Agradecimentos
Agradeço, primeiramente, ao Professor Silvério pela oportunidade
dada e pela confiança depositada ao longo de vários anos de trabalho. Sem o
seu visível esforço em disponibilizar a estrutura e os recursos necessários à
realização deste e de outros trabalhos no LRC, nada seria possível. Agradeço,
ainda, pela orientação e pela contribuição neste texto.
À minha família, pelo apoio e incentivo dados ao longo de todos estes
anos de estudo.
Aos professores e pesquisadores do LRC, pelas disciplinas ministradas
e pelas conversas fora de sala, que contribuíram significativamente na minha
formação.
Aos alunos do LATER e demais colegas do LRC, pelo incentivo e
suporte dado ao longo dos dois anos de mestrado. Em especial, aos alunos de
iniciação científica, que tiveram contribuição significativa na realização das
medições aqui apresentadas; ao Listz, por ser um grande amigo, pela confiança
e pela ajuda durante todos os anos de graduação e pós-graduação; ao Rafael,
pela amizade e pelo estabelecimento de um exemplo a ser seguido.
Aos amigos não-acadêmicos, por jamais permitirem que eu duvidasse
da minha capacidade e pelo incentivo nas principais decisões da minha vida.

Resumo
A resposta de malhas de aterramentos submetidas a correntes de
descargas atmosféricas foi investigada segundo duas diferentes abordagens:
experimental e analítica com suporte de simulações computacionais.
As realizações experimentais contemplam ensaios em duas malhas reais
instaladas em dois solos, um de alta resistividade e outro de baixa resistividade.
Ondas de correntes com parâmetros de tempo representativos de primeiras
correntes de descargas e de descargas subseqüentes foram aplicadas nos testes.
Ademais, uma onda com tempo de frente muito menor (150 ns), capaz de
evidenciar os efeitos de propagação no solo, foi empregada para possibilitar a
análise do comportamento do aterramento nessa fase. Todas as dificuldades
desta complexa medição foram superadas, possibilitando a obtenção de
resultados

experimentais

de

qualidade.

Tais

resultados

consistiram,

basicamente, nos pares de elevações de potencial dos eletrodos (GPR) em
relação ao terra remoto e das correntes associadas, considerando a injeção em
diferentes posições na malha.
Foram utilizadas correntes de baixa amplitude, da ordem de alguns
Ampères, o que indica que o fenômeno de ionização não foi considerado. A
variação da resistividade e da permissividade do solo com a freqüência foi
determinada e seu efeito na resposta do aterramento foi incluído nas simulações
computacionais.
Os

resultados

experimentais

e

simulados

mostram

excelente

concordância quando os efeitos da dependência da freqüência dos parâmetros
do solo são incluídos nas simulações, notadamente em condições de alta
resistividade, quando tais efeitos são mais pronunciados.

Abstract
The response of grounding grids subjected to lightning currents was
assessed

following

two different approaches:

experimental

tests and

computational simulations.
The experimental tests comprise the impression of currents on the
electrodes in different positions of two grounding grids, buried in high- and
low-resistivity soils. Currents waveforms with typical time parameters of first
and subsequent strokes were used during the experiments. Moreover, currents
presenting very short front times (about 150 ns) were used in order to stress the
propagation effects in the soil. All the difficulties inherent to this kind of
measurement were overcome, allowing achieving outstanding results,
consisting basically of GPRs (Grounding Potential Rises) and corresponding
currents impressed in different positions in the grid.
Soil ionization was not analyzed and, therefore, currents of low
amplitude (few amperes) were used. The variation of soil resistivity and
permittivity along the frequency range of lightning-current components was
determined and its effects on the response of the grounding grids were
included in the simulations.
The experimental and simulated results show excellent agreement
when the effects of the frequency dependence of soil parameters are considered
in the simulations, especially under conditions of grounding grids buried in
high resistivity soils, where these effects are more pronounced.
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1. Introdução
1.1.

Relevância da investigação
A investigação da resposta de aterramentos elétricos submetidos a

correntes de descargas atmosféricas consiste em pesquisa complexa, que
envolve diferentes abordagens, notadamente a simulação analítica ou
computacional e a simulação experimental.
Nas últimas décadas, houve significativo avanço dos modelos
computacionais para simulação da resposta transitória de aterramentos,
desenvolvidos seguindo diferentes metodologias. Entretanto, a simulação
experimental tem sido pouco explorada e esta é essencial para se verificar a
validade de resultados dos modelos computacionais e das hipóteses assumidas
para os parâmetros do solo nas condições de solicitação dos aterramentos
elétricos.
Nos últimos anos, a equipe do LRC1 tem realizado avanços
consideráveis neste campo, seja pela proposição de um modelo eletromagnético
original próprio para cálculo da resposta transitória de aterramentos elétricos,
ou pelas referências experimentais que desenvolveu, notadamente aquelas
pertinentes à resposta de eletrodos horizontais e verticais enterrados no solo e
dispostos em arranjos simples. Ademais, a partir desses recursos e de suas
experiências no campo, a equipe tem explorado as implicações práticas em
diversas aplicações de engenharia.

1 LRC – Lightning Research Center: Núcleo de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico em Descargas Atmosféricas criado a partir da cooperação entre a UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais) e a CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais).
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Entretanto, a literatura carece ainda de dados experimentais sobre a
resposta de configurações complexas de eletrodos submetidos a correntes de
descargas atmosféricas, notadamente de malhas de aterramentos.
Em parte, a escassez de tais dados decorre da complexidade inerente ao
processo de medição de correntes e potenciais de forma impulsiva em malhas
de aterramentos, usualmente de dimensões elevadas, fator que limita a
disponibilidade de resultados experimentais confiáveis. As dificuldades de
medição estão associadas à interferência de sinais existentes no solo, a
acoplamentos eletromagnéticos entre os longos condutores de medição e da
malha devido às componentes de freqüência elevada dos sinais de forma
impulsiva típicos de correntes de descargas e à interferência das reflexões de
onda que ocorrem comumente neste tipo de medição.

1.2.

Objetivo
O objetivo principal deste trabalho consistiu no desenvolvimento de

contribuição para modificar o quadro descrito, através da constituição de
referências experimentais confiáveis relativas à resposta experimental de
malhas de aterramentos.
A metodologia adotada baseou-se na implementação de duas malhas
idênticas, de dimensões consideráveis, instaladas em dois solos distintos, um de
resistividade elevada e outro de baixa, e na realização de medições relativas à
resposta desses arranjos frente a correntes com formas de onda representativas
da corrente de uma primeira descarga e de uma descarga subseqüente. Para tal,
foram enfrentadas e superadas as complexidades e dificuldades envolvidas
nesse tipo de medição. Também foram realizadas medições adicionais com
sinais de corrente de características específicas, capazes de tornar mais
pronunciados determinados efeitos cujo entendimento deseja-se avaliar,
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notadamente os sinais de tempo de frente muito reduzido que acentuam os
efeitos de propagação no solo.
Complementou tal objetivo a realização de simulação computacional da
resposta das malhas ensaiadas para possibilitar a avaliação do impacto das
hipóteses assumidas com relação aos parâmetros do solo empregados na
simulação, particularmente as hipótese de resistividade e permissividade do
solo constantes e variáveis na freqüência.

1.3.

Organização do texto
Este texto foi organizado em cinco capítulos, quatro em adição à

presente Introdução.
No segundo capítulo, é realizada uma revisão dos aspectos teóricos
relativos à resposta transitória de aterramentos elétricos. Os conceitos mais
importantes são apresentados e discutidos.
Os dados obtidos através dos ensaios experimentais nas malhas para as
duas resistividades do solo são apresentados no terceiro capítulo, assim como
os resultados provenientes de simulações. Comparações entre os dados
medidos e simulados são realizadas e a análise dos resultados é feita com base
nos conceitos discutidos no capítulo dois.
As conclusões e considerações finais são apresentadas no capítulo
quatro.
O capítulo cinco apresenta as referências bibliográficas utilizadas,
organizadas segundo a ordem de citação.
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2. O Comportamento
Transitório de
Aterramentos
Elétricos
2.1.

Introdução
Este capítulo introduz de forma objetiva conceitos básicos no tema

Aterramentos Elétricos requeridos para a correta interpretação dos resultados
experimentais apresentados no Capítulo 3.
Os

desenvolvimentos

aqui

apresentados

têm

por

base

fundamentalmente as abordagens desenvolvidas em duas referências dedicadas
à conceituação básica no tema [1,2]. Tópicos específicos são também abordados
a partir de referências mais recentes, indicadas no decorrer do texto.

2.2.

Conceitos fundamentais
O termo Aterramento Elétrico refere-se a qualquer conexão elétrica

intencional ao solo de um sistema elétrico, eletrônico ou de corpos metálicos [1].
Um aterramento elétrico constitui-se, basicamente, de três componentes:
a) Ligação do sistema físico aos eletrodos de aterramento;
b) Eletrodos de aterramento (hastes, por exemplo);
4
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c) Terra que envolve os eletrodos.
A figura 2.1 ilustra a descrição feita anteriormente. Trata-se de uma
edificação que possui uma malha de aterramento conectada à sua estrutura
metálica. O detalhe na parte direita inferior expõe a ligação do pilar à malha de
aterramento. Para que tais componentes fossem visualizados claramente, a terra
que circunda o sistema de aterramento e a pavimentação externa do edifício
tiveram suas respectivas opacidades diminuídas na ilustração em questão.

Figura 2.1 - Detalhe de uma malha de aterramento conectada à estrutura metálica de uma edificação

As funções primordiais de um aterramento dizem respeito ao
escoamento seguro de cargas para a terra, à manutenção dos valores de
potenciais desenvolvidos dentro de limites seguros e ao uso da terra como um
condutor de retorno.
No primeiro caso, tal escoamento de cargas é almejado principalmente
quando da energização acidental de equipamentos, da incidência de descargas
atmosféricas em sistemas de captação (pára-raios) conectados ao aterramento e
em situações nas quais há carregamento de cargas estáticas.
No segundo caso, quando há uma injeção de corrente no aterramento,
seja ela relativa à incidência de descargas atmosféricas ou proveniente de
curtos-circuitos, espera-se que a configuração do sistema de aterramento seja
capaz de manter a distribuição de potenciais no solo dentro de valores que não
5
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ofereçam risco à integridade de seres vivos e de equipamentos que estejam
dentro da área afetada.
Em relação ao uso da terra como um condutor de retorno, tal aplicação
pode ser encontrada em sistemas de transmissão em corrente contínua e em
sistemas do tipo MRT (Monofásico com retorno pela terra), amplamente
utilizado na distribuição rural.
Além das funções citadas anteriormente, o aterramento de um sistema
pode ser projetado para influenciar diretamente no desempenho e na proteção
de circuitos. Como fator de influência no desempenho, o aterramento pode ter a
função de estabelecer um potencial de referência para circuitos eletrônicos. Para
o caso de sistemas de grande porte, a ligação à terra tem influência direta na
taxa de desligamentos de linhas de transmissão devido à incidência de
descargas atmosféricas. No que diz respeito à proteção de circuitos, tem-se
como exemplo o aterramento do neutro, que permite reduzir o nível de
sobretensões estabelecidas em sistemas de alimentação em relação à condição
na qual não há conexão à terra.

