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Abstract 

After analysing and choosing the soil models to be considered, the response of simple grounding 

electrodes (vertical and horizontal) to lightning currents was simulated using the transmission line 

theory. These simulations were performed for both frequency dependent and independent models, for 

soils with low-frequency resistivities of 300 Ωm, 1000 Ωm and 4000 Ωm and for first and subsequent 

strokes. It was possible to verify that the dependence with frequency is responsible for the reduction of 

the magnitude of the harmonic impedance and for the increase of the capacitive effect. This causes 

the reduction of the grounding potential rise, the impulse impedance and the impulse coefficient, being 

this reduction more significant for soils with high resistivities and for subsequent strokes. It is also 

noticeable that the effective length, for first strokes, becomes larger when considering the frequency 

dependence, while for subsequent strokes there are not significant differences between the effective 

lengths of the frequency dependent and independent models. All these results show the importance of 

considering the frequency dependence of the soil parameters when studying the response of 

grounding electrodes to lightning currents. 

 

Keywords 

Soil Permittivity, soil resistivity, frequency dependence, grounding electrode, lightning current, 

transmission line theory. 
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Resumo 

Após a análise e escolha dos modelos de solo a serem considerados, efetuaram-se as simulações 

dos parâmetros que caracterizam a resposta de elétrodos simples (contrapeso e estaca) a descargas 

atmosféricas, utilizando-se o método baseado na teoria de linha de transmissão. Estas simulações 

foram realizadas, tanto para um modelo com parâmetros independentes da frequência como para 

modelos dependentes da frequência, considerando-se solos com resistividades de 300 Ωm, 1000 Ωm 

e 4000 Ωm, assim como primeiras descargas e descargas subsequentes. Foi possível verificar que a 

dependência com a frequência é responsável pela redução da amplitude da impedância harmónica e 

pela intensificação do efeito capacitivo. Isto causa a diminuição da elevação do potencial do elétrodo, 

da impedância impulsiva e do coeficiente impulsivo, sendo esta diminuição mais acentuada em solos 

mais resistivos e para descargas subsequentes. Também é evidente o aumento do comprimento 

efetivo, nas primeiras descargas, ao considerar-se a dependência com a frequência, enquanto nas 

descargas subsequentes não se verificam diferenças significativas entre os modelos dependentes da 

frequência e o modelo independente da frequência. Todos estes resultados evidenciam a importância 

de considerar a dependência dos parâmetros do solo com a frequência no estudo da resposta dos 

elétrodos de terra a correntes de descarga atmosférica. 

 

Palavras-chave 

Permitividade do solo, resistividade do solo, dependência com a frequência, elétrodos de terra, 

correntes de descarga atmosférica, método da linha de transmissão. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Durante muitos anos a representação do solo assumia que os seus parâmetros eram independentes 

da frequência, tanto a resistividade como a permitividade, quer por ser prática comum ou 

simplesmente por não se achar que os resultados práticos seriam afetados de maneira significativa. 

Mas hoje em dia sabe-se que isso não é verdade, sendo estes parâmetros bastante dependentes da 

frequência. Consequentemente, esta dependência terá influência na maneira como os elétrodos de 

terra respondem a uma corrente de descarga atmosférica. Ter isto em consideração torna possível a 

criação de modelos que permitem simulações de sistemas de terra mais exatas, o que é essencial 

para garantir a segurança das pessoas e das infraestruturas. 

Este trabalho pretende assim clarificar esta dependência com a frequência. Para isso, ir-se-á tratar, 

individualmente em cada capítulo, o solo e os seus parâmetros, a representação dos elétrodos a ser 

utilizados e as correntes de descarga atmosférica, sendo, posteriormente, apresentados e simulados 

os parâmetros de resposta dos elétrodos quando sujeitos a essas correntes de descarga. 

