerá da dimensão do SA. Por exemplo, 

em sistemas menores, e de solo bastante ionizado, a própria geometria de aterramento 

pode se descaracterizar, devido à grande abrangência da região ionizada. Com isso, a 

investigação do fenômeno da ionização deve ser feita com certo cuidado. Já para um SA 

mais extenso, como os empregados em LTs, os estudos relativos à ionização do solo não 

caracterizam maior importância [7]. 

Outra importante informação é a dependência dos parâmetros elétricos do solo 

com a frequência. Como já observado, para valores mais baixos de campo elétrico, o solo 

apresenta comportamento eletromagnético linear, porém com dependência da 

condutividade e permissividade elétricas com a frequência. A permeabilidade 

magnética, µ, é geralmente igual a do vácuo [8], [9].  

Ter ciência da variação dos valores da condutividade, σ, e da permissividade 

elétrica, ε, do solo com a frequência é de suma importância para se caracterizar o 

comportamento de um SA quando da ocorrência de uma DA. Estudos e pesquisas, 

conduzidos por Visacro e Portela, apresentam equações que descrevem a dependência 

dos parâmetros do solo com a frequência, podendo ser encontrados em [8], [9], [10], 

[11]. Tais equações apresentam um comportamento qualitativo bastante semelhante e, 

quando se analisa a permissividade elétrica do solo, observa-se que ocorre uma 

diminuição de ε nas faixas mais elevadas de frequência. Verificando-se a condutividade 

do solo, há de se notar um aumento significativo de σ nos valores mais altos do espectro 

de frequência, tomando como base as mesmas referências anteriores. Tais observações 

sobre σ e ε revelam uma redução no valor da impedância de aterramento [1], [12]. 
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2.5. Parâmetros para caracterização do comportamento impulsivo 
do aterramento 

Alguns parâmetros são importantes para definir o desempenho de um SA quando 

solicitado por correntes impulsivas, tais como aquelas advindas de descargas 

atmosféricas. Nas subseções a seguir, alguns conceitos importantes são abordados, como 

os de Impedância Harmônica, Elevação de Potencial no Aterramento (GPR), Impedância 

Impulsiva, Comprimento Efetivo e Coeficiente de Impulso. Tais parâmetros são os 

pilares para se caracterizar o comportamento impulsivo do aterramento elétrico e são 

fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, uma vez que é por meio desses 

conceitos que se baseia a aplicação das teorias de avaliação do comportamento dos SAs.  

2.5.1. Impedância Harmônica 

A impedância harmônica,     , é um dos parâmetros mais importantes na 

análise de SAs e pode ser entendida como uma grandeza, no domínio da frequência, 

dada pela razão entre o fasor da elevação de potencial ocorrida no aterramento e o fasor 

da corrente impulsiva injetada no sistema [13]. Pode-se determinar      pela Equação 

(2.3) e aplicar esse conceito a uma faixa de frequências, possibilitando a determinação 

de gráficos que retratam, por exemplo, o comportamento da impedância de aterramento 

em diversos valores de frequência, como representado na Figura 2.2. Além disso, a 

impedância harmônica é usada como um passo para o cálculo de outros parâmetros, 

sendo seu uso bastante útil e necessário na avaliação do comportamento de qualquer SA. 

2.5.2. Elevação de Potencial no Aterramento (GPR) 

A Elevação de Potencial de Aterramento, ou Grounding Potential Rise (GPR), é um 

parâmetro que determina a elevação de potencial em relação ao infinito no ponto de 

injeção da corrente impulsiva [1]. O GPR é dado no domínio do tempo e pode ser obtido 

pela Equação (2.4):  
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             {      [    ]} (2.4) 

 

em que      é a impedância e      a corrente impulsiva, no aterramento. Utiliza-se a 

transformada de Fourier inversa,    , para a obtenção do valor de GPR, uma vez que ele 

é definido no domínio do tempo e o valor da impedância é geralmente obtido em termos 

da frequência. Já a corrente impulsiva geralmente apresenta modelos na literatura no 

domínio do tempo. Com isso, deve-se passar      para o domínio da frequência, através 

da transformada de Fourier direta,  , para em sequência achar o valor de GPR, 

aplicando a transformada de Fourier inversa.  

2.5.3. Impedância Impulsiva e Comprimento Efetivo 

Na avaliação do comportamento impulsivo de um SA é bastante comum a 

utilização dos conceitos de impedância impulsiva e comprimento efetivo. A impedância 

impulsiva,   , é definida como a razão entre os valores de pico da elevação de potencial, 

v(t), e da corrente impulsiva injetada, i(t), quando da incidência de uma DA [14]. Por 

meio da Equação (2.5) se encontra o valor de   : 

 

    
  
  

 (2.5) 

 

em que    é o valor de pico de v(t) e    o valor de pico de i(t). 

O comprimento efetivo, LEF, é o comprimento máximo de eletrodo para o qual não 

se tem mais diminuição no valor da impedância impulsiva, isto é, o aumento da extensão 

do condutor de aterramento leva a uma diminuição de ZP até que se chegue a um limite. 

A partir desse limiar, o aumento da extensão longitudinal do eletrodo não mais decresce 

o valor de ZP. Em relação à resistência de aterramento tal fenômeno não ocorre, ou seja, 

aumentando-se o comprimento do condutor há sempre a diminuição do valor da 

resistência de aterramento, sem a existência de qualquer limite. Considerando-se um 

solo de resistividade igual a 300 Ωm, permissividade relativa igual a 10 e um eletrodo de 

raio 7 mm, que é enterrado a uma profundidade de 0,5 m, pode-se visualizar, na Figura 

2.5, o comportamento de ZP e RT ao longo de alguns valores de comprimento do eletrodo. 
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Figura 2.5: Gráfico de ZP e RT com a variação do comprimento do eletrodo de aterramento 

 

 É possível observar que, para valores de extensão do condutor até cerca de 17 m, 

os valores da resistência de aterramento e da impedância impulsiva se equivalem, caso 

não se considere a dependência dos parâmetros do solo com a frequência. Após esse 

valor, a resistência de aterramento continua a decrescer com o aumento do 

comprimento do eletrodo e a impedância impulsiva se estabiliza como era esperado pela 

definição de LEF. Sendo assim, o valor de 17 m corresponde ao comprimento efetivo do 

condutor em questão. A explicação de tal fenômeno vem ao encontro do fato de que, 

após o valor do comprimento efetivo ser atingindo, os componentes de alta frequência, 

associados à frente de onda das correntes que se propagam ao longo do eletrodo, estão 

tão atenuados que não há mais a necessidade de se aumentar a extensão longitudinal do 

condutor, pois o mesmo não mais contribui para a dispersão da corrente impulsiva para 

o solo [5]. 

Outra definição para o comprimento efetivo leva em consideração o coeficiente 

de impulso, analisado na Subseção 2.5.4, enunciando LEF como o ponto de inflexão da 
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curva que relaciona o coeficiente de impulso, Ic, com o comprimento do eletrodo de 

aterramento. Esta definição é mais amplamente abordada em 2.5.4. 

2.5.4. Coeficiente de Impulso 

O coeficiente de impulso,   , é definido como a razão entre a impedância 

impulsiva e a resistência de aterramento [12], conforme Equação (3.7): 

 

    
  

  

 (2.6) 

 

Este parâmetro é, talvez, o que agrega maior informação quanto a um SA, quando 

se leva em consideração o valor de IC para diversos valores de comprimento do eletrodo, 

como pode ser observado na Figura 2.6, para características do solo e do condutor 

idênticas àquelas da Subseção 2.5.3. 

 

 

Figura 2.6: Gráfico de IC com a variação do comprimento do eletrodo de aterramento 
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A curva apresentada representa a razão da impedância impulsa e da resistência 

de aterramento, IC, para cada valor de comprimento do eletrodo. Como o valor da 

resistência de aterramento é facilmente encontrado por medições realizadas no solo, 

através de métodos consagrados na literatura como o da queda de potencial, que são 

mais detalhados na referência [6], o gráfico da Figura 2.6 se torna, então, importante 

para se encontrar o valor da impedância impulsiva. 

Outro dado importante que se encontra no gráfico é o valor do comprimento 

efetivo. Na Subseção 2.5.3 é definido que o ponto de inflexão da curva que relaciona Ic 

com o comprimento do eletrodo de aterramento é o valor de LEF. Pelas curvas da Figura 

2.5 foi encontrado um valor de LEF igual a 17 m. Levando-se em conta a definição, é 

possível visualizar que o ponto de inflexão e, consequentemente, o valor de LEF 

encontrado na Figura 2.6 é idêntico àquele já encontrado na Figura 2.5, ou seja, 17 m.  

Por meio do conhecimento de dois importantes parâmetros, LEF e ZP, outras 

características relevantes de um SA também podem ser encontradas. O valor máximo de 

GPR é uma delas, pois é de suma importância o conhecimento da maior elevação de 

potencial que a incidência de uma DA causa, uma vez que a escolha das cadeias de 

isoladores das LTs nas torres de transmissão e, também, a seleção de um SA eficiente 

estão relacionadas com o GPR máximo. De posse do valor de ZP, encontrado pelo 

coeficiente de impulso e pela resistência de aterramento, e do valor máximo da corrente 

impulsiva, modelada através de funções específicas facilmente encontradas na literatura, 

por exemplo, na referência [15], é possível encontrar o valor de GPR máximo.  

2.6. Considerações Finais 

A análise do comportamento de SAs frente a descargas atmosféricas é base 

fundamental para se escolher os melhores estudos, métodos e projetos de um 

aterramento elétrico. Por isso, conceitos importantes como os que são tratados nesse 

Capítulo 2 são utilizados no decorrer deste trabalho. 

Apresentou-se o circuito equivalente do aterramento elétrico e as suas 

características, por exemplo, quando se observam as situações em que a modelagem é 

dada por uma impedância ou por uma resistência. Além disso, as correntes de natureza 
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longitudinal e transversal, que compõem o circuito equivalente, foram representadas e a 

variação da impedância de aterramento com a frequência visualizada.  