2.2.1. Caracterização com base em circuitos RLC
Do ponto de vista de projetos e aplicações, é possível avaliar o
desempenho de um aterramento a partir de uma característica muito bem
definida do mesmo: a resposta frente à injeção de uma corrente elétrica. Dessa
forma, estabelece-se a definição de impedância de aterramento, expressa
quantitativamente pelo inverso da relação entre a corrente injetada no
aterramento e

a

correspondente

elevação de

potencial

desenvolvida,

comumente referida como GPR (grounding potential rise).
Para que sejam compreendidos todos os aspectos constitutivos da
impedância de aterramento, é necessário entender a natureza da ligação de
qualquer objeto metálico à terra. Para isso, considera-se o eletrodo ilustrado na
figura 2.2.
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Figura 2.2 - Correntes elétricas estabelecidas em um eletrodo de aterramento

A análise da ilustração em questão revela que a corrente injetada em
cada parcela do eletrodo pode ser dividida em duas: uma componente
longitudinal e uma componente transversal.
A componente longitudinal diz respeito à parcela da corrente injetada
que percorre todo o trecho considerado. Dessa forma, ela é responsável pelas
perdas referentes à resistividade do eletrodo e pelos campos magnéticos
estabelecidos no interior e no exterior do mesmo. Em termos de circuito
equivalente, o efeito da oposição da passagem da corrente longitudinal
oferecida pelo trecho considerado do eletrodo pode ser representado por dois
elementos-série: uma resistência e uma indutância. Tal fato leva à
decomposição da corrente longitudinal em outras duas parcelas: uma parte real
e uma imaginária.
A componente transversal da corrente injetada é a parcela que sai do
trecho considerado do eletrodo para a terra adjacente. Como a mesma percorre
um meio que possui condutividade e permissividade definidas, a corrente
transversal pode ser dividida em outras duas componentes: uma parcela
condutiva e outra parcela capacitiva. A corrente de condução tem origem no
7
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estabelecimento de campos elétricos em um meio que apresenta condutividade
não-nula e representa as perdas resistivas no mesmo. A corrente de
deslocamento é originada pelo campo elétrico estabelecido em um meio de
permissividade definida. Dessa forma, a energia associada ao estabelecimento
destas duas parcelas da corrente transversal pode ser representada por dois
elementos paralelos no circuito equivalente: uma condutância (parcela real da
corrente transversal) e uma capacitância (parcela imaginária da corrente
transversal).
O circuito T equivalente do segmento de eletrodo discutido
anteriormente está ilustrado na figura 2.3.

R/2

L/2

R/2
G

L/2

C

Figura 2.3–Circuito T equivalente de um trecho de eletrodo de aterramento

Além dos elementos de circuitos básicos anteriormente descritos, os
efeitos mútuos entre os diversos trechos do eletrodo devem ser considerados.
Para tal, um equacionamento mais complexo deve ser adotado.

2.2.2. Resistência de aterramento
Referências à impedância de aterramento como resistência de
aterramento são usuais. Tal fato possui justificativa prática, que está
apresentada a seguir.
Quando são consideradas correntes de freqüências mais baixas, ou seja,
da ordem de dezenas a poucas centenas de Hertz (típicas de curto-circuito), os
efeitos reativos podem ser desprezados. Ademais, as perdas resistivas nos
8
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eletrodos são reduzidas em relação à energia associada à passagem de corrente
no solo, já que a resistividade deste é muito maior do que a resistividade dos
materiais que compõem os eletrodos.
Assim sendo, o circuito equivalente da figura 2.3 pode ser simplificado.
Cada trecho do eletrodo pode ser representado apenas pelo elemento
transversal G, assim como indicado na figura 2.4.

G
Figura 2.4 - Circuito simplificado do trecho de um eletrodo para sinais de baixa freqüências

No cômputo do efeito da corrente em todo o aterramento, devem ser
considerados os efeitos mútuos entre os elementos transversais de cada trecho.
Assim, a resistência de aterramento (RT) é dada pela razão entre a
elevação de potencial desenvolvida no aterramento e a corrente injetada no
mesmo, quando as freqüências que compõem tais sinais são pequenas, ou seja,
da ordem de dezenas a poucas centenas de Hz. Em termos de circuito
equivalente, a resistência de aterramento é o resultado da associação de
diversos ramos semelhantes ao representado na figura 2.4.

2.2.3. Impedância harmônica
De maneira a caracterizar a resposta de aterramentos em todo o
espectro de freqüências, define-se o termo impedância harmônica, representado
por Z(ω). Trata-se da razão inversa entre a corrente injetada no aterramento e a
elevação de potencial causada, em cada freqüência que compõe tais sinais.
Dessa forma, assim como a própria representação Z(ω) indica, a impedância
harmônica é definida no domínio da freqüência.
9
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A preocupação com a composição da impedância de aterramento em
grande parte do espectro de freqüência está ligada a uma das maiores
ocorrências solicitantes de tal sistema: as descargas atmosféricas.
A figura 2.5 indica uma forma de onda típica de uma corrente de
descarga medida na torre instrumentada da Estação do Morro do Cachimbo,
localizada em Belo Horizonte [4]. É possível perceber o caráter impulsivo da
corrente: em poucos microssegundos, o valor medido chega a dezenas de kA.

(a)

(b)
Figura 2.5- Forma de onda completa (a) e detalhe (b) de uma corrente de descarga atmosférica medida
na Estação de Pesquisa em Raios do Morro do Cachimbo [4]

A figura 2.6 ilustra a Transformada de Fourier dos dados da figura 2.5,
normalizada para a maior amplitude encontrada. É possível perceber que a
ocorrência de componentes harmônicas não se restringe somente a baixas
freqüências. Em freqüências da ordem de centenas de kHz, a presença de
componentes harmônicas ainda é relevante. Dessa forma, o conhecimento do
valor da impedância em todo o espectro de freqüência torna-se essencial para o
10
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estudo da resposta de aterramentos frente à injeção de correntes de descargas
nos mesmos.

Figura 2.6 - Transformada de Fourier da forma de onda de corrente ilustrada na figura 2.5

Para ilustrar alguns casos de interesse prático, as impedâncias
harmônicas

de

duas

configurações

distintas

de

aterramentos

estão

representadas nas figuras 2.7a e 2.7b. No primeiro caso, trata-se de um eletrodo
horizontal de 20 metros de comprimento, enterrado a uma profundidade de 0,5
metro em um solo de resistividade igual a 1500 Ωm. O ponto de injeção de
corrente está localizado na extremidade do eletrodo. No segundo caso, está
representada a impedância harmônica vista do ponto central de uma malha
enterrada em um solo de mesma resistividade e à mesma profundidade que no
caso anterior. No entanto, a malha possui 20 metros de comprimento por 16
metros de largura e é composta por reticulados de 4 x 4 metros.
Os dados das figuras em questão foram obtidos a partir de simulações
executadas com o Modelo HEM2 [5], considerando a variação dos parâmetros
do solo (resistividade e permissividade) com a freqüência a partir de equações
que serão apresentadas posteriormente.
Em ambas representações, o módulo da impedância mantém-se dentro
de uma faixa que pode ser considerada constante até algumas centenas de Hz.
Nesse caso, a razão entre o potencial desenvolvido e a corrente injetada
equivale à Resistência de Aterramento discutida anteriormente.

2 O Modelo HEM (Hybrid Electromagnetic Model), desenvolvido no LRC, é uma
ferramenta para obtenção de soluções numéricas de transitórios associados a descargas
atmosféricas
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(a)

(b)
Figura 2.7 - Resultados de simulação da impedância harmônica obtidos da aplicação do HEM:
(a) Eletrodo Horizontal de 20 m enterrado a 50 cm de profundidade em
um solo de 1500 Ωm – injeção de corrente na extremidade
(b) malha de 20 x 16 m com reticulados de 4 x 4 m e enterrada a 50 cm de profundidade em
um solo de 1500 Ωm – injeção de corrente no centro

Após algumas décadas de freqüência, o módulo da impedância
decresce, assim como o ângulo correspondente, indicando a presença de efeitos
capacitivos. Para freqüências ainda maiores, nomeadamente a partir de
algumas centenas de kHz, o valor de impedância chega a um mínimo e passa a
aumentar após o mesmo. Tal comportamento ocorre devido ao crescimento do
efeito indutivo. A conseqüência é a mudança de sinal no ângulo da impedância.
Dependendo da configuração geométrica do aterramento, da resistividade do
solo e das freqüências do sinal aplicado, o efeito indutivo pode ser tão intenso
que pode elevar o módulo da impedância a valores superiores à resistência de
aterramento em baixas freqüências.
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2.2.4. Impedância impulsiva de aterramento
Quando se consideram ocorrências no domínio do tempo, é comum
referir-se à impedância impulsiva de aterramento (ZP), definida como a relação
entre os valores máximos da corrente injetada no aterramento e da elevação de
potencial resultante.
Em muitos casos, dependendo da configuração do aterramento e das
formas de onda de corrente injetadas, os picos de tensão e de corrente não
ocorrem simultaneamente. Tal fato pode, a princípio, descaracterizar a
relevância do termo ZP, visto que o mesmo depende fortemente da onda
injetada e não só da configuração geométrica do aterramento e dos parâmetros
do solo. No entanto, é inegável a importância do mesmo em termos de
estimativa da elevação máxima de potencial desenvolvida em um aterramento
em função do tipo de corrente injetada.
A partir de ZP, é possível estimar quais serão os níveis de tensão
máximos em um aterramento para um determinado conjunto de ondas de
corrente. Dessa forma, o parâmetro em discussão é muito apropriado para a
realização de análises de sensibilidade.
Na figura 2.8, para a mesma configuração de aterramento da figura 2.7b
(malha de 20 x 16 metros instalada a 50 centímetros de profundidade em um
solo de resistividade igual a 1500 Ωm), estão expostos dois conjuntos diferentes
de ondas de tensão e corrente. Um conjunto é representativo dos tempos da
primeira corrente de descarga, enquanto o outro se aproxima da forma de onda
de uma corrente de retorno de descarga subseqüente [3].
Para a injeção de uma primeira corrente de descarga no centro da
malha de valor de pico igual a 1,40 A, o potencial máximo atingido foi de
39,36 V. A impedância impulsiva resultante é de 28,11 Ω. Quando a corrente
representativa de descargas subseqüentes de pico igual a 1,45 A é injetada, a
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elevação máxima de potencial é de 37,31 V. A impedância impulsiva para esta
forma de onda é de 25,73 Ω.

(a)

(b)
Figura 2.8 - Elevação de potencial e corrente injetada no ponto central de uma malha
de aterramento para dois tipos diferentes de evento:
(a) primeira corrente de descarga e (b) corrente de descarga subseqüente

Foi possível verificar que, para a forma de onda de corrente mais
rápida, ou seja, a que apresenta componentes em freqüências mais elevadas, o
valor de ZP mostrou-se menor que no caso da onda característica de uma
primeira corrente de descarga (mais lenta). A justificativa para tal observação
resume-se a dois aspectos: efeito capacitivo mais intenso para as componentes
de freqüência que constituem a onda mais rápida; variação dos parâmetros do
solo com o aumento da freqüência (diminuição da resistividade e da
permissividade relativa).
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2.3.