No Capítulo 2 serão apresentados os parâmetros do solo, assim como os diferentes modelos 

existentes capazes de representar a sua variação com a frequência, sendo, de seguida, comparados 

entre si de modo a determinar-se quais os modelos a ser utilizados nas simulações. 
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O Capítulo 3 incluirá o estudo dos elétrodos, indicando os modelos que podem ser adotados para os 

representar, tal como as equações necessárias para calcular os parâmetros, tanto de um elétrodo 

horizontal como de um elétrodo vertical. 

A representação analítica das correntes de descarga de interesse será abordada no Capítulo 4, 

juntamente com os parâmetros que as representam. Mais ainda, os valores destes parâmetros serão 

apresentados para descargas características de dois locais diferentes: Morro do Cachimbo, no Brasil, 

e San Salvatore, na Suíça. 

Por fim, no Capítulo 5, vão ser apresentados os resultados obtidos através das simulações realizadas 

em MATLAB, sendo as conclusões, tiradas ao longo de todo o trabalho, descritas no Capítulo 6. 
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Capítulo 2 

O Solo 

 

De maneira a estabelecer um modelo de solo correto, vários estudos baseados em dados 

experimentais foram realizados, tendo dado origem a várias expressões capazes de representar a 

variação dos parâmetros elétricos do solo com a frequência. 

Nesta secção vão ser analisados sete modelos de solo diferentes, que serão divididos em termos de 

causalidade e cujas curvas, obtidas para um certo intervalo de frequências, serão comparadas entre 

si, escolhendo-se posteriormente quais os modelos a ser incluídos nas simulações.  

No entanto, serão primeiramente apresentados os conceitos de resistividade e permitividade. 

 

2.1 Parâmetros do solo 

2.1.1 Resistividade 

A resistividade elétrica do solo (𝜌) é definida, tal como indicado na equação (2.1), pela relação entre o 

campo elétrico a que o solo está sujeito e a densidade de corrente que este campo cria. 
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 𝜌 = 𝑬
𝑱⁄  (2.1) 

onde 𝑬 representa o vetor de campo elétrico e  𝑱 o vetor de densidade de corrente. 

É também bastante comum ver referências à condutividade (𝜎), visto que este parâmetro é o inverso 

da resistividade. Neste trabalho, embora a maior parte das expressões utilizadas representem e 

utilizem a condutividade, dado que o solo é um mau condutor, os resultados obtidos serão referentes 

à resistividade. 

Visto que a resistividade afeta a maneira como o sistema de terra se comporta, a sua correta 

representação é essencial na realização de simulações. No entanto, devido à elevada taxa de 

variabilidade da resistividade do solo, quer devido à quantidade de água no solo, à temperatura ou 

até à profundidade a que as medições foram realizadas, medições efetuadas num mesmo solo, mas 

recolhidas em momentos ou profundidades diferentes, podem não obter valores iguais. Por exemplo, 

uma maior quantidade de água no solo devida a fortes chuvas de inverno reduz o valor da 

resistividade quando comparado com os valores de resistividade medidos no verão, quando o solo 

está seco. Assim, como resultado desta variabilidade temporal e espacial, são usados os valores 

médios que caracterizam as condições climatéricas e os tipos de solo de cada região. 

 

2.1.2 Permitividade 

O outro parâmetro a ter em consideração é a permitividade (𝜀), que pode ser definida pela relação 

entre o campo de deslocamento elétrico (𝑫) e o campo elétrico (𝑬), tal como é apresentado na 

equação (2.2). 

 𝜀 = 𝑫
𝑬⁄  (2.2) 

Também é bastante comum ser utilizado o rácio entre a permitividade do solo e a permitividade do 

vácuo (𝜀0), ao qual se dá o nome de permitividade relativa (𝜀𝑟), tal como indicado na equação (2.3). 

 𝜀𝑟 = 𝜀
𝜀0⁄  (2.3) 

A permitividade, tal como a resistividade, varia com inúmeros fatores, tais como frequência, humidade 

e temperatura. Isto faz com que os valores obtidos para um mesmo solo, mas em condições 

diferentes, possam não ser os mesmos. Geralmente, o valor da permitividade é determinado tendo 

em conta a quantidade de água no solo, sendo maioritariamente assumido que o valor para a 

permitividade relativa, quando admitindo um modelo com parâmetros independentes da frequência, 

se encontra entre 2 e 80 [1].  