Constatou-se, também, que a onda de corrente que incide no condutor de 

aterramento apresenta atenuação e distorção, que são causadas pelas perdas de energia 

do solo e pelos diferentes valores de velocidade de propagação das várias componentes 

de frequência da onda, respectivamente. A ionização do solo também foi analisada, bem 

como suas principais particularidades, além da análise da dependência dos parâmetros 

do solo com a frequência. Observou-se a importância da ionização para a dispersão da 

DA ao longo do solo e do condutor e, também, como a frequência influência nos valores 

de ε e σ, reduzindo a impedância de aterramento nas faixas superiores do espectro de 

frequências. 

Por fim, definiram-se os parâmetros para a caraterização do comportamento 

impulsivo do aterramento. O conceito de impedância harmônica foi definido, juntamente 

com sua relação estrita com a frequência. A Elevação de Potencial no Aterramento teve 

sua relevância citada, principalmente quando se leva em consideração o seu valor 

máximo na especificação de cadeias de isoladores e na própria montagem do SA. A 

impedância impulsiva, o comprimento efetivo, o coeficiente de impulso e, 

principalmente, a relação entre esses três parâmetros foi explicada, notando-se a grande 

importância da análise gráfica do coeficiente de impulso na determinação da impedância 

impulsiva, comprimento efetivo e GPR máximo. 

A maioria das características citadas neste trabalho sobre os aterramentos 

elétricos são, pois, parâmetros que corriqueiramente aparecem nas literaturas e nos 

projetos de SAs. Cada um dos conceitos detém um significado nas análises feitas neste 

texto e as embasam, sendo seu conhecimento relevante para a discussão do uso da 

aplicação da teoria de decomposição modal para a avaliação de um SA, escopo maior da 

pesquisa aqui contida. 
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Capítulo 3 

Modelagem de Aterramentos Elétricos Compostos por 
Multi-Condutores Empregando a Teoria de Linhas de 

Transmissão e Transformada Modal 

3.1. Introdução 

Os aterramentos elétricos podem ser mais bem compreendidos e estudados 

quando se consegue interpretá-los por meio de uma modelagem matemática. Neste 

capítulo, são destacadas as Teorias de Linhas de Transmissão e Transformada Modal 

como métodos de modelagem de aterramentos elétricos compostos por um condutor ou 

por multi-condutores.  

A aplicação do desenvolvimento matemático tenta representar, da maneira mais 

fiel possível, o sistema de aterramento, possibilitando a obtenção de dados que são 

essenciais na avaliação do comportamento do aterramento elétrico frente a uma DA. 

Existem algumas formas de modelar um SA, por exemplo, aplicando-se a Teoria dos 

Campos Eletromagnéticos, que leva em consideração as Equações de Maxwell como base 

da elaboração matemática. Tal metodologia fornece resultados bastante precisos, porém 

geralmente demanda um grande esforço computacional e apresenta certa complexidade. 

Neste capítulo, então, apresenta-se duas teorias, a de Linhas de Transmissão e 

Transformada Modal, que podem ser uma solução viável e bastante prática no 

desenvolvimento dos estudos e avalições de SAs, notadamente aqueles compostos por 

eletrodos horizontais. Ainda, em alguns casos, a teoria de linhas de transmissão pode 

fornecer resultados praticamente equivalentes àqueles obtidos via TCEM, além de 

acelerar e simplificar o processo da modelagem através de soluções matemáticas mais 

simples e que demandam menor complexidade computacional. 

Tendo em conta o exposto, este capítulo apresenta uma breve revisão 

bibliográfica de trabalhos que empregam a teoria das LTs para modelagem de 

aterramentos elétricos, além de destacar os aspectos matemáticos mais relevantes 



    
 

26 
 

empregando tal teoria para a modelagem de arranjos de eletrodos simples e de multi-

condutores. 

3.2. Revisão Bibliográfica 

São muitos os trabalhos que tratam sobre métodos de modelagem de 

aterramentos elétricos. Em geral, existem três grandes grupos de metodologias 

utilizadas na maioria dos estudos sobre este assunto, nas quais são baseadas: a Teoria 

dos Campos Eletromagnéticos, a Teoria de Linhas de Transmissão e a Teoria de Circuitos 

Elétricos (TCE). Como o escopo deste trabalho é a modelagem via TLT, a revisão 

bibliográfica presente nesta seção será feita de acordo com o desenvolvimento histórico 

dos estudos feitos, de maneira prioritária, deste tipo de metodologia. 

Os primeiros trabalhos sobre a obtenção de um modelo para um SA foram 

basicamente experimentais, com o objetivo de estimar um valor de impedância 

impulsiva para, posteriormente, estimar níveis de sobretensão no aterramento elétrico. 

Os primeiros testes experimentais foram realizados nas décadas de 30 e 40 [16], [17], 

[18] e já se evidenciava um comportamento peculiar dos condutores de aterramento na 

incidência de DAs, quando comparados ao comportamento frente a fenômenos de baixa 

frequência. 

O pioneiro na investigação do desempenho de SA frente a fenômenos de alta 

frequência foi E. D. Sunde, que ao fim da década de 40 publicou uma bibliografia 

bastante utilizada nos estudos de aterramentos elétricos [19]. Depois das publicações e 

estudos de Sunde, até a década de 70, pouco se acrescentou nos estudos de modelos que 

sintetizam o comportamento do aterramento elétrico. Os modelos baseados na teoria de 

LTs começam a aparecer de maneira mais incisiva no fim da década de 70 e início da 

década de 80 [20], [21]. 

Em 1983 A. P. Meliopoulos e M. G. Moharam apresentaram estudos baseados na 

divisão dos condutores de aterramento em vários conjuntos de LTs, sendo que cada 

elemento contém os parâmetros do circuito equivalente da Figura 2.1, ou seja, R, L, G e C 

[22]. C. Mazzetti e G. M Veca, também em 1983, propuseram uma modelagem para 

eletrodos horizontais, considerando-os como linhas de transmissão infinitas [21]. Nesta 

proposta houve a desconsideração de R e C, uma vez que os autores consideravam o solo 
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como um meio de natureza predominantemente condutiva. No mesmo trabalho, L e G 

são encontradas pelas expressões clássicas de linhas áreas e não se leva em 

consideração que os eletrodos estão enterrados no solo. 

Um ano após, em 1984, R. Velazquez e D. Mukhedkar apresentaram, também, um 

modelo que leva em consideração os condutores de aterramento horizontais [23]. 

Diferentemente de Mazzetti e Veca, foram considerados todos os parâmetros elétricos, 

sendo o eletrodo modelado como uma LT. Os parâmetros R, G, L e C são calculados 

através das equações anteriormente apresentadas pelo pioneiro trabalho de Sunde [19], 

proposto mais de trinta anos antes das formulações de Velazquez e Mukhedkar. Os 

parâmetros propostos são considerados distribuídos uniformemente ao longo do 

eletrodo. 

A maioria dos trabalhos, baseados na TLT nos anos 70 e 80, apresentava 

simplificações, por exemplo, no que diz respeito à dedução das equações de propagação 

de ondas de corrente e tensão ao longo da LT e a (não) inclusão do acoplamento 

eletromagnético entre os vários segmentos do eletrodo, limitando a aplicação desta 

teoria de maneira mais sólida e, também, restringindo sua maior disseminação e 

aceitação no meio científico.  

Por tal constatação, os estudos a partir da TCEM foram dominantes por 

praticamente uma década, até que nos anos 90 novas proposições a partir da TLT e da 

TCE surgiram e continuam sendo empregadas até os dias atuais. Trabalhos como o de Y. 

Liu [24], M. I. Lorentzou [25], J. He [26] e L. Grcev [14], empregaram novamente a teoria 

de linhas para modelagem de SAs, solucionando algumas das lacunas dos trabalhos 

realizados nas décadas de 70 e 80.  Ainda assim, vale mencionar que a maior parte 

desses trabalhos, relativos à aplicação da TLT na modelagem de aterramentos, são 

desenvolvidos no domínio do tempo, o que dificulta a inclusão da dependência dos 

parâmetros elétricos do solo com a frequência. Ademais, a ampla maioria dos trabalhos 

que emprega a TLT considera apenas um único condutor horizontal, não contemplando 

arranjos mais complexos compostos por vários condutores, por exemplo, os 

aterramentos elétricos de linhas de alta tensão. 

Neste trabalho, seguindo a tendência dos estudos crescentes de modelos por TLT, 

são apresentadas as modelagens para um arranjo de eletrodos simples e múltiplos na 

Seção 3.3. 
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3.3. Modelagem de Aterramentos Utilizando a Teoria de  Linhas de 
Transmissão 

O aterramento elétrico pode ser implementado de diversos modos e apresentar 

diferentes arranjos quando se projeta um sistema de proteção. Em diversas aplicações é 

possível observar o uso de malhas, eletrodos horizontais ou, também, hastes, como os 

elementos principais do escoamento da corrente impulsiva para a terra. A modelagem 

proposta neste trabalho leva em consideração eletrodos horizontais enterrados no solo 

que, utilizados em aterramentos de LTs de alta tensão, também são denominados cabos 

contrapeso. 

Nos sistemas de proteção de linhas aéreas de média tensão, geralmente, utilizam-

se arranjos simples de eletrodos concentrados como, por exemplo, um pequeno 

condutor vertical, denominado haste, ou um conjunto dessas hastes alinhadas [3].  

Eletrodos horizontais e hastes podem ser interpretados com uma LT enterrada 

no solo e, desta comparação, surge o modelo que é implementado neste trabalho. Na 

literatura e na maioria dos trabalhos, observam-se estudos apenas relacionados com 

eletrodos horizontais ou verticais simples. Os arranjos mais complexos que contêm 

eletrodos múltiplos associados, geralmente, não são completamente solucionados via 

TLT, sendo resolvidos frequentemente por aproximações e não propriamente pelas 

equações das LTs [3]. 