Composição da corrente no solo

Como discutido anteriormente, é usual referir-se somente à resistência de
aterramento para caracterizar o desempenho de sistemas de aterramentos. A
conseqüência desta suposição é considerar somente a parte condutiva em baixas
freqüências do aterramento. Tal consideração é razoável somente para
fenômenos lentos.
Em fenômenos que apresentam componentes de freqüências elevadas, a
parcela capacitiva da corrente que flui no aterramento deixa de ser desprezível.
A relação entre as correntes de condução e capacitiva no solo, dada por σ/ωε
(onde σ denota a condutividade do solo, ε diz respeito à permissividade do
mesmo e ω refere-se à freqüência angular considerada), pode alcançar valores
da ordem de grandeza de uma unidade. Portanto, o efeito capacitivo passa a ser
importante na resposta do aterramento.
Na figura 2.9, estão destacadas somente as formas de onda da figura 2.8
referentes à corrente típica de uma descarga subseqüente. A diferença de
instantes nos quais ocorrem os picos de tensão e de corrente para a situação
considerada, ou seja, o defasamento entre as duas ondas apresentadas, é
característica da presença de efeitos reativos. Como a corrente está adiantada
em relação à tensão, o efeito reativo em questão é do tipo capacitivo. A
intensidade dos efeitos capacitivos é função da permissividade do solo em
questão.

Figura 2.9 - Efeito capacitivo na malha de aterramento representado pela
não simultaneidade nos picos das ondas de corrente e de elevação de potencial
(ponto de injeção localizado no centro da malha)
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Na maior parte dos casos, a permeabilidade magnética do solo é similar à
do ar. No entanto, dados experimentais indicam variações consideráveis da
resistividade e da permissividade do solo quando são consideradas correntes
compostas por sinais de freqüências variando entre dezenas de Hz a unidades
de MHz.
A dependência dos parâmetros do solo em relação à freqüência está
explorada nas referências [6] e [7]. Dentre as principais conclusões de tais
trabalhos, destaca-se o fato de que a suposição de valores constantes no
domínio da freqüência da permissividade e da resistividade do solo leva a erros
significativos quando da simulação de injeção de correntes rápidas em
aterramentos. No que diz respeito aos valores de tais parâmetros, a variação da
resistividade no domínio da freqüência mostra-se muito dependente do valor
de resistividade do solo em baixas freqüências.
Dados experimentais [6,7] indicam que ocorre redução na resistividade
quando a freqüência considerada aumenta. Em especial, para uma faixa de
100 Hz a 1 MHz, a redução de tal parâmetro pode ser de 20 % em solos de baixa
resistividade (entre 60 e 150 Ωm) e de 80% em solos de alta resistividade (entre
2 e 9 kΩm).
Da mesma forma que ocorre com a resistividade, é observada redução de
valores na permissividade com o aumento da freqüência considerada. De
acordo com a referência citada anteriormente, há uma dispersão muito grande
dos valores de permissividade relativa se considerados vários tipos de solo. A
ordem de grandeza deste parâmetro pode apresentar reduções de 770 a 140 ou
de 50 a 27 em uma faixa de 10 kHz a 1 MHz. No entanto, para a maioria dos
solos, este valor tende a mostrar-se próximo de 20 para 4 MHz.
Dentre as referências no tema em questão, destaca-se o trabalho de
Visacro e Alípio publicado em 2012 [7], no qual foi proposto um
equacionamento geral de variação de resistividade e permissividade dos solos
que mostrou boa concordância com os valores obtidos experimentalmente.
16

2. O Comportamento Transitório de Aterramentos Elétricos
A formulação proposta está representada pelas equações 2.1 e 2.2. A
primeira diz respeito à variação da resistividade e é função somente da
resistividade em baixas freqüências e, obviamente, da freqüência considerada.
A segunda equação fornece a variação da permissividade relativa na freqüência
e possui como parâmetro de entrada somente esta grandeza.

𝜌 𝜔 = 𝜌0 ∙ 1 + 1,2 ∙ 10−6 ∙ 𝜌00,73 ∙

𝑓 − 100

𝜖𝑟 𝜔 = 7,6 ∙ 103 𝑓 −0,4 + 1,3

0,65

−1

(2.1)

(2.2)

Tendo como objetivo ilustrar o comportamento da resistividade e da
permissividade de três solos diferentes no domínio da freqüência, o
equacionamento apresentado anteriormente foi aplicado a solos de 300 Ωm,
1000 Ωm e 3000 Ωm. A figura 2.10 indica os resultados obtidos.

(a)

(b)
Figura 2.10 - Dados de resistividade (a) e permissividade (b) de três solos diferentes
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Na figura 2.10a, estão apresentadas formas de onda de resistividade
relativa (razão entre a variação na freqüência da resistividade pela resistividade
em baixas freqüências). Para o solo de 300 Ωm, a resistividade em 1 MHz
reduziu-se para 40 % do valor em 100 Hz. No solo de 1000 Ωm, a redução foi
ainda maior: 20 % do valor inicial. Para o solo mais resistivo, foi observada a
maior redução dentre os dados obtidos: 10 % do valor da resistividade em
baixas freqüências.
A figura 2.10b apresenta os resultados de permissividade relativa do
solo provenientes da aproximação proposta a partir da utilização da equação
2.2, que depende somente da freqüência. Em baixas freqüências, o valor
encontrado para εr foi da ordem de 1200. Já para altas freqüências, como
discutido anteriormente, a permissividade relativa tende a se manter perto de
20.

2.4.

Efeitos de propagação no solo

No caso de eletrodos que apresentam comprimentos consideravelmente
longos, a resposta do aterramento pode ser interpretada a partir de uma
abordagem que utiliza a teoria de linhas de transmissão. Nesse tipo de
abordagem, a corrente injetada e a elevação de potencial associada apresentam
comportamentos similares a ondas e, como tal, estão sujeitas a efeitos de
propagação.
Como o solo onde os eletrodos estão enterrados possui condutividade
não-nula, o meio de propagação em questão apresenta perdas. Portanto, uma
onda que se propaga em um aterramento de longos comprimentos está sujeita a
perdas de energia, o que resulta em atenuação da amplitude. Além disso, as
componentes de freqüência da onda injetada apresentam diferentes velocidades
de propagação e intensidades de atenuação variadas. Dessa forma, além de
atenuação, as ondas também estão sujeitas a distorções.
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Quanto maiores a condutividade do solo e a freqüência do sinal injetado,
maior será a atenuação sofrida. Dessa forma, para ondas mais rápidas e para
solos apresentando resistividades menores, maior será a atenuação sofrida pelo
sinal.
Esta discussão abre espaço para a definição de um termo freqüentemente
referenciado na área de aterramentos: o comprimento efetivo, comumente
representado por Lef.
Para os casos em que o comprimento dos eletrodos é muito grande ou o
solo apresenta baixa resistividade, a atenuação sofrida pelas componentes de
alta freqüência da onda injetada é tão intensa que, além de um certo
comprimento, não há mais dispersão de correntes para solo, mesmo havendo
trechos adicionais de eletrodo disponíveis para propagação. Em outras
palavras, um aumento no comprimento do eletrodo além do limite no qual as
componentes de alta freqüência estão extremamente atenuadas não promove
redução adicional na impedância de aterramento. Este comprimento limite é
chamado de comprimento efetivo.
Em baixas freqüências, aumentos no comprimento do eletrodo além de
Lef promovem a redução da resistência de aterramento. No entanto, nenhuma
alteração é observada na impedância de aterramento em freqüências maiores.

2.5.

Intensidade da corrente injetada

Para um aterramento submetido a correntes impulsivas, observou-se
experimentalmente que se mantém constante a relação entre tensão e corrente
quando são consideradas ondas com mesmas durações mas amplitudes
variáveis até um determinado limiar. Acima deste valor limite, o sistema deixa
de apresentar comportamento linear no que se refere a diferentes amplitudes de
corrente.
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À medida que a intensidade da corrente é elevada, o campo elétrico
correspondente no entorno dos eletrodos pode atingir valores capazes de
originar descargas disruptivas no meio. Este comportamento é conhecido como
o processo de ionização do solo.
A figura 2.11 ilustra a situação descrita anteriormente: canais condutores
sendo formados a partir de pequenas descargas originadas da elevação do
campo elétrico do meio devido à injeção de uma corrente de alta intensidade.

Figura 2.11 - Ilustração do processo de ionização do solo

Do ponto de vista da relação entre corrente aplicada e potencial
desenvolvido, o surgimento de tais canais de descarga provoca diminuição no
valor da impedância de aterramento. Esta redução é facilmente explicada pelo
aumento da área efetiva do eletrodo de dispersão de corrente, já que os canais
gerados apresentam alta condutividade em relação ao solo.
O efeito de ionização ocorre com intensidade maior em eletrodos
concentrados, ou seja, de dimensões reduzidas, e em eletrodos submetidos a
correntes de intensidade elevada.
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2.6. Influência conjunta de todos os fatores apresentados
Quando uma corrente real de descarga atmosférica é injetada em um
aterramento, todos os fatores discutidos anteriormente apresentam influência
na resposta final do sistema. Como eles ocorrem simultaneamente, a
compreensão da resposta do aterramento torna-se uma tarefa complexa.
Dependendo da intensidade e das características de tempo da onda de
corrente solicitante, um fator pode prevalecer sobre o outro. Considerando-se o
exemplo de eletrodos de pequenas dimensões instalados em solos de baixa
resistividade e submetidos a correntes extremamente intensas, o processo de
ionização do solo torna-se extremamente importante na definição do
comportamento da impedância do aterramento, já que a variação da
resistividade e da permissividade com a freqüência não ocorre de maneira
intensa. Já para solos de resistividade extremamente elevada, a variação da
resistividade e da permissividade do meio em função da freqüência torna-se
preponderante no valor de impedância de aterramento.
Em vários casos, a tarefa de identificação e descrição das principais
causas que levam a um determinado comportamento da impedância de
aterramento mostra-se extremamente difícil e trabalhosa. Por isso, a análise da
resposta do aterramento deve ser feita de maneira cuidadosa, para que
equívocos na interpretação dos dados não sejam cometidos.
Assim, para que sejam estudados os efeitos dos diversos fatores relativos
ao comportamento do sistema de aterramento, sugere-se que a tarefa seja
executada de forma separada e sistemática. Cada um dos aspectos (efeitos
reativos na impedância de aterramento, variação da permissividade e da
resistividade do solo, influência da intensidade da corrente, efeitos de
propagação no aterramento) deve ser explorado separadamente. Se a forma
com que cada aspecto influencia no valor final de impedância de aterramento
for bem conhecida, a probabilidade da ocorrência de equívocos na interpretação
do comportamento do sistema é minimizada.
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3. Resultados
Experimentais da
Resposta Impulsiva
de Malhas de
Aterramentos
3.1.