Um outro conceito que interessa referir, por ser utilizado na grande maioria das expressões dos 

modelos de solo, é a permitividade a altas frequências (𝜀∞). Este valor é utilizado em detrimento da 

permitividade a baixas frequências visto que a maior parte das medições de permitividade relatadas 



 

5 

são efetuadas a altas frequências [14] uma vez que na sua medição a baixas frequências, os erros 

causados pelo fenómeno de polarização interfacial são bastante significativos [1]. 

 

2.2 Modelos de Solo 

A falta de poder computacional e a não existência de modelos capazes de descrever a variação da 

resistividade e da permitividade do solo com a frequência fez com que esta dependência não fosse 

considerada, isto levou à obtenção de resultados teóricos diferentes daqueles verificados 

experimentalmente [14]. Contudo, estas últimas décadas provaram ser de grande importância para o 

estudo de sistemas de terra, com a criação de inúmeros modelos capazes de representar 

corretamente a dependência com a frequência dos parâmetros elétricos do solo e cujas expressões 

podem ser inseridas nas simulações de modo a permitir a obtenção de resultados mais exatos. 

 

2.2.1 Modelo de Scott 

Um dos primeiros modelos a ter em conta a dependência dos parâmetros do solo com a frequência 

foi apresentado por Scott em [1]. Seguindo as suas próprias experiências e medições, com 

frequências a variar entre 100 Hz e 1 MHz, Scott foi capaz de relacionar os resultados obtidos com a 

quantidade de água no solo e daí formular, em função da frequência, expressões capazes de 

representar não só a condutividade e permitividade do solo, mas também a sua permeabilidade 

magnética (𝜇) para várias quantidades de água. 

É importante notar que, como a maioria dos solos possui valores de permeabilidade próximos dos do 

vácuo, será assumido que a permeabilidade magnética do solo é igual à permeabilidade magnética 

do vácuo (𝜇0). 

Scott posteriormente aperfeiçoou o seu modelo em [2] ao adicionar mais medições, tendo proposto as 

seguintes expressões para a condutividade e permitividade relativa:  

 𝜎(𝑓) = 10𝐾 × 10−3 (2.4a) 

𝐾 = 0,028 + 1,098 log10(𝜎100𝐻𝑧) − 0,068 log10(𝑓) +

0,036 log10
2 (𝜎100𝐻𝑧) − 0,046 log10(𝑓) log10(𝜎100𝐻𝑧) + 0,018 log10

2 (𝑓)  

(2.4b) 

 𝜀𝑟(𝑓) = 10𝐷 (2.5a) 

𝐷 = 5,491 + 0,946 log10(𝜎100𝐻𝑧) − 1,097 log10(𝑓) +

0,069 log10
2 (𝜎100𝐻𝑧) − 0,114 log10(𝑓) log10(𝜎100𝐻𝑧) + 0,067 log10

2 (𝑓)  

(2.5b) 

onde 𝑓 representa a frequência e 𝜎100𝐻𝑧 a condutividade do solo medida a 100 Hz que, neste caso, 

está em [mS/m]. 
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2.2.2 Modelo de Smith-Longmire 

Seguindo o trabalho e as medições de Scott, Longmire e Longley apresentaram uma nova formulação 

para a variação da permitividade relativa e da condutividade elétrica [3]. Num trabalho posterior 

publicado por Longmire e Smith [4], foi desenvolvido aquilo que os autores apelidaram de modelo 

para um solo universal, onde foram incluídos tanto os dados de Scott como medições mais recentes 

efetuadas por Wilkenfeld e donde resultaram as seguintes equações: 

 

𝜎(𝑓) = 𝜎0 + 2𝜋𝜀0 ∑ 𝑎𝑖𝐹𝑖

(
𝑓

𝐹𝑖
)