Nesta seção são avaliados os SAs compostos por arranjos simples de eletrodos e, 

também, é estendida a visão geral da literatura, aplicando-se a TLT para configurações 

de múltiplos condutores enterrados no solo, utilizando uma transformação de 

similaridade como método base de solução deste arranjo. Vale salientar que o conteúdo 

desta seção é parte de uma publicação do autor deste trabalho em [3]. 

3.3.1. Arranjos de Eletrodos Simples 

Um dos arranjos mais simples e utilizados em aterramentos elétricos é o formado 

por apenas um eletrodo horizontal enterrado no solo. As equações para uma LT, 

formada por apenas um condutor posicionado ao longo do eixo z, podem ser escritas, no 

domínio da frequência, como [27]: 
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            (3.1) 

 

 
  

   
            (3.2) 

 

em que      e      são os fasores de tensão e corrente ao longo da linha, nas Equações 

(3.1) e (3.2), respectivamente. Os valores, por unidade de comprimento, da impedância, 

Z, e admitância, Y, são [3]: 

 

       (3.3) 

 

         (3.4) 

 

em que  ,   e   são os parâmetros do circuito equivalente da Figura 2.1. 

Observa-se que o valor da resistência longitudinal do eletrodo, R, é negligenciado 

na Equação (3.3), uma vez que tal parâmetro não é relevante para a análise dos 

eletrodos de aterramento [3].  

E. D. Sunde, em seu trabalho pioneiro publicado em 1949 [19], simula a 

configuração de um único eletrodo horizontal de aterramento através da TLT. Os 

parâmetros são considerados uniformemente distribuídos ao longo do condutor e as 

equações utilizadas na modelagem são relacionadas a valores por unidade de 

comprimento [2]. As expressões para o cálculo dos parâmetros, baseadas na modelagem 

desenvolvida por Sunde [19], estão apresentadas nas Equações (3.5), (3.6), (3.7). 

 

   
 

 
[   (

  

√   
)   ]

  

 [   ] (3.5) 

 

 

       [   ] (3.6) 
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[   (

  

 
)   ] [   ] (3.7) 

 

em que: 

  é a resistividade do solo [Ωm]; 

  é o comprimento do eletrodo de aterramento [m]; 

  é a profundidade do eletrodo abaixo da superfície do solo [m]; 

  é o raio do eletrodo de aterramento [m]; 

  é a permissividade elétrica do solo [F/m]; 

  é a permeabilidade magnética do solo [H/m]. 

 

Uma vez obtidos os resultados, por unidade de comprimento, de  ,   e  , é 

possível resolver as equações da LT. Para um extremo do eletrodo de aterramento é 

considerada a injeção de uma corrente harmônica, para uma determinada faixa de 

frequência de interesse. O outro extremo da linha é tomado como aberto. A impedância 

harmônica,     , pode ser calculada como a impedância de entrada na LT para cada 

frequência ao longo da faixa anteriormente determinada. Considerando-se a injeção de 

uma corrente de 1 A em uma das extremidades do eletrodo, então, o valor de      é 

encontrado como [3]: 

 

      
    

   
 (3.8) 

sendo      o fasor de tensão no ponto de injeção da corrente harmônica. 

De posse do valor da impedância harmônica e de uma dada corrente impulsiva, 

no domínio do tempo, encontra-se a Elevação de Potencial no Aterramento, GPR, no 

ponto de injeção, utilizando a Equação (2.4).  

Após se encontrar o valor de GPR é possível obter a impedância impulsiva, 

Equação (2.5), utilizando os valores máximos de v(t) e i(t). A determinação de ZP para 

cada comprimento do eletrodo de aterramento é essencial, pois através do 

conhecimento de seu valor é possível a obtenção do coeficiente de impulso, Equação 

(2.6), que dá origem ao importante gráfico da Figura 2.6. A curva que relaciona IC com o 

comprimento do eletrodo permite encontrar os parâmetros mais importantes do 

desempenho de um SA frente a uma DA. 
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3.3.2. Arranjos de Multi-Condutores 

Em algumas configurações de SAs é comum a utilização de mais de um eletrodo 

de aterramento enterrado no solo. No caso das torres de LTs, por exemplo, utilizam-se 

quatro cabos contrapeso, cada um saindo de um pé da torre, que são condutores de 

aterramento horizontais, utilizados para a dispersão de correntes impulsivas para o 

solo. As equações para uma LT, de n condutores paralelos posicionados ao longo de um 

eixo z, podem ser escritas no domínio da frequência, conforme as Equações (3.9) e 

(3.10) a seguir [3]: 

 

 
  

   
 ̅     ̅ ̅ ̅    (3.9) 

 

 
  

   
  ̅    ̅ ̅  ̅   (3.10) 

em que  ̅    e   ̅   são vetores colunas de dimensão n x 1, contendo os n fasores de 

tensão e corrente.  

As matrizes de impedância,  ̅, e admitância,  ̅, por unidade de comprimento, tem 

dimensão n x n [3], sendo dadas pelas Equações (3.11) e (3.12): 

 

  ̅     ̅ (3.11) 

 

  ̅   ̅     ̅ (3.12) 

em que  ̅,   ̅ e  ̅ são as matrizes de indutância, condutância e capacitância, associadas à 

linha de n condutores. A diagonal principal destas matrizes está relacionada com os 

efeitos próprios causados por cada condutor, ou seja, os parâmetros existentes em cada 

eletrodo como se o mesmo fosse o único do SA. Tal situação é idêntica ao arranjo de um 

eletrodo simples e, então, os valores dos elementos da diagonal principal são 

determinados pelas Equações (3.5), (3.6) e (3.7), apresentadas na Subseção 3.3.1. Os 

elementos das diagonais secundárias das matrizes  ̅,  ̅ e  ̅ representam os efeitos 

mútuos entre os diversos eletrodos de aterramento. As expressões utilizadas para o 
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cálculo de cada um desses elementos mútuos são observadas, com mais detalhes, na 

Seção 3.4. 

As Equações (3.9) e (3.10) apresentam as matrizes cheias  ̅ ̅ e  ̅ ̅ acopladas, ou 

seja, cada conjunto de tensões e correntes,  ̅     e   ̅   , afetam todos os outros 

conjuntos de tensões e correntes,  ̅     e   ̅    [27]. Tal fato significa que as tensões e 

correntes de um eletrodo afetam as tensões e correntes de todos os outros condutores. 

O desacoplamento das equações em questão é realizado por uma transformação de 

similaridade, denominada Transformação Modal, que define uma mudança de variáveis 

entre os valores reais dos fasores de tensão e corrente e as chamadas tensões e 

correntes modais [3]. A aplicação da Transformação Modal reduz as Equações (3.9) e 

(3.10), válidas para uma linha de n condutores acoplados, para n linhas desacopladas de 

um condutor. Tais linhas podem ser resolvidas aplicando-se as mesmas técnicas e 

equações apresentadas na Subseção 3.3.1. Uma vez obtida a solução no domínio modal, 

retorna-se para o domínio das fases via uma transformação modal inversa. Finalmente, 

resultados no domínio do tempo são obtidos utilizando-se a transformada de Fourier e, 

assim como na configuração de um eletrodo horizontal enterrado no solo, também é 

possível se obter os parâmetros que caracterizam o comportamento impulsivo, agora, 

para o arranjo de multi-condutores. 

Os detalhes matemáticos envolvendo a transformação de similaridade podem ser 

encontrados em [27]. De modo a não sobrecarregar o texto, as expressões e maiores 

detalhes da transformação modal são apresentados no Apêndice A deste trabalho. 

3.4. Cálculo dos Parâmetros Z e Y 

Para ser possível a realização da modelagem descrita na Seção 3.3 deste Capítulo 

3, devem-se conhecer os parâmetros longitudinais e transversais dos eletrodos 

modelados como LTs. Para tanto, utilizam-se conceitos de Eletromagnetismo que 

proporcionam a obtenção das matrizes  ̅,  ̅ e  ̅.  

O escopo deste trabalho é a modelagem de dois eletrodos horizontais de 

aterramento que se encontram em um mesmo eixo e estão separados por uma dada 

distância. Esta configuração é típica em sistemas de aterramento de torres de LTs. Tais 

estruturas apresentam, geralmente, aterramentos compostos de quatro cabos 
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contrapeso que são os eletrodos de aterramento horizontais. Cada cabo contrapeso sai 

dos vértices da estrutura metálica, popularmente chamados de “pés da torre”, em 

direção ao solo. Como são quatro vértices, são também quatro os eletrodos de 

aterramento. Um modelo esquemático do aterramento pode ser visualizado na Figura 

3.1, onde CP é a abreviação para cabo contrapeso. 

 

 

 

Figura 3.1: Sistema de aterramento composto por quatro cabos contrapesos para uma torre de LTs 

Observa-se, na Figura 3.1, a geometria do aterramento. Os cabos contrapeso CP 1 

e CP 3, além dos cabos CP 2 e CP 4, estão dispostos ao longo de um mesmo eixo, 

separados por uma distância entre eles. É esta a configuração particular que se deseja 

modelar neste trabalho, qual seja, dois condutores dispostos ao longo de um mesmo eixo 

separados por uma distância entre eles. A modelagem do comportamento impulsivo de 

dois condutores paralelos, tais como os pares CP 1/CP 2 e CP 3/CP 4, já foi realizada pelo 

autor em [3]. 

Para tanto, é necessária a obtenção dos valores mútuos e próprios que dão 

origem as matrizes das grandezas longitudinais e transversais do modelo. Nas subseções 

3.4.1 e 3.4.2, são obtidas as expressões para o cálculo dos parâmetros próprios e mútuos 

dos eletrodos que compõem o sistema de aterramento em questão. As equações e 
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cálculos matemáticos, efetuados nessas subseções, derivam de desenvolvimentos 

realizados pelo próprio autor deste trabalho e são validados pela TCEM, no Capítulo 4.  