Introdução
Como discutido no capítulo anterior, o comportamento de sistemas de

aterramento frente a descargas atmosféricas é muito diferente do que é
observado para correntes lentas, típicas de curto-circuito. Entre os aspectos que
caracterizam tal comportamento, podem ser destacados: a resposta do
aterramento a correntes impulsivas, a dependência da freqüência dos
parâmetros do solo e o processo de ionização deste [8].
A literatura apresenta vários métodos computacionais para avaliação
do comportamento transitório de malhas de aterramento segundo diferentes
abordagens [5,9,10]. No entanto, há uma necessidade muito grande de
referências experimentais para validação dos modelos e seus resultados, bem
como das hipóteses assumidas com relação aos parâmetros físicos do solo.
Assim, há grande interesse científico na realização de ensaios experimentais em
malhas reais de aterramento, envolvendo a aplicação de ondas impulsivas de
corrente.
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A medição de grandezas relativas à resposta de sistemas de
aterramentos frente a correntes com características similares às de descargas
atmosféricas apresenta-se como uma tarefa complexa e trabalhosa. Entre as
causas que levam a este quadro, destacam-se as intensas interferências
eletromagnéticas entre os cabos de medição e eletrodos. Tais dificuldades são
ainda mais pronunciadas no caso de malhas de aterramento, que usualmente
envolvem configurações extensas e complexas.
Esse quadro motivou o desenvolvimento de uma pesquisa experimental
sobre a resposta de malhas de aterramentos, que teve como resultado a
apresentação de dois artigos em congressos internacionais [11,12] e a publicação
de outro artigo em um periódico [13].

3.2.

Desenvolvimentos

3.2.1. Arranjo experimental
Para os desenvolvimentos experimentais deste trabalho, foram
implementadas malhas cujas dimensões estão indicadas na figura 3.1.

Figura 3.1–Dimensões da malha de aterramento utilizada nos testes experimentais
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As malhas apresentam medidas laterais de 16 e de 20 metros.
Internamente, são compostas por reticulados quadrados de 4 metros de lado.
Os eletrodos estão enterrados a uma profundidade de 50 centímetros em
relação à superfície do solo.
Correntes de baixa intensidade com tempos representativos de
primeiras descargas e de descargas subseqüentes foram injetadas em três
pontos diferentes da malha, localizados na quina, no centro e no ponto médio
da maior lateral, e representados, respectivamente, pelos pontos A, B e C na
figura 3.1.
Um gerador de impulsos portátil foi desenvolvido para fornecer em sua
saída ondas de tensão de até 1,5 kV de amplitude. A partir da alteração dos
componentes do circuito de tal equipamento, foi possível variar de forma ampla
os tempos de frente e de cauda das ondas de corrente.
O circuito básico do gerador está representado na figura 3.2. Ele
constitui-se, basicamente, de um multiplicador analógico alimentado por uma
fonte de tensão alternada e que possui sua saída conectada a um circuito de
descarga.

C5

C6

R3

C3

C4

R2

C1

C2

R1

vo

AC
CHAVE
ELETRÔNICA
Figura 3.2 – Circuito do gerador de impulso de 1,.5 kV utilizado nas realizações experimentais
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O nível de tensão de 1,5 kV é obtido a partir de um multiplicador
analógico composto pelos diodos e pelos capacitores de C1 a C6, todos
ilustrados na figura 3.2. Uma rápida análise do multiplicador permite concluir
que, após alguns ciclos da tensão da fonte de alimentação alternada, os
capacitores C2, C4 e C6 ficam carregados com o dobro da tensão de pico da
fonte. Após isso, uma chave eletrônica realiza a conexão do circuito de altatensão composto por estes capacitores a um ramo resistivo capaz de modelar a
onda a ser injetada. Os dois terminais nos quais a tensão vo está indicada
compõem a saída do gerador.
Foram projetados os parâmetros de circuito requeridos para que o
gerador provesse um conjunto de ondas de corrente de interesse para as
análises deste trabalho, com tempos de frente e de meia onda na faixa de 100 ns
a 4 µs e de 900ns a 150 µs, respectivamente. Dentre os tempos de frente, buscouse alcançar valores próximos a 0,7 µs e 4 µs, tendo em vista que se tratam de
tempos típicos das correntes de primeira descarga e de descargas subseqüentes,
respectivamente. A utilização de tempos mais reduzidos, por volta de 150 ns,
teve por objetivo tornar mais pronunciados os efeitos de propagação nos
eletrodos para fins de interpretação do comportamento do aterramento.
O arranjo experimental utilizado nos testes [14] está ilustrado na figura
3.3, na qual todos os componentes do circuito de injeção de corrente e de
medição estão representados.

Figura 3.3 – Arranjo experimental utilizado nos testes (Adaptado de [14])
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Na saída positiva do gerador de 1,5 kV, há um resistor de filme de
carbono, comumente referenciado como shunt (Rs), que exerce a função de
transdutor para a amostragem da corrente injetada. Tendo em vista que, na
faixa de freqüências considerada, o resistor apresenta comportamento linear, é
possível obter prontamente o valor de corrente através da tensão medida em
seus terminais. O segundo terminal do shunt está conectado à malha sob teste.
A saída negativa do gerador está ligada à malha auxiliar através de um sistema
de retorno de corrente que teve seu comprimento variado entre 120 e 180
metros nas diversas medições executadas.
A malha auxiliar de corrente é composta por seis eletrodos de 1,5 m de
comprimento, todos interligados eletricamente e posicionados ao longo de um
círculo de, aproximadamente, 1,5 m de raio.
Entre a malha auxiliar e os cabos de retorno de corrente, há resistores
de casamento de impedância, utilizados para reduzir o efeito das reflexões de
ondas que se propagam nos cabos. Os valores usuais de resistores utilizados
para o casamento de impedância variaram entre 100 e 300 Ω, dependendo das
condições do solo e do posicionamento do retorno de corrente.
Há indicada, ainda, a utilização de uma haste auxiliar de 1 metro de
comprimento posicionada a 60 metros de distância da malha em teste. A função
desse componente é o estabelecimento de uma referência de potencial. Diversas
medições foram realizadas para encontrar a distância a partir da qual não havia
mais diferença no valor de tensão medido ao se afastar da malha. Trata-se de
uma indicação clara da obtenção de pontos já localizados na região abrangida
pelo patamar de potencial [1]. O afastamento no qual esta condição foi
alcançada foi de 55 metros, mas, por questões de conservadorismo, foram
acrescidos cinco metros na localização da haste.
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3.3.

Condições de solo analisadas
Duas condições distintas de solo foram utilizadas para as realizações

experimentais e simulações deste trabalho. Malhas de aterramento com as
dimensões indicadas na figura 3.1 foram instaladas em dois solos diferentes:
um de alta resistividade e o outro de baixa. O solo de baixa resistividade
localiza-se nas proximidades do prédio do LRC, enquanto o de alta
resistividade está em uma região rural do município de Curvelo.
Em um primeiro momento, foram realizados ensaios na malha
instalada no solo de baixa resistividade. Para medições executadas em
diferentes épocas do ano, observou-se uma variação de resistividade na faixa de
160 a 250 Ωm. Trata-se de uma condição favorável para a análise de efeitos de
propagação de ondas de corrente e de tensão em sistemas de aterramento.
Posteriormente, ensaios experimentais foram realizados na malha
instalada no solo de alta resistividade (2000 Ωm). Para tal condição, os efeitos
capacitivos e os efeitos provenientes da variação da resistividade e da
permissividade do solo com a freqüência são mais pronunciados, o que facilita
a análise da influência dessas variáveis no comportamento do aterramento.

3.4.

Resultados e análises da resposta da malha

instalada no solo de baixa resistividade
As medições a que se refere este item foram realizadas quando o solo
no local de instalação da malha de aterramento apresentava resistividade
aparente igual a 175 Ωm. Esta resistividade foi determinada a partir do valor
medido da resistência de aterramento da malha em baixas freqüências (RLF),
que se mostrou próximo de 6,5 Ω. O cálculo de resistividade foi efetuado a
partir da utilização de um aplicativo computacional desenvolvido no LRC
baseado na aproximação “potencial constante”.
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Primeiramente, objetivando-se estudar a resposta transitória do sistema
de aterramento em questão, observou-se a elevação de potencial para três tipos
diferentes de ondas de corrente, todas correspondentes a pulsos rápidos. Os
parâmetros de tais ondas relativos ao tempo de frente e à duração total,
respectivamente, são: 100 ns / 900 ns, 0,7 µs / 3 µs e 1,5 µs / 10 µs. Dentre as
três formas de onda citadas, a mais rápida (tempo de frente de 100 ns) foi
utilizada para enfatizar os efeitos de propagação que ocorrem na malha.
Em

um

segundo

momento,

formas

de

ondas

com

tempos

representativos de correntes de descargas atmosféricas foram injetadas na
malha. Seus tempos de frente e de meia-onda (tempo decorrido até o momento
no qual metade do valor máximo da corrente é atingido, após a ocorrência do
pico desta) são: 0,7 µs /16 µs, 2 µs /120 µs e 4 µs /140 µs. Como mencionado
anteriormente, as correntes de tempos de frente iguais a 4 µs e 0,7 µs
representam, respectivamente, condições medianas de primeiras correntes de
descarga e de descargas subseqüentes. A corrente de 2 µs /120 µs representa
uma primeira corrente de descargas com o tempo de frente mais rápido. Além
dos três tipos diferentes de onda descritos, foi utilizada uma corrente com
parâmetros de tempo mais reduzidos: 0,15 µs /2 µs. Não se trata de uma forma
de onda representativa de correntes de descargas atmosféricas: a sua aplicação
tem por objetivo tornar mais pronunciados os efeitos de propagação na malha.

3.4.1. Resultados experimentais preliminares desenvolvidos
para ondas de tempo de frente de 100 ns
A figura 3.4 apresenta os resultados da injeção de ondas de corrente de
100 ns de tempo de frente nos três pontos da malha. É importante ressaltar a
qualidade da medição realizada, apesar da influência de um sinal espúrio na
tensão, apresentando componentes em freqüências em torno de 1 MHz. Tendo
como objetivo a diminuição da influência desse ruído, as curvas apresentadas
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foram obtidas a partir da média de quatro medições nas quais a mesma corrente
foi injetada.

(a)

(b)

(c)
Figura 3.4 – Resultados de medições de elevação de potencial para correntes de 100 ns / 900 ns injetadas
nos seguintes pontos da malha: (a) quina, (b) ponto médio lateral e (c) centro (R LF = 6,5 Ω)

Nota-se que a onda de tensão alcança valores negativos em sua cauda,
presumivelmente associados ao efeito do sinal espúrio no solo e à reflexão de
onda no eletrodo de potencial.