2

1+(
𝑓

𝐹𝑖
)

2
13
𝑖=1    

(2.6) 

 𝜀𝑟(𝑓) = 𝜀∞ + ∑
𝑎𝑖

1+(
𝑓

𝐹𝑖
)

2
13
𝑖=0   (2.7) 

 𝐹𝑖 = 𝐹(𝜎0) 10𝑖−1  (2.8) 

 𝐹(𝜎0) = (125𝜎0)0,8312 (2.9) 

Nestas equações, 𝜀𝑜 é a permitividade do vácuo ( 𝜀𝑜 ≅ 8,854 × 10−12 F/m), 𝜀∞ representa o limite da 

permitividade relativa para altas frequências, tendo sido assumido ser igual a 5, e 𝜎0 representa a 

condutividade do solo para baixas frequências. É importante notar que 𝜎0  é calculado resolvendo a 

equação (2.6) em ordem a 𝜎0, para um valor de 𝜎(𝑓) igual ao 𝜎100𝐻𝑧 especificado e para um 𝑓 igual a 

100 Hz. Os coeficientes 𝑎𝑖 encontram-se listados na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Coeficientes 𝑎𝑖. (Valores extraídos de [4]) 

𝒊 𝒂𝒊 𝒊 𝒂𝒊 

1 3,40 × 106 8 1,25 × 101 

2 2,74 × 105 9 4,80 × 100 

3 2,58 × 104 10 2,17 × 100 

4 3,38 × 103 11 9,80 × 10−1 

5 5,26 × 102 12 3,92 × 10−1 

6 1,33 × 102 13 1,73 × 10−1 

7 2,72 × 101   

 

2.2.3 Modelo de Messier 

Este modelo, também baseado nas medições de Scott, foi inicialmente demonstrado por Messier em 

[5] e mais tarde aperfeiçoado em [6]. As expressões nele apresentadas são as seguintes: 
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𝜎(𝑓) = 𝜎0 (1 + √

4𝜋𝑓𝜀∞

𝜎0
)  

(2.10) 

 
𝜀𝑟 =

𝜀∞

𝜀0
(1 + √

𝜎0

𝜋𝑓𝜀∞
)  

(2.11) 

Neste modelo, ao contrário do modelo anterior e para respeitar a nomenclatura utilizada pelos 

autores, 𝜀∞ representa a permitividade a altas frequências e não a permitividade relativa a altas 

frequências, e foi definida como sendo igual a 8𝜀0. Também diferente do modelo Smith-Longmire é o 

valor de 𝜎0, que neste modelo é assumido ser igual a 𝜎100𝐻𝑧. 

 

2.2.4 Modelo de Visacro-Portela 

Sendo este um modelo menos conhecido e referenciado que os restantes, foi ainda assim incluído 

neste trabalho. Esta representação dos parâmetros elétricos do solo foi proposta por Visacro e 

Portela em [7] onde, baseando-se nas suas próprias medições laboratoriais, obtiveram as seguintes 

funções analíticas: 

 
𝜎(𝑓) = 𝜎0 (

𝑓

100
)

0,072

   
(2.12) 

 
𝜀𝑟(𝑓) = 2,34 × 106 (

1

𝜎0
)

−0,535

𝑓−0,597  
(2.13) 

onde 𝜎0 é assumido ser igual a 𝜎100𝐻𝑧. 

 

2.2.5 Modelo de Portela 

Um dos modelos mais usados é o modelo proposto por Portela em [8], cujos resultados foram 

baseados nas suas próprias experiências e não nas de Scott. O autor, registando valores de vários 

tipos de solo, criou a expressão: 

 𝜎(𝑓) ± 𝑗𝜔𝜀(𝑓) = 𝜎0 + ∆𝑖 [𝑐𝑜𝑡 (
𝜋

2
𝛼) ± 𝑗] (

𝜔

2𝜋×106)
𝛼

  (2.14) 

que pode ser aplicada à maioria dos solos, onde 𝜔 é a frequência angular (𝜔 = 2𝜋𝑓 rad/s) e 𝜎0 é 

assumido ser igual a 𝜎100𝐻𝑧. Quanto aos parâmetros estatísticos deste modelo, ∆𝑖 e 𝛼, os seus 

valores dependerão do tipo de solo. Neste trabalho os valores usados correspondem às medianas 

desses parâmetros, ou seja: ∆𝑖 = 11,71 × 10−3 S/m e 𝛼 = 0,706, tal como indicado em [9]. 