3.4.1. Um único eletrodo enterrado no solo 

Para que se possam encontrar os parâmetros próprios de cada eletrodo de 

aterramento, é necessária a observação deste único condutor enterrado no solo. Cada 

cabo contrapeso, das torres de transmissão, apresenta uma forma cilíndrica, como pode 

ser visualizado na Figura 3.2. Esta informação é o primeiro passo para que se possa 

compreender a elaboração dos cálculos nesta subseção. 

 

Figura 3.2: Formato de um pequeno pedaço do eletrodo horizontal de aterramento 

A geometria do condutor de aterramento torna-se importante a partir da 

aplicação de importantes conceitos, como o do potencial elétrico. O potencial elétrico se 

relaciona com a diferença de tensão entre dois pontos [28]. Quando se deseja obter o 

potencial em apenas um ponto, escolhe-se outro ponto para o qual seu potencial é igual 

a zero. Para tanto, é comum considerar este ponto de tensão nula como um de distância 

muito grande em relação à fonte de tensão, ou seja, considera-se o potencial elétrico no 

infinito. Sendo assim, a formulação para o potencial elétrico de uma linha de carga em 

relação ao infinito é dada por [28]: 

 

    ⃗  
 

   
∫

    ⃗  

| ⃗   ⃗ |
   

 

 

 (3.13) 
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onde   é a permissividade elétrica do solo no qual se encontra o eletrodo de 

aterramento, L o comprimento do condutor,    a densidade de carga elétrica no 

condutor,  ⃗ o vetor distância entre a origem do plano cartesiano até o ponto que se 

deseja saber o potencial e  ⃗⃗⃗  o vetor distância entre a origem do plano cartesiano até a 

fonte de potencial. 

Considera-se a fórmula de uma linha de carga, uma vez que o eletrodo de 

aterramento nada mais é que um comprimento L onde cargas se distribuem em sua 

superfície.  

Para que se possa solucionar a integral da Equação (3.13), há a necessidade de se 

encontrar os vetores  ⃗ e  ⃗⃗⃗ . Para isso, deve-se dispor o eletrodo no plano cartesiano e 

encontrar as coordenadas necessárias para a determinação das grandezas vetoriais.  

Observada a aplicação do Método das Imagens, pode-se então visualizar a disposição dos 

condutores real e imagem, no plano cartesiano, conforme a Figura 3.3 em que d é a 

profundidade a qual está enterrado o condutor, raio é o raio do eletrodo cilíndrico e L o 

comprimento do mesmo. 

 

 

Figura 3.3: Eletrodo de aterramento enterrado no solo a uma profundidade d 

  O cálculo da tensão no Eletrodo 1 é realizado, contabilizando-se também a 

contribuição do eletrodo imagem. Sendo assim, há a soma de duas integrais de potencial 
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elétrico, dadas pela Equação (3.13), sendo que uma delas se relaciona com a 

contribuição do eletrodo imagem para a tensão total do eletrodo real.  

Os vetores  ⃗ e  ⃗⃗⃗ , para a integral relativa à contribuição do potencial causado do 

Eletrodo 1 nele mesmo, são: 

 

  ⃗    ̂           ̂ (3.14) 

 

  ⃗      ̂    ̂ (3.15) 

sendo requerida o cálculo do potencial em todos os pontos ao longo da superfície do 

eletrodo. Já a fonte do potencial é a linha de carga do próprio condutor. 

O módulo da diferença entre os vetores  ⃗ e  ⃗⃗⃗ é dado pela Equação (3.16). 

 

 | ⃗   ⃗ |   √                (3.16) 

 

Os vetores  ⃗ e  ⃗⃗⃗ , para a integral relativa à contribuição do potencial causado pela 

Imagem do Eletrodo 1 no Eletrodo 1, são: 

 

  ⃗    ̂    ̂ (3.17) 

 

  ⃗      ̂    ̂ (3.18) 

onde se deseja a tensão na linha de carga do eletrodo real, sendo a fonte do potencial o 

Eletrodo Imagem 1. 

O módulo da diferença entre os vetores  ⃗ e  ⃗⃗⃗  é dado pela Equação (3.19). 

 

 | ⃗   ⃗ |   √               (3.19) 

 

Sendo assim, as integrais que contabilizam a contribuição dos eletrodos real e 

imagem, são: 
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    ⃗  

   
∬

 

√               
     

 

 

 (3.20) 

 

          
    ⃗  

   
∬

 

√              
     

 

 

 (3.21) 

 

onde       e       são as contribuições para o potencial total do Eletrodo 1 e da Imagem 

do Eletrodo 1, respectivamente. 

O potencial total no Eletrodo 1 é, então: 

 

                                (3.22) 

 

Com o potencial total obtido, o primeiro parâmetro também pode ser 

determinado, qual seja, a capacitância própria do Eletrodo 1, dada pela Equação (3.23).  

 

     
    ⃗  

           
 (3.23) 

 

Através das Equações (3.6) e (3.7), da Subseção 3.3.1, também é possível a 

obtenção dos outros parâmetros próprios restantes: a condutância transversal e a 

indutância longitudinal. Pode-se utilizar como expressão da capacitância própria, 

também, a Equação (3.5). A formulação desenvolvida nesta Subseção 3.4.1 é apenas uma 

maneira de validação da expressão da capacitância própria. É importante tal validação, 

uma vez que equações bastante semelhantes são utilizadas na aquisição dos parâmetros 

mútuos do sistema de aterramento avaliado neste trabalho. 

3.4.2. Eletrodos ao longo de um mesmo eixo, separados por 
uma dada distância 

O arranjo de aterramento analisado neste trabalho é aquele que considera a 

geometria entre os eletrodos CP 1 e CP 3, visualizados na Figura 3.1. Uma melhor 
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visualização desta composição, no plano cartesiano e com a aplicação do Método das 

Imagens, é observada na Figura 3.4,  onde d é a profundidade a qual os eletrodos estão 

enterrados, e é o espaço existente entre os dois eletrodos e L o comprimento total de 

cada cabo contrapeso. 

 

Figura 3.4: Eletrodos de aterramento, ao longo de um mesmo eixo, separados por uma distância e 

 

 De modo análogo à formulação desenvolvida na Subseção 3.4.1, realizam-se os 

passos necessários ao cálculo do potencial. Agora, porém, determina-se o potencial 

produzido no Eletrodo 2 pelo Eletrodo 1 afim de avaliar os efeitos mútuos entre eles.  

Os vetores  ⃗ e  ⃗⃗⃗ , para a integral relativa à contribuição do potencial produzido 

pelo Eletrodo 1 no Eletrodo 2, são: 

 

  ⃗     ̂    ̂ (3.24) 

 

  ⃗      ̂    ̂ (3.25) 

sendo requerido o potencial em todos os pontos ao longo da superfície do Eletrodo 2. Já 

a fonte do potencial são as cargas ao longo do Eletrodo 1. 

O módulo da diferença entre os vetores  ⃗ e  ⃗⃗⃗  é dado pela Equação (3.26). 
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 | ⃗   ⃗ |   √         (3.26) 

 

Os vetores  ⃗ e  ⃗⃗⃗ , para a integral relativa à contribuição do potencial produzido 

pela Imagem do Eletrodo 1 no Eletrodo 2, são: 

 

  ⃗     ̂    ̂ (3.27) 

 

  ⃗      ̂    ̂ (3.28) 

onde se pretende obter o potencial ao longo de toda a superfície do Eletrodo 2, sendo a 

Imagem do Eletrodo 1 a fonte de cargas. 

O módulo da diferença entre os vetores  ⃗ e  ⃗⃗⃗  é dado pela Equação (3.29). 

 

 | ⃗   ⃗ |   √                (3.29) 

 

Sendo assim, as integrais que contabilizam a contribuição do Eletrodo 1 e da 

Imagem do Eletrodo 1 no Eletrodo 2 são, respectivamente: 

 

        
    ⃗  

   
∬

 

√        
     

 

 

 (3.30) 

 

         
    ⃗  

   
∬

 

√               
     

 

 

 (3.31) 

 

A soma de     e     , ou seja, o potencial total produzido pelo Eletrodo 1 ao longo 

do Eletrodo 2, é dada pela Equação (3.32): 

 

                           (3.32) 

 

Com o resultado da Equação (3.32), pode-se obter a capacitância mútua entre os 

cabos contrapeso avaliados: 
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    ⃗  

         
 (3.33) 

Com a capacitância mútua, torna-se possível encontrar o valor da condutância 

mútua, calculada pela Equação (3.6).  Já a indutância mútua para essa geometria será 

nula, uma vez que o acoplamento magnético indutivo entre os dois eletrodos pode ser 

desprezado neste arranjo. Desconsidera-se esse acoplamento, pois a natureza do campo 

magnético é radial ao sentindo de incidência da corrente elétrica. Como o campo 

magnético de um condutor não alcança o outro, pela geometria de ambos e pela 

natureza radial do campo magnético, a indutância mútua entre esses eletrodos inexiste.   

3.5. Considerações Finais 

A utilização dos arranjos de aterramento compostos por eletrodos simples ou por 

multi-condutores é bastante importante em diversos SAs comumente utilizados. A 

modelagem dessas configurações é necessária para a análise mais ampla do aterramento 

e a TLT é uma das abordagens mais utilizadas atualmente com essa finalidade. 

Conforme destacado, os arranjos de eletrodos simples são bem definidos e é 

possível obter uma solução pela TLT nos estudos feitos por Sunde, [19], em 1949. Nesse 

trabalho é possível encontrar, ainda, expressões de condutância, capacitância e 

indutância por unidade de comprimento de condutores enterrados no solo que, por sua 

vez, são necessários para se determinar a solução da equação para a LT desta 

configuração. 

Por outro lado, os arranjos de multi-condutores apresentam maior complexidade 

em sua modelagem, devido ao acoplamento eletromagnético entre os vários condutores. 