3.4.2. Análises preliminares desenvolvidas para ondas de
tempo de frente de 100 ns
A primeira análise a ser feita diz respeito ao efeito da posição de injeção
de corrente. Percebe-se que, quando se move tal posição da quina da malha
para o ponto médio lateral, e, após isso, para o centro, o valor da impedância
impulsiva diminui. A explicação para tal observação está relacionada ao
comprimento efetivo dos condutores da malha, discutidos no capítulo anterior.
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Considerando-se a resistividade do solo muito reduzida e a variação
muito rápida dos sinais de corrente (conteúdo de freqüência elevado), os efeitos
de propagação tornam-se muito significativos, notadamente a atenuação das
ondas de corrente e tensão ao longo dos eletrodos. Por conseguinte, o
comprimento efetivo torna-se muito reduzido, inferior ao comprimento dos
eletrodos laterais em alguns casos.
Particularmente, para a injeção de corrente na quina da malha, onde o
comprimento de eletrodo disponível para propagação é mais longo, o efeito é
mais pronunciado e a onda de corrente percebe um comprimento para sua
dispersão inferior ao comprimento real do eletrodo.
Quando a onda de corrente é injetada no centro da malha, o
comprimento de condutor disponível para propagação da corrente a partir do
ponto de injeção é menor e, por outro lado, há mais caminhos disponíveis (em
paralelo) para a corrente se propagar. Nesse caso, o efeito de atenuação é
reduzido em relação à quantidade de caminhos em paralelo para dispersão de
corrente e a impedância impulsiva no centro da malha apresenta valores
menores.
Para a injeção de correntes no ponto central, foram encontrados os
menores valores de ZP (por volta de 34 Ω). Já na quina, as quatro medições
realizadas apresentaram valores próximos de 50 Ω. Para o ponto localizado na
lateral da malha, 37 Ω foi o valor médio encontrado. É importante observar que
tais valores são muito superiores à resistência em baixas freqüências de 6,5 Ω.
Os mesmos tipos de resultados foram desenvolvidos para as ondas de
0,7 µs e 1,5 µs de frente. No entanto, em tais casos, os dados resultantes das
medições de elevação de potencial da malha mostraram-se altamente
contaminados com o sinal espúrio já mencionado, tendo em vista a redução na
amplitude do sinal de tensão quando os respectivos tempos de frente das ondas
de corrente são aumentados.
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As medições anteriores serviram para uma análise preliminar quanto à
qualidade dos resultados experimentais e para prospecção do comportamento
da malha nas condições em que os efeitos de propagação são muito acentuados.

3.4.3. Resultados experimentais consolidados referentes às
formas de onda de tempos de frente iguais a 0,15 µs,
0,7 µs, 2 µs e 4 µs
As medições apresentadas neste item foram realizadas ao longo de um
único dia, em um intervalo de 7 horas. A utilização de tal procedimento visa
reduzir a influência nos resultados da variação de resistividade no solo
associada à usual mudança da umidade do solo no intervalo de alguns dias.
As formas de onda dos dois casos extremos de ZP (injeção na quina e no
centro) estão ilustradas nas figuras 3.5 e 3.6, para as correntes de 0,15 µs /2 µs,
0,7 µs /16µs, 2 µs /120 µs e 4 µs /140µs. Trata-se de formas de onda médias
sincronizadas de tensão e corrente para quatro medições em cada situação.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3.5 – Resultados experimentais de elevação de potencial e corrente injetada na quina
da malha de aterramento para as seguintes formas de onda de corrente:
(a)0,15 µs /2 µs, (b) 0,7 µs /16µs, (c) 2 µs /120 µs e (d) 4 µs /140µs (RLF = 6,5 Ω)
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.6 - Resultados experimentais de elevação de potencial e corrente injetada no centro
da malha de aterramento para as seguintes formas de onda de corrente:
(a) 0,15 µs /2 µs, (b) 0,7 µs /16µs, (c) 2 µs /120 µs e (d) 4 µs /140µs (RLF = 6,5 Ω)

3.4.4. Análises dos resultados experimentais consolidados
referentes às formas de onda de tempos de frente iguais
a 0,15 µs, 0,7 µs, 2 µs e 4 µs
O primeiro aspecto a ser destacado nas formas de onda das figuras
apresentadas diz respeito à presença de sinais espúrios na tensão, já
mencionados anteriormente. A presença de tais sinais torna-se ainda mais
relevante para as formas de onda mais lentas, ou seja, que possuem tempos de
frente iguais a 2 µs e 4 µs. Nesses casos, as correspondentes elevações de
potencial apresentaram amplitudes da ordem de grandeza do ruído, já que, nas
faixas de freqüências envolvidas, a impedância harmônica tem valores menores
que nos casos das ondas mais rápidas.
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a) Resposta impulsiva
A despeito das distorções nas formas de onda do GPR devido ao sinal
espúrio, foi possível estimar a impedância impulsiva em cada medição. Os
respectivos valores de ZP estão expostos na tabela 3.1.
Posição

ZP (VP/IP) (Ω)
tf = 150 ns

tf = 0,7 µs

tf = 2 µs

tf = 4 µs

A (Quina)

49

21

9,5

6,9

C (Lateral)

36

12

6,7

5,6

B (Centro)

32

10

5,8

5,3

Tabela 3.1 – Valores de impedância harmônica (ZP) encontrados a partir das medições (RLF = 6,5 Ω)

A comparação entre os dados fornecidos pelas figuras 3.5 e 3.6 e pela
tabela 3.1 indica os dois sentidos nos quais a impedância impulsiva diminui:
quando o ponto de injeção é alterado da quina para o centro, passando pela
lateral; quando são aumentados os tempos de frente das ondas injetadas.
Além disso, considerando qualquer ponto de injeção de corrente, os
valores de ZP para as ondas mais rápidas são significativamente maiores que os
valores para as ondas mais lentas. Quando a injeção de corrente é feita na quina
da malha, a diferença é de, aproximadamente, sete vezes. Para o ponto de
injeção localizado na lateral, a impedância impulsiva relativa à onda de tempo
de frente igual a 150 ns é mais que seis vezes superior ao valor encontrado
quando a onda injetada é a mais lenta. Já para o centro da malha, a diferença é
pouco maior que seis vezes.
Quando são consideradas as formas de onda de correntes com tempos
de frente representativos de primeiras correntes de descarga (tf = 4µs) e de
descargas subseqüentes (tf = 0,7 µs), a relação entre os valores de ZP mostrou-se
bem definida para os três pontos de injeção: os valores situam-se numa faixa
entre 2 e 3. Essa observação está consistente com os conceitos apresentados em
[1] e discutidos em [15].
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A figura 3.7 exibe de forma gráfica o comportamento do chamado
coeficiente de impulso (IC = ZP/RLF) em função do comprimento do eletrodo e
ilustra aspectos das análises realizadas anteriormente. O uso de ondas mais
rápidas (menores tempos de frente) resulta em curvas com o ponto de inflexão
deslocadas para a esquerda, indicando que o coeficiente de impulso passa a
crescer para comprimentos menores do eletrodo.

Figura 3. 7 – Representação do coeficiente de impulso em função do comprimento do eletrodo

Para se estabelecer uma referência no que diz respeito a valores de
comprimento efetivo, considerando-se solos de resistividade próxima a 250 Ωm
e correntes com tempos de frente menores que 2 µs, valores menores que 15
metros são esperados. Na medida em que se reduz o tempo de frente da onda
de corrente, este valor de comprimento efetivo diminui.
Valores de coeficiente de impulso consideravelmente menores que a
unidade (entre 0,4 e 0,7) são encontrados somente em solos de alta
resistividade. Para solos de resistividades menores que 300 Ωm, IC localiza-se
entre 0,85 e 0,96 para comprimentos inferiores ao efetivo.
Deve ser ressaltado que, para as medições realizadas, assim como era
previsto nas discussões presentes nas referências, independentemente do tempo
de frente da onda de corrente injetada, há redução do valor de Z P quando se
move da quina da malha para o centro (partindo do ponto A, passando por C e
finalizando em B).
34

3. Resultados Experimentais da Resposta Impulsiva de Malhas de Aterramento
O grau de redução no valor de impedância quando se desloca o ponto
de injeção varia de acordo com os tempos de frente escolhidos. No caso da onda
mais lenta, a redução é próxima de 20%. Para ondas de corrente com tempos de
frente bem menores que 4 µs, essa diminuição ocorre de forma mais
significativa, já que há componentes de freqüência superiores envolvidas. No
caso de formas de ondas representativas de descargas subseqüentes, a
impedância impulsiva medida no centro da malha representa 48 % do valor
medido na quina.
Na referência [2], é discutido o comportamento da mudança de posição
de injeção de corrente em um eletrodo horizontal longo enterrado em um solo
de baixa resistividade. Observou-se que a impedância impulsiva de
aterramento varia de forma significativa quando o ponto de injeção é deslocado
da extremidade do eletrodo para o centro do mesmo (redução de
aproximadamente 50%). O mesmo comportamento foi observado para malhas
de aterramento, quando o ponto de injeção foi deslocado da quina para o
centro.
Em grande parte dos casos analisados, a impedância impulsiva
apresentou valores maiores que a resistência de aterramento, resultado
esperado para solos de baixa resistividade e eletrodos mais longos que o
comprimento efetivo. No entanto, para três casos, ZP mostrou-se menor que RF.
São eles: injeção de corrente de tf = 4 e 2 µs no centro da malha e de tf = 4 µs no
ponto lateral. Nestes casos, o coeficiente de impulso foi deslocado para a região
da esquerda no gráfico da figura 3.7.
Um fato muito interessante deve ser destacado. Nas figuras 3.5b, c e d,
efeitos indutivos, característicos de freqüências mais elevadas, podem ser
notados a partir do defasamento entre as ondas de tensão e corrente: o pico de
tensão antecede o pico de corrente. A não ser para a onda mais rápida, todas as
outras apresentam este mesmo comportamento. Na figura 3.5a, é possível
observar que os valores máximos das ondas de corrente injetadas e de elevação
de potencial ocorrem simultaneamente. A defasagem característica dos efeitos
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indutivos não é observada em tal caso. Aparentemente, trata-se de um
resultado inesperado, já que a diminuição dos respectivos tempos de frente
intensifica as componentes em alta freqüência das ondas de tensão e de
corrente. Como provável conseqüência, deveria ser observado um forte efeito
indutivo. No entanto, o que se observa é que, para ondas extremamente
rápidas, a corrente se propaga nos eletrodos enxergando uma impedância de
surto dada pela raiz quadrada da razão entre a indutância e a capacitância dos
mesmos por unidade de comprimento. Como a impedância de surto é um
número real, esta é a explicação para o defasamento quase nulo entre as ondas
de tensão e de corrente.
b) Resposta da malha no domínio da freqüência
Da aplicação da Transformada de Fourier às ondas de tensão e corrente
de tempos iguais a 0,15 µs /2 µs, 0,7 µs /16 µs e 4 µs /140 µs, foram obtidos os
vetores de tensão e de corrente no domínio da freqüência (V(ω) e I(ω)).
A impedância harmônica foi encontrada da razão entre as duas grandezas
(Z(ω) = V(ω) /I(ω)).
Para cada classe de onda de corrente, foram utilizadas configurações
diferentes de escalas de tempo na aquisição através do osciloscópio, o que
implica em tempos de amostragens distintos em cada situação. Portanto, para
as ondas utilizadas na obtenção da impedância harmônica, cada tipo é
responsável por abranger uma faixa diferente no domínio da freqüência.
Os dados de impedância harmônica obtidos para cada tipo de onda de
corrente foram superpostos e estão ilustrados na figura 3.8.