 

2.2.6 Modelo de Visacro-Alipio 

Em [10] são apresentadas e analisadas novas expressões para determinar a dependência da 
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condutividade e da permitividade com a frequência. Estas expressões, criadas por Visacro e Alipio, 

foram baseadas nas suas próprias medições, realizadas em 31 solos diferentes espalhados pelo 

Brasil e recolhidas num período de cinco meses. Segundo o seu estudo, estes solos foram analisados 

nas suas condições naturais e apresentavam resistividades a baixas frequências com valores entre 

60 Ωm e 9100 Ωm. 

As expressões que foram posteriormente derivadas destes resultados são: 

 
𝜎(𝑓) = 𝜎0 {1 + [1,2 × 10−6 (

1

𝜎0
)

0,73

] (𝑓 − 100)0,65}  
(2.15) 

 𝜀𝑟(𝑓) = 7,6 × 103 𝑓−0,4 + 1,3 para 𝑓 ≥ 10 kHz (2.16) 

onde se assume que 𝜎𝑜 é igual a 𝜎100𝐻𝑧. 

É importante ter em conta que, tal como indicado em [10], os autores seguiram uma abordagem 

conservadora de maneira a poderem-se evitar estimativas demasiado otimistas da resposta dos 

elétrodos de terra a correntes de descarga. Notar também que enquanto a equação (2.15) é válida 

para frequências entre 100 Hz e 4 MHz o mesmo não acontece para a equação (2.16), visto que 

apenas é válida para frequências entre 10 kHz e 4 MHz. Para valores de frequência mais baixos que 

10 kHz, Visacro e Alipio aconselham a adoção do valor obtido para a frequência de 10 kHz, visto que, 

neste intervalo de frequências, não só é a medição da permitividade relativa bastante difícil, como 

também as correntes capacitivas são desprezáveis. 

 

2.2.7 Modelo de Alipio-Visacro 

Mais recentemente, um novo modelo [12] foi publicado também por Alipio e Visacro. O anterior 

modelo embora capaz de obter bons resultados (o que faz com que seja bastante referenciado) não 

consegue satisfazer os testes de causalidade usando as relações de Kramers-Kronig, assunto que 

será discutido mais à frente. 

Este novo modelo não só apresenta resultados causais como também tem em consideração as 

características estatísticas dos diferentes tipos de solo. 

As expressões obtidas são as seguintes: 

 𝜎(𝑓) = [𝜎0 + 𝜎0 ℎ(𝜎0) (
𝑓

106)
𝛾

] × 10−3  (2.17) 

 
𝜀𝑟(𝑓) =

𝜀∞
′

𝜀0
+

tan(
𝜋𝛾

2
) 10−3

2𝜋𝜀0(106)𝛾 𝜎0 ℎ(𝜎0) 𝑓𝛾−1  
(2.18) 

onde 𝜎0 é assumido ser igual a 𝜎100𝐻𝑧, que neste modelo é expresso em [mS/m], e 𝜀∞
′ 𝜀0⁄  representa a 

permitividade relativa a altas frequências. Os parâmetros estatísticos são: ℎ(𝜎0), 𝛾 e  𝜀∞
′ 𝜀0⁄ , que se 

encontram descritos na Tabela 2.2. Neste trabalho foram utilizados os valores médios. 
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Tabela 2.2 – Parâmetros do Modelo Alipio-Visacro (Extraídos de [12]) 

 

 

 

 

 

2.3 Comparação dos Modelos 

Para se efetuar uma comparação correta entre os diferentes modelos, é importante terem-se alguns 

aspetos em atenção. Primeiro, é necessário abordar a causalidade de cada modelo, isto porque um 

modelo não-causal pode levar a resultados imprecisos no domínio do tempo, tal como a obtenção de 

tensões diferentes de zero para 𝑡 = 0 [13]. Depois, é também importante comparar o comportamento 

de cada modelo no domínio da frequência, enquanto ao mesmo tempo se testam as expressões para 

diferentes valores de condutividade a baixas frequências. 