Tal situação necessita de uma solução mais elaborada que é obtida por uma 

transformação de similaridade, que desacopla as equações e leva a uma formulação, no 

domínio modal, idêntica à relativa ao arranjo de um único eletrodo. Uma vez 

determinada a solução no domínio modal, aplica-se uma transformada inversa para 

determinação da solução no domínio das fases e, finalmente, no domínio do tempo, via 

uma transformada de Fourier inversa. 
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O desenvolvimento dos cálculos dos parâmetros do arranjo de multi-condutores, 

realizado neste Capítulo 3, torna-se importante para a modelagem do aterramento de 

torres de transmissão.  Além disso, os detalhes matemáticos do método da 

Transformada Modal, que permitem o encontro da solução dos arranjos de multi-

condutores, são apresentados no Apêndice A. 

Na Figura 3.5 da página seguinte, visualiza-se um fluxograma do modelo proposto 

neste Capítulo 3, sintetizando todos os procedimentos realizados na obtenção dos 

resultados deste trabalho. 
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Figura 3.5: Fluxograma do modelo proposto no Capítulo 3 

Entrada de Dados 
- Parâmetros elétricos do solo 
- Constantes eletromagnéticas 
- Geometria do arranjo 
- Onda de corrente injetada 
- Faixa de comprimento dos eletrodos 
- Faixa de frequência do sinal aplicado 

Início 

Para cada comprimento do eletrodo 

Para cada valor de frequência 

Cálculos Realizados (PARTE 2): 
𝑉 𝜔 ; 𝐼 𝜔 ; Z 𝜔  

Cálculos Realizados (PARTE 1): 
- Impedância Longitudinal (Z) 
- Admitância Transversal (Y) 
- Equações para LT de Multi-condutores 
- Transformação Modal 

O Espectro 
de frequências 

foi varrido? 

Não 

Cálculos Realizados (PARTE 3): 
GPR; 𝑅𝑇 

𝑍𝑃 
Cálculos Realizados (PARTE 4): 

𝐼𝐶  
Cálculos Realizados (PARTE 5): 

Comprimento 
dos eletrodos  
foi varrido? 

Sim 

Não 

Fim 

Resultados 
Possíveis 

Curva 𝑍 𝜔  versus 𝜔; 

Curva 𝑍𝑃 versus L; 

Curva 𝐼𝐶  versus L; 

GPR máximo; 
LEF; 

𝑅𝑇; 
GPR versus tempo. 

 

Sim 
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Capítulo 4 

Resultados 

4.1. Introdução 

Nos capítulos anteriores deste trabalho, é apresentada uma descrição conceitual 

do comportamento impulsivo do aterramento elétrico e, posteriormente, proposta uma 

modelagem inovadora para arranjos compostos por multi-condutores, baseando-se no 

conceito da transformação modal. O modelo empregado se relaciona a um aterramento 

típico de uma torre de LT, como o visualizado na Figura 3.1, para dois cabos contrapeso 

de geometria idêntica ao par CP 1 e CP 3. 

Essa modelagem é implementada computacionalmente e, neste capítulo, são 

apresentados alguns resultados obtidos em termos da impedância impulsiva, ZP, em 

relação à variação do comprimento dos eletrodos de aterramento existentes no modelo. 

A exatidão dos resultados é avaliada por meio de comparações com os dados obtidos de 

simulações computacionais realizadas via Teoria dos Campos Eletromagnéticos. 

4.2. Parâmetros de Simulação 

Como já mencionado, o arranjo do aterramento avaliado neste trabalho pode ser 

considerado como representativo de torres de linhas de transmissão. Considerando esse 

arranjo, a modelagem descrita no Capítulo 3 foi implementada no ambiente MATLAB®. A 

partir da rotina desenvolvida é possível, dentre outros resultados, a obtenção de curvas 

que indicam os valores da impedância impulsiva versus o comprimento do eletrodo 

horizontal de aterramento, para diferentes valores de resistividade do solo, quando da 

injeção de uma corrente impulsiva no aterramento. Nas subseções que se seguem, são 

explicitados os parâmetros de simulação utilizados, ou seja, as resistividades do solo 

empregadas, a faixa de variação do comprimento do eletrodo horizontal e o tipo da onda 

de corrente impulsiva injetada. 
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4.2.1. Resistividade do Solo 

Para as simulações realizadas neste trabalho, consideram-se os seguintes valores 

de resistividade do solo: 300 Ωm, 1000 Ωm e 3000 Ωm. Tais valores não são escolhidos 

ao acaso, uma vez que representam valores de baixa, moderada e elevada resistividade 

do solo. 

Além disso, é considerado o importante efeito da dependência dos parâmetros 

elétricos do solo, ρ e ε, com a frequência, como destacado na Subseção 2.4 do Capítulo 2. 

Para se ter em conta esse efeito nas simulações realizadas, emprega-se o modelo causal 

proposto por Alípio e Visacro em [29].  

4.2.2. Faixa de Comprimento 

A configuração do aterramento modelada neste trabalho considera um 

espaçamento entre dois eletrodos horizontais enterrados no solo, utilizados comumente 

como cabos contrapeso de torres de linhas de transmissão. Por tal aplicação, o 

espaçamento considerado, 6 metros, é o que corresponde a uma silhueta típica de uma 

torre de LTs de 138 kV, como pode ser visualizado na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Configuração de aterramento modelada computacionalmente, considerando um espaçamento 
típico de 6 m 

 

O comprimento L de cada eletrodo da Figura 4.1 é variado de 10 a 100 m, em 

passos de 2,5 metros, para a composição das curvas ZP versus L. A faixa escolhida 

corresponde a comprimentos de cabos contrapeso tipicamente empregados por 

concessionárias de energia elétrica. Apenas na resistividade de 300 Ωm que se utiliza 

uma variação menor, de 10 a 70 m, uma vez que o comprimento efetivo para solos de 

menor resistividade é, também, menor. Portanto, para se conseguir uma melhor 
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visualização da curva, além de melhor análise dos pontos plotados, escolhe-se essa faixa 

menor para a resistividade especifica de 300 Ωm. 

Em todos os casos, os eletrodos horizontais estão enterrados a uma profundidade 

de 0,5 m, além de possuírem, ambos, um raio de 7 mm. 

4.2.3. Onda de Corrente 

A onda de corrente utilizada nas simulações realizadas neste trabalho é a 

chamada onda de primeira descarga. Tipicamente, o desempenho de LTs frente a 

descargas atmosféricas é avaliado para esse tipo de corrente impulsiva. O motivo para a 

utilização desta curva está relacionado com a sua maior intensidade, ou maior valor de 

pico, em relação às descargas de retorno subsequentes. 

A onda de corrente injetada nos eletrodos horizontais está ilustrada na Figura 

4.2. 

 

 

Figura 4.2: Onda de corrente de primeira descarga constituída pela soma de sete ondas do tipo Heidler 
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De acordo com [30], as formas de onda típicas das primeiras descargas de 

retorno têm um formato inicial côncavo seguido de um crescimento abrupto, próximo ao 

primeiro pico, e diversos picos adicionais, sendo, em geral, o segundo pico o maior deles. 

A forma de onda da Figura 4.2, uma soma de sete curvas do tipo Heidler [15], procura 

reproduzir essas características e considera os principais parâmetros medianos de 

ondas de correntes reais de primeiras descargas de retorno, medidas na estação de San 

Salvatore, localizada na Suíça [31], [32]. 

4.3. Resultados e Análises 

Os resultados da modelagem realizada neste trabalho são analisados em relação 

ao conceito da impedância impulsiva, ZP, conforme definições e abordagens da Subseção 

2.5.3 do Capítulo 2.  

Resumidamente, a impedância impulsiva é a relação entre o valor máximo da 

tensão e da corrente no ponto de injeção da onda de corrente impulsiva, sendo tais 

valores definidos no domínio do tempo. O parâmetro da impedância impulsiva é chave 

para a análise do desempenho de qualquer sistema de aterramento, uma vez que através 

deste valor é possível a obtenção do máximo valor da sobretensão no aterramento, o 

chamado GPR máximo. Ainda com a utilização de ZP, torna-se possível a obtenção do 

coeficiente de impulso, IC, através de uma simples relação com a resistência de 

aterramento que é obtida facilmente por meio de medições no solo. Já o comprimento 

efetivo, LEF, é indicado graficamente na curva ZP versus L, sendo o ponto a partir do qual 

um aumento no comprimento do eletrodo horizontal de aterramento não mais implica 

em diminuição da impedância impulsiva. 

Nas Figuras Figura 4.3, Figura 4.4 e Figura 4.5 são apresentadas as curvas da 

impedância impulsiva em função do comprimento dos eletrodos de aterramento 

horizontais da Figura 4.1, para solos de baixa, moderada e elevada resistividade, 

considerando a injeção de uma onda de corrente impulsiva tal qual a da Figura 4.2. 
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Figura 4.3: Curvas ZP versus L para um solo de resistividade baixa (300 Ωm) 

 

 

Figura 4.4: Curvas ZP versus L para um solo de resistividade moderada (1000 Ωm) 
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Figura 4.5: Curvas ZP versus L para um solo de resistividade alta (3000 Ωm) 

 

Os resultados obtidos se relacionam com o desenvolvimento realizado via Teoria 

das Linhas de Transmissão (TLT), que é escopo do trabalho e está sintetizado no 

Capítulo 3. Além disso, também são apresentados resultados obtidos via Teoria dos 

Campos Eletromagnéticos (TCEM) que são importantes na comparação das curvas 

obtidas bem como na validação das mesmas. A utilização da TCEM foi realizada por 

formulações implementadas por Alípio em [1], utilizando-se um método muito 

empregado na literatura para aplicações derivadas da TCEM: o Método dos Momentos.  

A análise dos resultados visualizados nas Figuras Figura 4.3, Figura 4.4 e Figura 

4.5 são particionados nas duas subseções que se seguem. Na Subseção 4.3.1 é realizada 

uma análise física dos resultados obtidos e da sua validade de acordo com o 

comportamento esperado de um sistema de aterramento frente à incidência de uma 

descarga atmosférica. Na Subseção 4.3.2 é analisada a aplicabilidade do modelo, com 

base na TCEM. 
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4.3.1. Análise Física dos Resultados 

As curvas obtidas pelas Figuras Figura 4.3, Figura 4.4 e Figura 4.5 apresentam 

resultados para o arranjo de aterramento ilustrado na Figura 4.1, para formulações via 

TLT e TCEM. A análise física engloba os desenvolvimentos e as formulações do Capítulo 

3 deste trabalho, ou seja, analisam-se as curvas pontilhadas e em cor azul. 