(a)
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(b)

(c)

Figura 3. 8 – Impedância harmônica da malha de aterramento para os três pontos diferentes de injeção
de corrente: (a) quina, (b) lateral e (c) centro (RLF = 6,5 Ω)

O primeiro ponto a ser destacado refere-se à suavidade das curvas
obtidas, a menos de alguns picos e oscilações entre 600 kHz e 900 kHz. A
ocorrência destes é atribuída ao sinal espúrio presente na medição de elevação
de potencial da malha. Além disso, destaca-se a concordância entre os valores
de impedância harmônica nas extremidades de cada curva superposta. O início
das curvas de 700 ns apresenta valores muito próximos dos valores finais das
curvas de 4 µs e o mesmo ocorre na fronteira entre o final das curvas de 700 ns e
o início daquelas relativas a tempos de frente iguais a 150 ns.
Para freqüências menores que 20 kHz, a impedância harmônica é
aproximadamente igual à resistência em baixas freqüências em todos os casos
estudados (amplitude aproximadamente constante e ângulo quase nulo). Acima
de 20 kHz, percebe-se que o módulo da impedância passa a ter o seu valor
elevado, assim como o seu respectivo ângulo.
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Observou-se que o efeito indutivo da malha inicia-se para freqüências
menores em relação aos outros casos quando o ponto de injeção situa-se na
quina. Para este ponto, a partir de 20 kHz já são notados valores acima da
resistência em baixas freqüências. Quando se considera a impedância vista a
partir do ponto médio lateral da malha, o início do efeito indutivo ocorre em 30
kHz. Já para o ponto central, Z(ω) passa a exibir efeitos indutivos em
freqüências maiores que 100 kHz. Em todos os casos, o ângulo da impedância
passa a diminuir após 1 MHz, chegando a valores próximos de zero no final do
espectro representado. Essa observação é consistente com o defasamento no
tempo quase nulo entre as formas de onda de tensão e corrente para tempos de
frente iguais a 150 ns.

3.5.

Medições mais elaboradas no solo de baixa

resistividade e comparação entre os resultados
experimentais e de simulação
As seções anteriores do presente capítulo apresentam dados referentes
a medições em malhas reais. Após a publicação desses resultados, foi
desenvolvida uma análise que incluía a obtenção de resultados experimentais
de maior exatidão e sua comparação com resultados de simulação.
Tendo em vista a variação considerável que pode ocorrer nos valores de
resistividade do solo devido a mudanças nas condições de sua umidade, optouse novamente pela aquisição de resultados de medição ao longo de um único
dia. No período em que as medições foram obtidas, a resistividade aparente do
solo valia, aproximadamente, 160 Ωm. Este valor foi calculado a partir da
medição de resistência de aterramento em baixas freqüências da malha, que
resultou em 4,1 Ω.
Novamente, o arranjo experimental da figura 3.3 foi adotado. O mesmo
gerador de impulso foi aplicado para a injeção de ondas de tensão de 1,5 kV.
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Para a configuração de cabos de retorno de corrente utilizada, inseriu-se uma
resistência total de 110 Ω na terminação dos cabos junto ao aterramento
auxiliar, de maneira a eliminar as reflexões de ondas de corrente nos mesmos.
Novas correntes com tempos de frente representativos de descargas
atmosféricas (tf= 800 ns e tf = 4 µs) foram injetadas na mesma malha utilizada na
primeira medição.
Para reduzir a influência do sinal espúrio nas medições de elevação de
potencial da malha, atuou-se no circuito de medição com o objetivo de elevar a
amplitude da corrente aplicada. Os valores de pico de corrente foram
ampliados para a faixa de 8 a 9 A. Fundamentalmente, para se alcançar tal
objetivo, foi promovida uma redução na impedância de surto dos condutores
de retorno de corrente.
Os testes foram repetidos de forma sistemática nos pontos de injeção
destacados na figura 3.1. Para cada tipo de onda injetada, 20 formas de onda de
tensão e corrente foram medidas. Observou-se que a variação na forma e na
amplitude da onda de corrente era mínima – sequer poderia ser percebida
alguma diferença quando tais ondas eram superpostas. Para o caso das ondas
de tensão, a menos do sinal espúrio, o comportamento também era idêntico.
Dessa forma, o sinal de corrente foi utilizado para sincronizar todos os dados
medidos e viabilizar a realização da média dos mesmos. O resultado obtido foi
uma onda média de elevação de potencial com o comportamento idêntico de
cada uma das medições, mas com um nível de ruído muito reduzido em
decorrência das diferenças de fase no sinal espúrio oscilatório entre as várias
medições, resultado de um efeito do tipo interferência destrutiva.
A figura 3.9 mostra registros dos dois tipos de correntes injetadas nos
diversos pontos da malha de aterramento.
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(a)

(b)

Figura 3.9 – Correntes injetadas na malha de aterramento

As elevações de potencial na malha foram simuladas utilizando as
formas de onda de corrente anteriormente apresentadas. Para isso, foi aplicado
o Modelo HEM [5], adotando-se as hipóteses de parâmetros do solo
(resistividade e permissividade) constantes e variáveis com a freqüência.

3.5.1. Resultados experimentais
Os resultados referentes à injeção de corrente na quina da malha estão
expostos na figura 3.10. Pode-se observar a redução muito significativa da
intensidade do sinal espúrio em relação às ondas obtidas na seção 3.4.

(a)

(b)
Figura 3. 10 – Resultados experimentais obtidos a partir da injeção de corrente na
quina da malha para diferentes tempos de frente: (a) 800 ns (b) 4µs (RLF = 4,1 Ω)
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A tabela 3.2 indica os valores de impedância impulsiva calculados para
a injeção de ondas de 800 ns e 4 µs de frente nos três pontos da malha.
Posição

ZP (VP/IP) (Ω)
tf = 0,8 µs

tf = 4 µS

A (Quina)

11,9

5,4

C (Lateral)

6,8

4,3

B (Centro)

5

4,1

Tabela 3.2 – Valores de impedância impulsiva para injeção de corrente nos três pontos da malha
(RLF = 4,1 Ω)

Novamente,

conforme

as

expectativas,

os

resultados

indicam

diminuição dos valores de ZP quando se move da quina da malha para o centro,
sendo o efeito mais pronunciado para menores tempos de frente da corrente,
que tornam mais acentuados os efeitos de propagação. A alteração do tempo de
frente resultou em variações no valor de impedância impulsiva entre 20 e
120%, para um mesmo ponto de injeção.

3.5.2. Resultados de simulações
Esta seção trata das simulações referentes à injeção das correntes da
figura 3.8 na malha, admitindo-se duas hipóteses para o comportamento do
solo: resistividade e permissividade constantes e variáveis com a freqüência. A
variação de tais parâmetros com a freqüência segue as equações 2.1 e 2.2
apresentadas no capítulo 2. Para realizar as simulações, foi utilizado o Modelo
HEM [5].
As figuras 3.11 e 3.12 apresentam a comparação entre os valores
medidos e simulados para a injeção de correntes, respectivamente, na quina e
no ponto médio lateral da malha.
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(a)

(b)
Figura 3.11– Comparação entre os valores medidos e simulados para a injeção
de correntes na quina da malha com tempos de frente de: (a) 800 ns (b) 4µs

Figura 3.12– Comparação entre os valores medidos e simulados para a injeção
de corrente de tempo de frente igual a 800 ns no ponto médio lateral da malha

Inicialmente verifica-se boa concordância entre os GPRs medidos e
simulados. Também, conforme as expectativas, verifica-se, ao se comparar os
GPRs simulados segundo as duas hipóteses, que os resultados são muito
semelhantes. Em função do valor muito baixo da resistividade do solo, o efeito
da dependência da freqüência é bem discreto e as respectivas diferenças nas
ondas de elevação de potencial são reduzidas.
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Outro aspecto que merece citação refere-se à contraposição entre os
efeitos da dependência da freqüência dos parâmetros do solo e aqueles
decorrentes de interferências entre os condutores do circuito de medição devido
ao acoplamento eletromagnético entre ambos. A variação da permissividade e
da resistividade do solo com a freqüência reduz a amplitude da elevação de
potencial medida na parte inicial da onda (intervalo de tempo equivalente da
ordem de três vezes o tempo de frente). Já o acoplamento eletromagnético entre
os condutores é responsável pelo aumento da amplitude do GPR medido.
Portanto, os efeitos exercem influências opostas, o que dificulta a percepção da
ocorrência de cada um deles de forma separada.
As diferenças encontradas a partir de 1,5 µs foram atribuídas ao sinal
espúrio presente e às reflexões que ocorrem no cabo de potencial quando a
onda que percorre o mesmo chega à haste de referência.
Durante as medições realizadas, considerável esforço foi dedicado para
reduzir os efeitos de acoplamento entre os cabos de medição. Foi eliminada
grande parte da indução no condutor de medição de potencial causada pelos
retornos de corrente, através do aumento do ângulo entre tais cabos. Ainda
assim, acredita-se que exista uma pequena parcela de tal indução nos valores de
potenciais apresentados, mas que não seja capaz de alterar os resultados de
forma significativa.
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3.6.

Resultados e análises da resposta da malha

instalada no solo de alta resistividade
Após a realização dos ensaios no solo de baixa resistividade, foi
construída outra malha idêntica mas instalada em um solo de alta resistividade.
Correntes com formas de onda similares às anteriormente apresentadas foram
injetadas nessa malha. A medição da resistência de aterramento da nova malha,
realizada com equipamentos que utilizam sinais de baixas freqüências, indicou
um valor próximo a 50 Ω. A resistividade aparente correspondente a esta
resistência de aterramento é de 2000 Ωm.
Novamente, o arranjo experimental da figura 3.3 foi adotado. A única
diferença na configuração diz respeito aos valores de resistência utilizados para
realizar a eliminação de reflexões no sinal de corrente, tendo em vista que o solo
apresenta resistividade muito superior à primeira condição, o que resulta em
diferentes impedâncias de surto dos condutores de retorno de corrente e em
valores superiores da impedância de aterramento da malha auxiliar.
O gerador de impulso foi configurado para fornecer em sua saída
formas de onda de corrente com tempos de frente iguais a 150 ns, 700 ns e 4 µs e
todas com a duração total de, aproximadamente, 200 µs. Assim como nas
situações anteriores, a onda de corrente mais rápida tem por objetivo acentuar
os efeitos de propagação no sistema de aterramento. Já as outras duas são
formas de onda com parâmetros de tempo típicos de correntes de descargas
(primeira e subsequente).

3.6.1. Resultados experimentais
Os resultados experimentais de injeção de correntes na quina, na lateral
e no centro da malha estão expostos, respectivamente, nas figuras 3.13, 3.14 e
3.15.
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(a)

(c)

(b)

Figura 3.13 – Resultados experimentais para injeção de corrente na quina da malha com tempos de
frente iguais a: (a) 150 ns, (b) 700 ns e (c) 4 µs (RLF = 50 Ω)

(a)

(b)

(c)

Figura 3.14- Resultados experimentais para injeção de corrente no ponto médio lateral da malha com
tempos de frente iguais a: (a) 150 ns, (b) 700 ns e (c) 4 µs (RLF = 50 Ω)

45

3. Resultados Experimentais da Resposta Impulsiva de Malhas de Aterramento

(a)

(b)

(c)

Figura 3.15 - Resultados experimentais para injeção de corrente no centro da malha com tempos de
frente iguais a: (a) 150 ns, (b) 700 ns e (c) 4 µs (RLF = 50 Ω)

Para evitar inconsistências nas análises dos resultados devido à
variação de resistividade, foi utilizado o mesmo procedimento de execução de
medições ao longo de um único dia. Novamente, percebe-se a presença de um
sinal espúrio com componentes de freqüência na ordem de 1 MHz. No entanto,
a amplitude deste em relação à elevação de potencial medida é muito reduzida,
comparando-se com as medições anteriores. Ainda assim, as formas de onda
apresentadas são resultantes de operações de médias aritméticas em diversas
medições armazenadas para as mesmas correntes injetadas.