Fazendo isto torna possível determinar, com algum grau de exatidão, não só quais os modelos de 

interesse para simular quando se estiverem a analisar os elétrodos de terra sujeitos a correntes de 

descarga atmosféricas, mas também o que se pode esperar do comportamento da resistividade e da 

permitividade do solo em tais condições. 

Em [13], foi efetuado um estudo de causalidade para os primeiros seis modelos onde, ao usar as 

relações de Kramers-Kronig, foi possível determinar para cada modelo se a condutividade ou a 

permitividade podiam ser obtidas uma da outra. O autor definiu o seguinte índex para determinar o 

grau de causalidade: 

 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = (1 − |

∫ [𝑋𝐾𝐾(𝜔)]2𝑑𝜔
𝑓2

𝑓1
− ∫ [𝑋(𝜔)]2𝑑𝜔

𝑓2
𝑓1

∫ [𝑋𝐾𝐾(𝜔)]2𝑑𝜔
𝑓2

𝑓1
 + ∫ [𝑋(𝜔)]2𝑑𝜔

𝑓2
𝑓1

|) × 100%  
(2.19) 

sendo 100% o índex de uma função causal. Em (2.19), 𝑓1 e 𝑓2 representam as fronteiras de validade 

da frequência para cada modelo, 𝑋𝐾𝐾(𝜔) é o espectro de frequências correspondente ao parâmetro 

do solo em estudo e dado pelas relações de Kramers-Kronig, e 𝑋(𝜔) é o espectro de frequências do 

parâmetro do solo obtido a partir do modelo em questão. Os resultados destes cálculos estão 

representados na Tabela 2.3. 

 

 

 

 

 ℎ(𝜎0) 𝛾 𝜀∞
′ 𝜀0⁄  

Resultados médios ℎ1 = 1,26 × 𝜎0
−0,73

 0,54 12 

Resultados relativamente conservadores ℎ2 = 0,95 × 𝜎0
−0,73

 0,58 8 

Resultados conservadores ℎ3 = 0,70 × 𝜎0
−0,73

 0,62 4 
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Tabela 2.3 – Teste de Causalidade para os primeiros 6 modelos usando as relações de Kramers-Kronig. 

(Extraído de [13]) 

Modelo 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 𝜺𝒓(%) 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 𝝈(%) 

Scott 97,30 11,40 

Smith-Longmire 99,96 99,98 

Messier 99,97 99,98 

Visacro-Portela 22,20 89,84 

Portela 99,90 99,90 

Visacro-Alipio 68,53 82,93 

 

Interpretando estes resultados pode-se concluir que, embora os modelos de Smith-Longmire, de 

Messier e de Portela possam ser considerados causais, o mesmo não acontece para os modelos de 

Scott, Visacro-Portela e Visacro-Alipio. 

Quanto ao modelo de Alipio-Visacro, ainda que não tenha sido incluído em [13], a sua causalidade foi 

analisada em [11], onde está referido que existe uma boa concordância entre as curvas medidas e as 

relações de Kramers-Kronig, provando-se assim a causalidade do modelo.  

Para se poderem comparar os modelos de solo quanto aos seus comportamentos no domínio da 

frequência, as suas expressões foram simuladas em MATLAB tendo sido obtidos os gráficos das 

Figuras 2.1 a 2.3. 