Por meio dos desenvolvimentos e explicações em torno dos principais 

parâmetros do aterramento elétrico, no Capítulo 2, é possível afirmar que a resistividade 

do solo influencia diretamente na impedância impulsiva. É de se esperar que aumentos 

na resistividade do solo acarretem aumentos na impedância impulsiva.  Por tal 

constatação, os maiores valores de impedância impulsiva, para um determinado 

comprimento do eletrodo de aterramento, estão associados aos solos de maior 

resistividade. Também é possível analisar que em cada uma das curvas a impedância 

impulsiva decresce com o aumento do comprimento do eletrodo até um determinado 

limiar. A partir deste limite, aumentos no comprimento dos condutores enterrados não 

acarretam diminuição da impedância impulsiva. O comprimento do eletrodo neste ponto 

é o comprimento efetivo, LEF. O comprimento efetivo é maior quanto maior também for a 

resistividade do solo, ou seja, necessita-se de um condutor de maior comprimento 

longitudinal para que seja possível escoar a corrente impulsiva para os solos muito 

resistivos. Como os solos de alta resistividade, ou baixa condutividade, não apresentam 

grandes atenuações das ondas de corrente impulsivas que porventura sejam injetadas 

no sistema de aterramento, é totalmente plausível que o comprimento efetivo dos 

condutores, nessas condições, seja maior para possibilitar uma também maior 

atenuação da descarga atmosférica injetada. 

Pode-se afirmar, portanto, que as análises realizadas vêm totalmente ao encontro 

dos resultados obtidos nas Figuras Figura 4.3, Figura 4.4 e Figura 4.5, denotando a 

consistência física do modelo proposto. 

4.3.2. Aplicabilidade do Modelo (TLT versus TCEM) 

Nesta subseção analisa-se a aplicabilidade do modelo e sua validação quanto aos 

resultados obtidos via TCEM. De forma geral, os resultados tomados via TLT apresentam 
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pequena margem de erro quando relacionados àqueles obtidos pela TCEM. O maior erro 

encontrado entre as curvas da Figura 4.3 foi de aproximadamente 6,77 %, enquanto que 

na Figura 4.4 o maior erro se encontra próximo aos 7,79 %. Na Figura 4.5, o maior nível 

de erro está na faixa de 7,21 %. Tais valores, para a análise do desempenho de um 

sistema aterramento, estão bastante satisfatórios. 

Em relação aos comprimentos efetivos, as curvas para a abordagem da TLT 

apresentam um valor ligeiramente superior comparado com a TCEM. As diferenças são 

de alguns poucos metros para cada resistividade do solo.  

Apesar da pequena diferença existente, existem algumas vantagens relacionas 

com a modelagem proposta. Embora os resultados da TCEM sejam mais precisos, há um 

grande esforço computacional necessário para a modelagem de aterramentos mais 

extensos, principalmente no caso de multi-condutores. Os resultados produzidos pela 

TLT são estimativas interessantes, pois os erros encontrados não são suficientemente 

grandes para deixar de fornecer valores confiáveis para a impedância impulsiva. Sendo 

assim, todos os outros parâmetros, que porventura derivem de ZP, também são obtidos 

com uma boa estimativa e as margens de erro são bastante aceitáveis para o projeto de 

um aterramento elétrico para linhas de transmissão. O menor esforço computacional, a 

consequente agilidade na obtenção de resultados, as formulações realizadas a partir de 

expressões mais simples e diretas e os resultados confiáveis e dentro dos limites 

aceitáveis de erro são fatores que podem propiciar a escolha deste tipo de modelagem 

nas aplicações da Engenharia Elétrica. 

Além dos resultados já satisfatórios aqui encontrados, a modelagem 

implementada também possibilita a sua expansão para arranjos mais complexos, com 

mais de dois eletrodos horizontais enterrados no solo. Toda a formulação é 

desenvolvida genericamente, considerando-se um sistema de multi-condutores, o que 

possibilita a avaliação de arranjos de aterramento com três, quatro ou mais condutores a 

partir da aplicação dessa inovadora técnica de modelagem. 

4.4. Considerações Finais 

Neste Capítulo 4, foram apresentados os resultados da modelagem 

computacional implementada a partir das formulações desenvolvidas no Capítulo 3. 



    
 

51 
 

Foram destacados os parâmetros de simulação para a ferramenta computacional de 

modelagem de um sistema de aterramento de multi-condutores, desenvolvida no 

ambiente do software MATLAB®. As resistividades, bem como a faixa de comprimento 

dos eletrodos horizontais e a onda impulsiva injetada no sistema, foram escolhidas 

tendo-se em conta condições de interesse prático. 

Os resultados foram apresentados na forma de gráficos da impedância impulsiva 

versus comprimento dos eletrodos horizontais. Observou-se a validade física dos 

resultados, além da aplicabilidade do modelo com base na TCEM. Em ambos os casos, 

houve consistência das curvas plotadas. Fisicamente, os gráficos respeitam as 

características de um sistema de aterramento quando da incidência de uma onda de 

corrente impulsiva. Os parâmetros analisados no Capítulo 2 foram seguidos à risca pelo 

modelo. A respeito da aplicabilidade, foi observada uma pequena margem de erro dos 

resultados do modelo em comparação àqueles obtidos pela aplicação da TCEM. Os 

maiores erros estão na faixa de 7%, que não é suficientemente grande para invalidar os 

resultados; muito pelo contrário, é uma pequena margem de erro para uma modelagem 

de proposta inovadora e que apresenta algumas boas vantagens. 

Além disso, desenvolveu-se uma ferramenta de modelagem genérica, ou seja, há a 

possibilidade de expansão do algoritmo proposto para sistemas de aterramentos mais 

complexos, o que facilitaria a implementação de novos casos, simplificando a análise da 

maioria dos arranjos, além de possibilitar a obtenção de resultados de forma expedita. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

Este trabalho teve como foco principal a aplicação da TLT e da Teoria da 

Decomposição Modal na modelagem de um SA de multi-condutores. Por meio da 

utilização dessa abordagem foi possível a determinação dos parâmetros do aterramento 

elétrico na solicitação de fenômenos em alta frequência. Para tanto, foram apresentados 

alguns importantes estudos e análises nos capítulos deste texto. 

No Capítulo 2 foi apresentada uma descrição conceitual do comportamento 

impulsivo e dos principais parâmetros de um SA frente a uma DA. Foram analisados 

diferentes conceitos importantes e também realizado um trabalho de simulação 

computacional, do autor deste trabalho, para determinados parâmetros, a fim de melhor 

visualização e entendimento.  

No Capítulo 3 foi possível detalhar a TLT para a modelagem de aterramentos. Em 

particular, expandiu-se o modelo para arranjos compostos por um ou mais condutores 

horizontais enterrados no solo. Observou-se a necessidade do desacoplamento das 

equações das LTs para o arranjo de multi-condutores e o uso da decomposição modal 

como forma de solução das expressões. Além disso, foram desenvolvidas formulações, 

do autor deste trabalho, que possibilitam a obtenção da impedância longitudinal, Z, e 

admitância transversal, Y, que são parâmetros fundamentais para a solução das 

equações das LTs.  

No Capítulo 4 foram apresentados e analisados os resultados. Foram introduzidos 

os parâmetros de simulação, bem como as justificativas para a inserção dos mesmos no 

algoritmo final. Os resultados foram apresentados em termos da variação da impedância 

impulsiva com o aumento do comprimento dos eletrodos horizontais. A consistência das 

curvas obtidas foi avaliada segundo duas perspectivas: consistência física e comparação 

com os resultados obtidos pela TCEM. Os resultados obtidos se mostraram fisicamente 

consistentes e os erros, considerando a TCEM como referência, foram suficientemente 
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baixos, reforçando a aplicabilidade do modelo e sua contribuição inovadora para a 

análise impulsiva de sistemas de aterramento para multi-condutores. 

Como propostas de continuidade deste trabalho, podem ser citadas as seguintes: 

 

 Expansão da modelagem realizada com a inclusão dos quatro 

cabos contrapeso de uma típica torre de LTs; 

 

 Avaliar a aplicabilidade do modelo desenvolvido para a injeção 

de correntes de descargas subsequentes; 

 

 Avaliar o comportamento do modelo desenvolvido, 

considerando-se um estudo de caso completo de desempenho de 

LTs frente à incidência direta de descargas atmosféricas. 
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Apêndice A  

Transformada Modal 

A Transformação Modal é um método de desacoplamento das equações das LTs 

compostas por multi-condutores (LTMC). A aplicação da álgebra matemática de 

desacoplamento visa reduzir as equações de uma LT, de n condutores paralelos e 

posicionados ao longo de um eixo z, em expressões que podem ser resolvidas através da 

consideração de arranjos de apenas um eletrodo enterrado no solo, analisados na 

Subseção 3.3.1. 

A-1 Desacoplamento das Equações de LTs Compostas por Multi-
Condutores Através de Transformações de Similaridade  

As equações para uma LTMC podem ser escritas, no domínio da frequência, 

conforme as Equações (3.9) e (3.10) da Subseção 3.3.2. Tais expressões apresentam as 

matrizes cheias  ̅ ̅ e  ̅ ̅ acopladas, ou seja, cada conjunto de tensões e correntes,  ̅     

e   ̅   , afetam todos os outros conjuntos de tensões e correntes,  ̅     e   ̅   . A ideia 

essencial no método de solução usado é o desacoplamento das matrizes em questão 

através de uma transformação de similaridade, ou seja, usa-se uma mudança de 

variáveis para desacoplar as equações diferenciais de segunda ordem, Equações (3.9) e 

(3.10), transformando as mesmas em n equações separadas que descrevem n LTs de 

eletrodos isolados. Soluciona-se as n equações, considerando-se as técnicas da Subseção 

3.3.1, e posteriormente realiza-se uma nova mudança de variáveis, agora para 

reestabelecer os valores originais das tensões e correntes da LTMC [27]. 