3.6.2. Análise dos resultados experimentais
a) Resposta impulsiva
Destaca-se, primeiramente, a qualidade dos resultados obtidos durante
as medições. A operação de média aritmética reduziu de forma significativa o
efeito do sinal espúrio oscilatório, mas preservou o comportamento médio das
formas de onda de elevação de potencial.
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Ao contrário do que ocorre para as ondas de corrente, é possível
perceber uma pequena perturbação proveniente de reflexões nas ondas
relativas ao GPR quando as correntes de tempos de frente iguais a 150 ns são
injetadas na malha. Estas chegam ao ponto de medição entre 600 e 700 ns, como
pode ser observado nas figuras 3.13a, 3.14a e 3.15a. Por representarem
distúrbios de intensidades bem menores que o pico da elevação de potencial,
não houve preocupação com a eliminação das reflexões no condutor de
potencial.
Os valores calculados de impedância impulsiva para as medições
apresentadas estão expostos na tabela 3.3.
Posição

ZP (VP/IP) (Ω)
tf = 150 ns

tf = 0,7 µs

tf = 4 µs

A (Quina)

48

21,5

24,9

C (Lateral)

36

19

24,7

B (Centro)

37

19,2

24,5

Tabela 3.3 - Valores de impedância harmônica (ZP) encontrados a partir das
medições no solo de alta resistividade (RLF = 50 Ω)

Para as ondas com tempos representativos de primeiras correntes de
descarga (tf = 4 µs), a impedância impulsiva medida não apresentou variações
significativas quando da mudança da posição de injeção de corrente. Trata-se
de uma indicação clara de que, independente do ponto de injeção, todo o
comprimento disponível de eletrodos é utilizado na dispersão de corrente para
o solo, ou seja, o comprimento efetivo não foi atingido já que a atenuação das
ondas de corrente e de tensão no aterramento não é tão intensa para solos de
alta resistividade. O valor de ZP manteve-se entre 24,5 e 24,9 Ω,
aproximadamente 50 % do valor de resistência de aterramento em baixas
freqüências. Esse comportamento não foi observado para solos de baixa
resistividade, pois os efeitos de propagação nestes são mais intensos.
No caso das ondas de correntes com tempos de frente iguais a 700 ns, os
valores de ZP observados na quina e na lateral são praticamente iguais. A
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pequena diferença entre tais valores é atribuída a incertezas do processo de
medição. Dessa forma, conclui-se que, em ambas situações, o comprimento
efetivo dos eletrodos também não foi atingido. No entanto, para o caso da
quina, onde há menos caminhos em paralelo disponíveis para a propagação das
ondas de corrente, o comprimento efetivo foi atingido, já que o valor
encontrado é cerca de 13 % maior do que aqueles provenientes de medições nos
outros pontos da malha.
Para as ondas mais rápidas, a diferença entre os valores de impedância
impulsiva encontrados no centro e na lateral é menor que 3%. Portanto, é
possível afirmar que tais valores são praticamente iguais e que o pequeno
desvio encontrado é, novamente, proveniente das incertezas inerentes ao
processo de medição. No caso da medição na quina da malha, ZP encontrado é
33% maior que os outros pontos de injeção, indicando que o comprimento
efetivo foi atingido. É um resultado esperado, visto que o mesmo já havia
ocorrido para a onda de 700 ns. Além disso, como se trata de uma onda mais
rápida, esperava-se que ZP fosse ainda maior que no caso anterior, já que os
efeitos de propagação são mais intensos.
É importante destacar que, para o solo de alta resistividade, o
coeficiente de impulso apresentou valores menores que a unidade em todas as
medições. Somente para a injeção de correntes de 150 ns de frente na quina, o
valor aproximou-se da unidade. Novamente, conforme esperado, não se trata
do mesmo comportamento observado nos ensaios realizados no solo de baixa
resistividade.
a) Resposta da malha no domínio da freqüência
O mesmo procedimento descrito no item 3.4.4b foi aplicado nas
medições realizadas no solo de alta resistividade. O módulo e o ângulo da
impedância harmônica vistos de cada ponto de injeção estão destacados na
figura 3.16.
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Em todos os casos, nota-se que o valor do ângulo da impedância
harmônica diminui até, aproximadamente, 100 kHz, indicando a presença do
efeito capacitivo na malha. O módulo apresenta o mesmo comportamento, mas
mantém-se reduzindo após tal freqüência, mesmo com o aumento do ângulo.
Trata-se da forte influência da variação da resistividade e da permissividade do
solo (redução de ambas grandezas) com o aumento da freqüência. Este efeito é
mais pronunciado para solos de resistividades mais elevadas e é responsável
pelos baixos valores de impedância harmônica da malha ensaiada na faixa que
vai até pouco mais de 1 MHz. Após algumas unidades de MHz, o efeito
indutivo passa a ser significativo e podem ser notados valores de módulo de
impedância harmônica superiores à resistência de aterramento em baixas
freqüências (50 Ω).

(a)

(b)

(c)
Figura 3.16 - Impedância harmônica da malha de aterramento para os três pontos diferentes de injeção
de corrente: (a) quina, (b) lateral e (c) centro (RLF = 50 Ω)
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3.6.3. Resultados de simulações
Assim como na seção 3.5.2, o Modelo HEM [5] foi utilizado para a
simulação da elevação de potencial na malha a partir das correntes injetadas.
Em relação aos valores de parâmetros do solo (resistividade e permissividade)
utilizados, três hipóteses diferentes foram consideradas para a realização das
simulações: parâmetros constantes, variando segundo as equações 2.1 e 2.2 e
valores reais fornecidos por medições utilizando a metodologia proposta em
[6].
As figuras 3.17, 3.18 e 3.19 exibem as respectivas elevações de potencial
de cada hipótese considerada nos diversos pontos de injeção na malha,
juntamente com a forma de onda obtida através das medições.

(a)

(b)
Figura 3.17 - Comparação entre os valores medidos e simulados para a injeção
de correntes na quina da malha com tempos de frente de: (a) 700 ns (b) 4µs

50

3. Resultados Experimentais da Resposta Impulsiva de Malhas de Aterramento

(a)

(b)
Figura 3.18 - Comparação entre os valores medidos e simulados para a injeção
de correntes na lateral da malha com tempos de frente de: (a) 700 ns (b) 4µs

(a)

(b)
Figura 3.19 - Comparação entre os valores medidos e simulados para a injeção
de correntes no centro da malha com tempos de frente de: (a) 700 ns (b) 4µs
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Para a hipótese que considera os parâmetros do solo constantes em
todo o espectro de freqüências, erros de até 110 % foram encontrados para
correntes de 700 ns, enquanto este valor mostrou-se próximo de 85 % no caso
das correntes mais lentas.
A utilização das equações 2.1 e 2.2 resulta em erros máximos da ordem
de 25 % (menores do que aqueles encontrados a partir da hipótese de
parâmetros do solo constantes), embora tenham sido encontrados GPRs
maiores que os medidos. Isto se deve ao caráter conservativo de tais equações.
Este conservadorismo busca evitar que haja o risco de se alcançar valores de
resistividade inferiores ao real. Tal preocupação resulta da constatação de que
solos diferentes mas de mesma resistividade em baixa frequência apresentam
variação dos seus parâmetros com a frequência um pouco diferente. Assim, as
expressões procuram respeitar a dispersão desse comportamento para não
gerar resultados que superstimem o efeito favorável da redução da
resistividade com a frequência.
Para o caso no qual se utilizam valores de resistividade e
permissividade obtidos a partir da medição da variação destes parâmetros
segundo a metodologia proposta em [6], os GPRs simulados e medidos são
praticamente coincidentes. Os pequenos desvios encontrados a partir da
comparação com a onda medida são atribuídos a ações conjuntas do sinal
espúrio presente no local de medição e das reflexões que ocorrem na junção do
cabo de potencial com a haste de referência.
As considerações realizadas anteriormente permitem concluir que
simulações que desconsideram a variação dos parâmetros do solo com a
freqüência superestimam a amplitude do GPR desenvolvido do sistema de
aterramento considerado. O efeito torna-se mais pronunciado a medida em que
a resistividade do solo aumenta.
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3.7.

Experiências desenvolvidas para superar as

dificuldades práticas relacionadas às medições
realizadas
Para gerar resultados confiáveis de medição, foi preciso vencer alguns
desafios técnicos de maneira a gerar soluções para os efeitos que interferem nos
resultados

experimentais,

notadamente

os

efeitos

de

acoplamento

eletromagnético entre os condutores do sistema de medição, a presença de um
sinal espúrio oscilatório e deformações nas formas de onda causadas por
reflexões. A experiência deste trabalho possibilitou o domínio das técnicas para
mitigação de tais efeitos.

3.7.1. Efeitos de acoplamento eletromagnético
Nos primeiros testes realizados, foi possível perceber forte influência
nas grandezas medidas dos efeitos de acoplamentos eletromagnéticos entre os
cabos de retorno de corrente e de potencial.
A solução dos problemas envolveu análises físicas e avaliações
experimentais. Em especial, verificou-se que a condição de ortogonalidade entre
tais condutores é imprescindível e extremamente importante para o resultado
final da medição. Mesmo em trechos nos quais os cabos estão mais afastados (a
30 metros do ponto de injeção de corrente, por exemplo), qualquer ângulo
menor que 90 º é capaz de promover considerável indução de tensão no cabo de
potencial devido à corrente que circula nos cabos conectados na saída negativa
do gerador de impulso.
Em termos quantitativos, para situações nas quais foi atingida uma
amplitude de corrente próxima de 10 A, verificou-se que a indução no cabo de
potencial pode atingir a ordem de 50 V quando a mencionada ortogonalidade
não é observada, mesmo em pontos distantes da injeção de corrente. Tal efeito é
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muito mais intenso quando o tempo de frente da onda de corrente é reduzido,
já que as freqüências associadas a tais sinais são maiores.
Tendo em vista os problemas mencionados anteriormente, procurou-se
afastar os condutores de corrente e de potencial do solo, para evitar
acoplamentos com a malha. Para isso, todos os condutores foram posicionados
a alturas acima de 2 metros da superfície do solo.

3.7.2. Tratamento do sinal espúrio oscilatório
Em diversos trechos do texto, foi citada a presença de um sinal
oscilatório espúrio no local de medição com componentes de freqüência mais
relevantes na faixa de 1 MHz. Este sinal foi observado especificamente nos
resultados de medição de elevação de potencial da malha, já que a amplitude de
tensão envolvida na medição de corrente no shunt era muito maior. A situação
era crítica para as ondas de corrente mais lentas, devido ao valor de GPR muito
reduzido em decorrência do baixo valor da impedância de aterramento
associada. Em alguns casos, o potencial apresentava a mesma ordem de
grandeza do sinal espúrio.
Duas ações foram adotadas de maneira a reduzir o efeito do sinal
espúrio.
A primeira refere-se à elevação do nível de corrente aplicado. Assim
como foi mencionado no início do capítulo, o gerador de impulsos utilizado
fornece tensões constantes em sua saída. A amplitude da corrente injetada na
malha é função, principalmente, do valor da impedância de surto dos cabos de
retorno. Portanto, dispondo-se vários condutores ligados em paralelo e
corretamente espaçados, consegue-se reduzir a impedância de surto do sistema
de retorno de corrente e, por conseguinte, elevar a intensidade da corrente
injetada.
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A segunda ação adotada para reduzir o efeito do ruído observado não
diz respeito a alterações na configuração do arranjo experimental. Como
mencionado em diversos pontos do texto, optou-se por fazer uma operação de
média aritmética das ondas resultantes. Para realizar esta tarefa, as formas de
ondas devem estar sincronizadas, de maneira que o resultado final não
apresente diferenças consideráveis de amplitude e de fase em relação a cada
medição individual (a não ser pelo sinal espúrio).
Observou-se que o gerador de impulsos é capaz de produzir formas de
onda de corrente rigorosamente iguais se a configuração do circuito de
impressão e medição de corrente não for modificada.