Para que se possa implementar este método, deve-se transformar, 

primeiramente, os conjuntos de tensões e correntes dos múltiplos condutores para as 

chamadas quantidades modais [27]. As expressões dessas quantidades são dadas pelas 

Equações (A.1) e (A.2). 
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  ̅     ̅  ̅     (A.1) 

 

   ̅    ̅   ̅    (A.2) 

 

As matrizes complexas  ̅  e  ̅  definem a mudança de variáveis entre os fasores 

atuais de tensão e corrente nos condutores,  ̅ e  ,̅ e as tensões e correntes modais,  ̅  e 

  ̅. Para essa relação ser válida, as matrizes de transformação n x n  ̅  e  ̅  necessitam 

ser inversíveis (não singulares), ou seja, é necessário que existam as matrizes inversas 

 ̅ 
  

 e  ̅ 
  

 [27]. Substituindo as Equações (A.1) e (A.2) nas Equações (3.9) e (3.10) e, 

levando em consideração as matrizes inversas  ̅ 
  

 e  ̅ 
  

, tem-se: 

 

 
  

   
 ̅      ̅ 

  
 ̅ ̅ ̅  ̅      ̅  ̅                                           (A.3) 

 

 
  

   
  ̅     ̅ 

  
 ̅ ̅ ̅   ̅     ̅   ̅                                          (A.4) 

 

O principal objetivo, agora, é desacoplar as equações diferenciais de segunda 

ordem, Equações                                       (A.3) e                                       (A.4), encontrando as 

matrizes  ̅  e  ̅  que, simultaneamente, diagonalizam  ̅ ̅ e  ̅ ̅ através das 

transformações de similaridade [27]. Considera-se que: 

 

  ̅ 
  

 ̅ ̅ ̅   ̅  (A.5) 

 

  ̅ 
  

 ̅ ̅ ̅   ̅  (A.6) 

onde  ̅  é uma matriz diagonal n x n: 

 

  ̅  [
 ̅ 

   
   
   ̅ 

 
] (A.7) 
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A matriz (A.7) apresenta n constantes de propagação  ̅  para os n modos e deve 

ser desacoplada [27]. Para tanto, supõe-se encontrar, agora, uma matriz inversível   n x 

n que diagonaliza uma matriz  , também n x n, como é possível observar na Equação 

(A.8): 

 

         (A.8) 

em que   é uma matriz diagonal n x n, com valores     na diagonal principal e zeros nos 

demais elementos das diagonais secundárias. Multiplicando ambos os lados da Equação 

(A.8) por  , tem-se: 

 

         (A.9) 

As n colunas de  , ou seja,   , são os autovetores de   e os n valores    são os 

autovalores de  . A Equação (A.10) apresenta as n equações para os n autovetores: 

 

                                                                (A.10) 

onde 0 é um vetor coluna, n x 1, de zeros,    é a matriz identidade de ordem n e    o 

também vetor coluna, n x 1, de autovetores. As Equações presentes em (A.10) são um 

conjunto de n equações algébricas homogêneas. Como tais, elas apresentam uma solução 

trivial, com    igual a zero, e outra não trivial, com um infinito número de soluções para 

  . Deseja-se, aqui, determinar a solução não trivial, que apenas existe quando os 

determinantes das matrizes de coeficientes da Equação (A.10) são zero [27], ou seja: 

 

 |       |    (A.11) 

A Equação (A.11) é, então, uma equação característica de ordem n, sendo suas 

raízes os autovalores de  . 

Através das observações algébricas feitas, é possível a aplicação e a comparação 

das mesmas para o caso de desacoplamento das Equações (A.5), (A.6) e (A.7). Pode-se 

concluir que as colunas de  ̅  são os autovetores de  ̅ ̅ e as colunas de  ̅  são os 

autovetores de  ̅ ̅. Os valores de  ̅ 
 , para        , são os autovalores de  ̅ ̅ e  ̅ ̅. Os 

autovalores de  ̅ ̅ e  ̅ ̅ são os mesmos, uma vez que os autovalores de uma matriz 

qualquer   e sua transposta    também são iguais, ficando claro quando se observa que 
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o determinante de uma matriz e de sua transposta são os mesmos [27]. Obviamente, as 

considerações aqui feitas indicam que a matriz transposta de  ̅ ̅ é a matriz  ̅ ̅, como é 

possível observar na Equação (A.12): 

 

   ̅ ̅    ̅  ̅   ̅ ̅ (A.12) 

onde  ̅ e  ̅ são matrizes simétricas, ou seja,  ̅   ̅  e   ̅   ̅ . 

Assim, a fim de desacoplar as equações diferenciais de segunda ordem de uma 

LTMC, precisa-se encontrar a matriz  ̅ , matriz dos autovetores de  ̅ ̅, que diagonaliza o 

produto  ̅ ̅ e a matriz  ̅ , matriz dos autovetores de  ̅ ̅, que diagonaliza o produto  ̅ ̅ 

[27].  

Após encontrar as matrizes de transformação, o próximo passo é a obtenção da 

solução geral de uma LTMC. Para tanto, deve-se primeiramente transpor ambos os lados 

das Equações (A.5) e (A.6), obtendo-se:  

 

  ̅ 
 
 ̅ ̅( ̅ 

  )
 
  ̅   ̅ 

  
 ̅ ̅ ̅  (A.13) 

 

  ̅ 
 
 ̅ ̅( ̅ 

  )
 
  ̅   ̅ 

  
 ̅ ̅ ̅  (A.14) 

 

Os resultados obtidos nas Equações (A.13) e (A.14) foram encontrados através da 

consideração das propriedades da transposição de matrizes, ou seja,           , da 

simetria das matrizes  ̅ e  ̅, ou seja,  ̅   ̅  e  ̅   ̅  e, por fim, do fato de  ̅  ser uma 

matriz diagonal, ou seja,   ̅      ̅  [27]. Sendo assim, as seguintes relações podem ser 

encontradas: 

 

  ̅ 
 
  ̅ 

  
 (A.15) 

 

  ̅ 
 
  ̅ 

  
 (A.16) 

 

  ̅ 
 
 ̅      ̅ 

 
 ̅  (A.17) 
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As equações para as tensões e correntes modais são desacopladas e as soluções 

podem ser observadas pelas Equações (A.18) e (A.19): 

 

  ̅        ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
 (A.18) 

 

   ̅       ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
 (A.19) 

 

onde as matriz de exponenciais são definidas como: 

 

  ̅  [
   ̅    

   
     ̅  

] (A.20) 

 

e  ̅ 
 

 e   ̅
 

 são vetores colunas, n x 1, que contêm as constantes associadas com as 

ondas viajantes progressivas e regressivas dos modos: 

 

  ̅ 
 

 [
 ̅  

 

 

 ̅  
 

]    ̅
 

 [
  ̅ 

 

 

  ̅ 
 

] (A.21) 

 

Realizando agora a transformação para o conjunto de tensões e correntes atuais 

na LTMC, tem-se: 

 

  ̅     ̅ (   ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
)                                              (A.22) 

 

   ̅    ̅ ( 
  ̅  ̅ 

 
   ̅  ̅ 

 
) (A.23) 

 

Através das Equações (A.22) e (A.23) é possível observar que, encontrando-se as 

matrizes de transformação que diagonalizam  ̅ ̅ e  ̅ ̅, a solução geral para uma LTMC 

pode ser prontamente obtida. Ambas as expressões, juntas, possuem 4n constantes 
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indeterminadas nos vetores colunas  ̅ 
 

,  ̅ 
 

,   ̅
 

 e   ̅
 

. Definindo o conceito da 

impedância característica, os valores indeterminados se reduzem para o número de 2n 

constantes. Para tanto, deve-se ter conhecimento, primeiramente, das Equações (A.24) e 

(A.25) a seguir, que são expressões de uma LTMC no domínio da frequência [27]: 

 

 
 

  
 ̅        ̅     ̅                                                  (A.24) 

 

 
 

  
  ̅       ̅    ̅      (A.25) 

 

Multiplicando-se ambos os lados da Equação (A.25) por   ̅      e substituindo a 

Equação (A.23) na Equação (A.25), encontra-se a seguinte expressão: 

 

  ̅      ̅  
 

  
  ̅    

 

   ̅   ̅  ̅ (   ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
)  

 

   ̅   ̅  ̅ ̅ 
  

 ̅ ( 
  ̅  ̅ 

 
   ̅  ̅ 

 
)   (A.26) 

 

onde a matriz da impedância característica,  ̅ , é definida como: 

 

  ̅   ̅
  

 ̅  ̅ ̅ 
  

 (A.27) 

então: 

 

  ̅     ̅  ̅ ( 
  ̅  ̅ 

 
   ̅  ̅ 

 
)                                              (A.28) 

 

   ̅    ̅ ( 
  ̅  ̅ 

 
   ̅  ̅ 

 
)                                              (A.29) 



    
 

60 
 

As Equações (A.28) e (A.29) demonstram que o número de constantes 

desconhecidas foi reduzido para 2n vetores colunas, representados por   ̅
 

 e   ̅
 

 [27]. 

O mesmo procedimento realizado para se encontrar as Equações (A.28) e (A.29) é 

novamente realizado, multiplicando-se, agora, ambos os lados da Equação (A.24) por 

  ̅      e substituindo a Equação (A.22) na Equação (A.24), encontrando-se a seguinte 

expressão: 

   

   ̅     ̅  
 

  
 ̅     

 

   ̅   ̅  ̅ (   ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
)  

 

   ̅   ̅  ̅ ̅ 
  

 ̅ (   ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
)   (A.30) 

 

onde a matriz da admitância característica,  ̅ , é definida como: 

 

  ̅   ̅
  

 ̅  ̅ ̅ 
  

 (A.31) 

então: 

 

  ̅     ̅ (   ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
)                                              (A.32) 

 

   ̅    ̅  ̅ (   ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
)                                              (A.33) 

 

Novamente, percebe-se que nas equações (A.32) e (A.33) o número de constantes 

desconhecidas foi reduzido para 2n vetores colunas, representados por  ̅ 
 

 e  ̅ 
 

 [27]. 