Assim, as ondas de

corrente forneceram a referência temporal para realizar o sincronismo das
medições. Na verdade, como o nível de tensão no acionamento do osciloscópio
não foi alterado, não houve necessidade de execução de nenhuma operação de
deslocamento temporal nas ondas. Dessa forma, as ondas de tensão e corrente
obtidas nas medições foram imediatamente submetidas a uma operação de
média aritmética.
O resultado do procedimento descrito está ilustrado nas figuras 3.20 e
3.21. Nela, estão apresentadas 5 ondas de tensão e de corrente, relativas a
resultados individuais de um conjunto de 20 medições distintas. A forma de
onda de tensão e de corrente destacada representa a média aritmética executada
para o todo o conjunto de medições.

Figura 3.20 – Operação de média aritmética realizada para a corrente injetada
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Figura 3.21– Operação de média aritmética realizada para a elevação de potencial medida

Para a corrente injetada, observa-se que as diferenças entre as medições
e a forma de onda resultante são desprezíveis. Não houve alteração
considerável na amplitude da onda de corrente. Além disso, o defasamento
causado foi mínimo, já que as curvas relativas a cada uma das medições estão
superpostas e praticamente não podem ser notadas na figura 3.20.
Para a tensão, o comportamento médio da onda é o mesmo em todas as
situações. A diferença entre cada uma delas está relacionada à aleatoriedade do
sinal espúrio, que atinge valores pico a pico da ordem de 10 V. Ainda assim, a
curva média obtida obedece o comportamento geral de cada uma das medições.

3.7.3. Eliminação de reflexões
As correntes injetadas na malha têm formas bem definidas: estágio
inicial rápido, seguido de um decaimento mais lento. Tal formato é
prontamente reproduzido na onda de tensão na saída de geradores de impulso.
No entanto, quando as dimensões envolvidas no sistema de medição passam a
ser demasiadamente elevadas, se considerados os comprimentos de onda das
grandezas elétricas envolvidas (a freqüência dos sinais), os condutores não
devem mais ser tratados como componentes de parâmetros concentrados, isto é,
representados por resistores, indutores e/ou capacitores. Nesse caso, os cabos
de retorno de corrente e de medição de potencial devem ser vistos como
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componentes que apresentam parâmetros distribuídos, ou seja, possuem
comportamento similar a linhas de transmissão.
Essa constatação implica no fato de que qualquer onda de tensão ou de
corrente injetada no circuito fique sujeita a efeitos de propagação. Dentre eles, o
efeito que possui maior influência sobre o aspecto final das formas de onda
injetadas é a reflexão causada por descontinuidades nos valores de impedância.
Ao contrário do que se pode pensar à primeira vista, a reflexão não
causa o falseamento do sinal de corrente medido no resistor shunt. A mesma
corrente que passa por este é injetada na malha. Portanto, as reflexões não
originam erros primários de medições. A ocorrência das mesmas é indesejada
devido à deformação causada nas ondas.
No início das medições na malha, o comprimento dos condutores de
retorno de corrente utilizados era de 120 metros. Observou-se empiricamente
que o intervalo decorrido entre o instante inicial da injeção do pulso de corrente
e a detecção da primeira reflexão ocorria por volta de 1 µs. Trata-se de um
intervalo de tempo que apresenta semelhança com a ordem de grandeza dos
parâmetros de frente de boa parte das ondas utilizadas. Portanto, tomando-se
como exemplo uma reflexão de corrente positiva, esta pode promover um
prolongamento do tempo de frente da onda de corrente, ou mesmo alterar a
taxa de decrescimento da cauda. Realizando-se o casamento de impedâncias na
outra extremidade do retorno de corrente, deformações causadas por reflexões
tornam-se bem pequenas ou desprezíveis.
A figura 3.22 ilustra a medição da corrente injetada na malha de
aterramento para três resistores diferentes inseridos entre os condutores de
retorno e a malha auxiliar. O resistor R1 apresentava o menor valor de
resistência, enquanto R3 era o maior entre os três. Percebe-se que, com a
configuração relativa ao resistor R3, o efeito das reflexões era o menor dentre os
analisados.
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Figura 3.22 – Redução do efeito das reflexões na onda de corrente injetada na malha (R3>R2>R1)

Ainda no que tange aos efeitos de propagação, deve ser observada uma
uniformidade de posicionamento mínima dos condutores de corrente, para que
a impedância de surto dos mesmos permaneça constante ao longo do seu
comprimento. Se houver qualquer modificação brusca na configuração, seja ela
por uma alteração no distanciamento entre os condutores de retorno, ou por
uma mudança considerável na altura em que os mesmos estão posicionados,
reflexões podem ser observadas na onda de corrente, antes mesmo do tempo de
trânsito total da linha considerada.
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Este trabalho apresenta resultados que comprovam o alcance do
objetivo principal da dissertação, que consistiu na constituição de referências
experimentais confiáveis relativas à resposta de malhas de aterramentos
submetidas a correntes com formas de onda típicas de descargas atmosféricas.
Para realizar tal objetivo, foi necessário vencer as complexas
dificuldades envolvidas nesse tipo de medição, notadamente os efeitos de
acoplamento eletromagnético entre os cabos de medição e os eletrodos da
malha e, ainda, os efeitos de propagação dos sinais nos cabos de medição e de
reflexão de ondas nas terminações para a terra. O enfrentamento desse desafio
resultou no domínio das técnicas capazes de mitigar os efeitos de acoplamento
e das alternativas para lidar com os efeitos da propagação de ondas e de
descontinuidades físicas dos condutores presentes na medição, conhecimento
que não se encontra disponível na literatura. Ademais, a sistematização das
metodologias

de

mitigação

desses

efeitos

possibilitou

desenvolver

procedimentos para assegurar a realização de medições confiáveis da resposta
impulsiva de aterramentos, de vasta aplicação nos desenvolvimentos de
pesquisa da equipe do LRC.
Também foram desenvolvidas simulações computacionais com um
modelo eletromagnético para comparação da resposta experimental e analítica
das malhas, que contribuíram para enriquecer as análises desenvolvidas.
As simulações experimentais foram realizadas em dois diferentes
domínios de resistividade do solo. O primeiro domínio corresponde a uma
condição de baixo valor de resistividade, onde os efeitos de propagação,
sobretudo a atenuação, são muito acentuados para ondas impulsivas de tempo
de frente reduzido, mas no qual a corrente de condução prevalece amplamente
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e os efeitos capacitivos e de dependência da freqüência são muito reduzidos.
No domínio de alta resistividade do solo, verifica-se a redução dos efeitos de
propagação, mas tornam-se acentuados os efeitos capacitivos e os efeitos de
dependência da freqüência dos parâmetros do solo.
Foram desenvolvidas análises de caráter qualitativo da resposta das
malhas de aterramento nos dois domínios. Observou-se sensível sintonia nos
resultados obtidos com as predições apresentadas em [1].
No solo de baixa resistividade, verificou-se, para todas as ondas de
corrente injetadas, a significativa diferença na elevação de potencial
desenvolvida quando o ponto de injeção é alterado, comportamento traduzido
pelos diferentes valores de impedância impulsiva exibidos nas tabelas 3.1 e 3.2.
À medida que se desloca o ponto de injeção na seqüência quina-lateral-centro,
menores impedâncias impulsivas são encontradas. As ondas com tempos de
frente menores correspondem a valores maiores de ZP, devido aos efeitos de
propagação mais acentuados. Os resultados das simulações nas duas hipóteses
de parâmetros do solo constantes e variáveis na freqüência são basicamente
iguais e concordantes com os GPRs obtidos nas medições, o que denota que a
variação dos parâmetros não é importante nessa faixa de resistividade, como já
previsto em [7].
Para o solo de alta resistividade, o deslocamento do ponto de injeção de
corrente não modifica de forma expressiva a amplitude do potencial medido no
caso de ondas mais lentas (tf = 4µs). Logo, os valores de impedância impulsiva
para tal tempo de frente não apresentam diferenças consideráveis (o coeficiente
de impulso manteve-se próximo a 0,5), o que indica que o comprimento efetivo
não foi atingido e toda a extensão dos eletrodos é utilizada na dispersão de
corrente para o solo. Para os outros dois tipos de corrente, não foram
observadas diferenças significativas em ZP nas medições realizadas na lateral e
no centro. No caso da onda com tempos representativos de descargas
subseqüentes, ZP na quina é ligeiramente maior do que nos outros dois pontos
(13%). Essa pequena diferença indica que se trata de um caso onde o
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comprimento efetivo possui um valor próximo do comprimento dos eletrodos.
Já para a injeção de correntes de tempos de frente próximos de 150 ns, verificouse, novamente, a ocorrência de valores iguais para injeções no centro e no ponto
médio lateral (36-37 Ω), superiores aos anteriormente encontrados. Essa
observação indica que o comprimento efetivo da malha não foi atingido. O
mesmo não ocorre na quina, onde valores próximos à resistência de
aterramento em baixas freqüências foram encontrados. Em tal situação o
coeficiente de impulso mostrou-se muito próximo da unidade, o que indica um
valor maior que o dobro para a onda de 700 ns. As simulações dos GPRs do solo
de alta resistividade apresentaram resultados muito interessantes. Observou-se
que, ao se considerar os parâmetros do solo constantes na freqüência, podem
ser encontrados erros de até 110% em relação às medições. Tal hipótese
superestima a elevação de potencial desenvolvida, tendo em vista que não
considera as reduções, principalmente, na resistividade do solo. Resultados com
erros bem menores (no máximo 25%) são obtidos a partir da utilização das
equações 2.1 e 2.2, o que indica uma boa alternativa quando não é possível
medir a variação dos parâmetros do solo. Há situações nas quais essas fórmulas
fornecem resultados com erros consideravelmente inferiores a 25%. Para o caso
em que a resistividade e a permissividade do solo foram medidas, observou-se
notável concordância entre as formas de onda simuladas e medidas. As
pequenas diferenças encontradas nas frentes das ondas de potencial são
atribuídas à influência conjunta do sinal espúrio presente na medição e da
reflexão de ondas na haste de referência de potencial.
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4. Conclusões
Proposta de Continuidade
Esta investigação experimental utilizou correntes com amplitudes da
ordem de Ampères e, naturalmente, o efeito de ionização do solo foi
desconsiderado. Tendo em conta os desenvolvimentos recentes da equipe de
pesquisa do LRC, sugere-se que a continuidade da pesquisa sobre a resposta
dos aterramentos frente a correntes de descargas dedique-se ao desafio de
desenvolvimento de uma modelagem consistente do efeito de ionização do solo
para incluí-lo nas avaliações da resposta ao fenômeno, devido à inconsistência
das abordagens existentes [16].
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