Existem formas alternativas de se expressar a impedância e a admitância 

característica, obtidas por manipulações algébricas das Equações (A.5) e (A.6) que 

posteriormente são aplicadas nas Equações (A.27) e (A.31). As manipulações e as formas 



    
 

61 
 

alternativas podem ser encontradas nas Equações (A.34), (A.35), (A.36) e (A.37), a 

seguir [27]: 

Manipulação algébrica realizada na Equação (A.6): 

  ̅   ̅   ̅ ̅  ̅
   

                                             (A.34) 

 

Substitui-se a Equação (A.34) na Equação (A.27) e uma forma alternativa da 

impedância característica é encontrada: 

 

  ̅   ̅ ̅  ̅
   ̅ 

  
                                              (A.35) 

 

Manipulação algébrica realizada na Equação (A.5): 

  ̅   ̅   ̅ ̅  ̅
   

                                             (A.36) 

 

Substitui-se a Equação (A.36) na Equação (A.31) e uma forma alternativa da 

admitância característica é encontrada: 

 

  ̅   ̅ ̅  ̅
   ̅ 

  
 

                                             (A.37) 

 

Relações adicionais para as impedâncias e admitâncias características podem ser 

observadas na Tabela A.1, abaixo: 

Tabela A.1 – Relações entre as matrizes de impedância e admitância característica [27] 

 ̅   ̅  

 ̅   ̅  ̅ ̅ 
  

  ̅   ̅  ̅ ̅ 
  

 

 ̅ ̅  ̅
   ̅ 

  
  ̅ ̅  ̅

   ̅ 
  

 

 ̅  ̅
   ̅ 

  
 ̅  ̅  ̅

   ̅ 
  

 ̅ 

 ̅  ̅ ̅ 
  

 ̅    ̅  ̅ ̅ 
  

 ̅   

 ̅  ( ̅ 
 
)
  

 ̅ ̅ 
 
  ̅  ( ̅ 

 
)
  

 ̅ ̅ 
 
 

 ̅ ( ̅ 
 
)
  

 ̅   ̅ 
 
  ̅ ( ̅ 

 
)
  

 ̅   ̅ 
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As relações visualizadas na Tabela A.1 são obtidas de forma similar ao realizado 

para se encontrar as expressões contidas nas Equações (A.35) e (A.37). 

Em resumo, a solução geral para uma LTMC pode ser dada pelas Equações (A.38) 

e (A.39): 

 

  ̅     ̅ (   ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
)                                              (A.38) 

 

   ̅    ̅ ̅  ̅
  (   ̅  ̅ 

 
   ̅  ̅ 

 
)                                               

 

   ̅  ̅ ( 
  ̅  ̅ 

 
   ̅  ̅ 

 
)                                              (A.39) 

ou pela forma alternativa: 

 

  ̅     ̅ ̅  ̅
  (   ̅  ̅ 

 
   ̅  ̅ 

 
)                                               

 

   ̅  ̅ ( 
  ̅   ̅

 
   ̅   ̅

 
)                                              (A.40) 

 

   ̅    ̅ ( 
  ̅  ̅ 

 
   ̅  ̅ 

 
)                                              (A.41) 

A-2 Introdução das condições terminais 

Como observado na Seção A-1 deste Apêndice, as soluções gerais para uma LTMC 

apresentam 2n constantes indeterminadas. Para que se possam encontrar tais valores, 

devem-se incluir as chamadas condições terminais, ou seja, o início,    , e o final, 

   , da LT. Existem dois métodos que podem ser usados na determinação das 

constantes indeterminadas   ̅
 

 e   ̅
 

, que são o modelo equivalente de Thevenin 

generalizado e o modelo equivalente de Norton generalizado. A aplicação de ambos é 

observada nas subseções seguintes deste Apêndice. 
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A-2.1 O Modelo Equivalente de Thevenin Generalizado 

Existem várias maneiras de relacionar as tensões e correntes nos terminais de n 

condutores. Se a rede é linear, esta relação é uma combinação linear das tensões e 

correntes existentes [27]. Um caminho óbvio é generalizar a representação equivalente 

de Thevenin para um condutor qualquer, como é possível observar nas Equações (A.42) 

e (A.43), a seguir: 

 

  ̅     ̅   ̅   ̅                                                (A.42) 

 

  ̅     ̅   ̅   ̅                                                (A.43) 

 

Os vetores n x 1  ̅  e  ̅  contêm os efeitos das fontes de tensão e corrente 

independentes nas terminações da rede, ou seja, em      e    , respectivamente. As 

matrizes quadradas de ordem n,  ̅  e  ̅ , contêm os efeitos das impedâncias e de 

qualquer fonte controlada nos mesmos terminais da rede     e    , 

respectivamente [27]. Na Figura A.1 é possível visualizar um caso em que cada linha em 

    é terminada diretamente em um condutor referência, com uma impedância e uma 

fonte de tensão que representam o equivalente de Thevenin.   

 

 

Figura A.1: Modelo equivalente de Thevenin generalizado para uma terminação sem acoplamento mútuo 
entre os condutores [27] 
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Em suma, para se encontrar as constantes indeterminadas   ̅
 

 e   ̅
 

, deve-se 

calcular as soluções gerais obtidas nas Equações (A.40) e (A.41), em      e    , e 

substituir os resultados encontrados nas Equações (A.42) e (A.43), que representam o 

modelo equivalente de Thevenin generalizado. 

Em    , tem-se a Equação (A.44): 

 

  ̅  ̅ [  ̅
 

    ̅
 ]   ̅   ̅  ̅ [  ̅

 
    ̅

 ]                               (A.44) 

 

Em    , tem-se a Equação (A.45): 

 

  ̅  ̅ [ 
  ̅   ̅

 
   ̅   ̅

 
]   ̅   ̅  ̅ [ 

  ̅   ̅
 
   ̅   ̅

 
]            (A.45) 

 

Agrupando as Equações (A.44) e (A.45), na forma matricial, obtém-se: 

 

 [
  ̅   ̅   ̅   ̅   ̅   ̅ 

  ̅   ̅   ̅  
  ̅   ̅   ̅   ̅  

 ̅ ] [
  ̅

 

  ̅
 ]  [

 ̅ 

 ̅ 

]                                             (A.46) 

 

O resultado encontrado pela Equação (A.46) possibilita a obtenção dos valores de 

  ̅
 

 e   ̅
 

, através de simples manipulações algébricas nas matrizes em questão. Após os 

cálculos, substituem-se os valores de   ̅
 

 e   ̅
 

, obtidos ao longo do eixo z da linha, nas 

Equações (A.40) e (A.41), tornando-se possível encontrar os valores das tensões e 

correntes na LTMC. 

A-2.2 O Modelo Equivalente de Norton Generalizado  

Outra forma de se relacionar as tensões e correntes nos terminais de n 

condutores de uma LTMC é através do modelo equivalente de Norton generalizado. A 

representação do modelo pode ser obtida pelas Equações (A.47) e (A.48), abaixo: 

 

   ̅     ̅   ̅  ̅                                                 (A.47) 
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   ̅      ̅   ̅  ̅                                                 (A.48) 

 

Os vetores coluna   ̅ e   ̅ contêm os efeitos das fontes de tensão e corrente 

independentes nas terminações da rede, ou seja, em      e    , respectivamente. As 

matrizes quadradas de ordem n,  ̅  e  ̅ , contêm os efeitos das impedâncias e de 

qualquer fonte controlada nos mesmos terminais da rede     e    , 

respectivamente [27].  

Na Figura A.2 é possível visualizar um caso em que cada linha em     é 

terminada diretamente em um condutor referência, com uma admitância em paralelo a 

uma fonte de corrente, representando o equivalente de Norton:  

 

 

Figura A.2: Modelo equivalente de Norton generalizado para uma terminação sem acoplamento mútuo 
entre os condutores [27] 

Um procedimento parecido ao realizado na Subseção A-2.1 é feito para se 

encontrar as constantes indeterminadas   ̅
 

 e   ̅
 

. Deve-se, novamente, calcular as 

soluções gerais obtidas nas Equações (A.40) e (A.41), em      e    , e substituir os 

resultados encontrados nas Equações (A.47) e (A.48), que representam o modelo 

equivalente de Norton generalizado. 

Em    , tem-se a Equação (A.49): 

 

  ̅ [  ̅
 
    ̅

 
]    ̅   ̅  ̅  ̅ [  ̅

 
    ̅

 
]                               (A.49) 
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Em    , tem-se a Equação (A.50): 

 

  ̅ * 
  ̅  ̅ 

 
   ̅  ̅ 

 
+     ̅   ̅  ̅  ̅ * 

  ̅  ̅ 
 
   ̅  ̅ 

 
+            (A.50) 

 

Agrupando as Equações (A.49) e (A.50), na forma matricial, obtém-se: 

 

 [
  ̅  ̅      ̅   ̅  ̅      ̅ 

  ̅  ̅      ̅  
  ̅   ̅  ̅      ̅  

 ̅ ] [
  ̅

 

  ̅
 ]  [

  ̅
  ̅
]                                             (A.51) 

 

O resultado encontrado pela Equação (A.51) possibilita a obtenção dos valores de 

  ̅
 

 e   ̅
 

, novamente, através de simples manipulações algébricas nas matrizes em 

questão. Após os cálculos, substituem-se os valores de   ̅
 

 e   ̅
 

, obtidos ao longo do 

eixo z da linha, nas Equações (A.40) e (A.41), tornando-se possível encontrar os valores 

das tensões e correntes na LTMC. 
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