 

 

Figura 2.1 – Comparação das resistividades (esquerda) e das permitividades relativas (direita) dos diferentes 

modelos de solo para uma resistividade a baixas frequências  𝜌100𝐻𝑧 = 300 Ω𝑚. 
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Figura 2.2 – Comparação das resistividades (esquerda) e das permitividades relativas (direita) dos diferentes 

modelos de solo para uma resistividade a baixas frequências  𝜌100𝐻𝑧 = 1000 Ω𝑚.  

 

 

Figura 2.3 – Comparação das resistividades (esquerda) e das permitividades relativas (direita) dos diferentes 

modelos de solo para uma resistividade a baixas frequências  𝜌100𝐻𝑧 = 4000 Ω𝑚.  

 

As figuras acima mostram a variação dos valores da resistividade e da permitividade relativa num 

intervalo de frequências entre 100 Hz e 1 MHz. Foram considerados os sete modelos anteriormente 

descritos e os resultados foram obtidos para três valores de resistividade a baixa frequência (𝜌100𝐻𝑧): 

300 Ωm, 1000 Ωm e 4000 Ωm. 

Pode-se ver que os valores, tanto da resistividade como da permitividade relativa, decrescem com o 

aumento da frequência. No caso da resistividade, isto acontece porque o aumento da frequência 

origina um aumento de densidade de corrente no solo o que, por sua vez, causa a diminuição da 

resistividade. Já a permitividade apresenta, numa fase inicial a baixas frequências, valores elevados, 

verificando-se um nível de polarização das moléculas do solo bastante elevado. Ora, visto que o 

aumento da frequência dificulta o fenómeno de polarização das moléculas do solo, o valor da 

permitividade do solo irá sofrer uma redução significativa.  

A análise dos gráficos permite verificar que os modelos Visacro-Portela e Portela apresentam 
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comportamentos relativamente diferentes dos outros modelos, resultado que pode ser atribuído ao 

facto de terem sido determinados sem recorrer às medições de Scott, enquanto que os restantes 

modelos dão resultados bastante semelhantes. É importante salientar que os modelos de Alipio-

Visacro e de Visacro-Alipio também se basearam em medições efetuadas pelos próprios autores, no 

entanto, ao contrário dos modelos de Portela e de Visacro-Portela, os resultados obtidos apresentam 

uma boa concordância com os modelos baseados nas medições de Scott. 

É interessante reparar que o modelo de Scott apresenta um comportamento fisicamente 

inconsistente, verificando-se um ligeiro aumento da resistividade na região de baixas frequências, 

comportamento este que expõe algumas limitações deste modelo.  

Também é visível que os modelos começam a diferir mais uns dos outros para frequências mais 

elevadas e para valores de resistividade, a baixa frequência, também mais elevados. 

A partir destes resultados podem-se selecionar os modelos a utilizar nas simulações que este 

trabalho irá apresentar. 

Visto que o modelo de Scott e de Visacro-Portela falham nos testes de causalidade e sendo estes 

modelos pouco utilizados hoje em dia, não serão considerados daqui para a frente. Quanto ao 

modelo Visacro-Alipio é importante notar que, mesmo sendo teoricamente incorreto, é o modelo com 

uma utilização mais generalizada, pelo que será considerado.  

Serão também incluídos os modelos de Smith-Longmire, de Messier e de Alipio-Visacro, uma vez que 

são os modelos que apresentam os melhores resultados no geral, tanto nos testes de causalidade 

como no comportamento ao longo do intervalo de frequências considerado. 

Quanto ao modelo de Portela, ainda que difira ligeiramente dos outros modelos, como é bastante 

utilizado e visto que passou nos testes de causalidade, também será considerado.  
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Capítulo 3 

O Elétrodo 

 

Neste capítulo vão ser apresentadas as diferentes abordagens que se podem escolher para modelar 

os elétrodos de terra, com o objetivo de determinar aquela que permite uma implementação simples e 

prática, que não comprometa a exatidão e o rigor dos resultados obtidos. 

A criação de simulações capazes de representar corretamente um sistema de terra implica uma 

representação analítica rigorosa dos parâmetros do condutor de terra, visto que só assim é possível 

determinar a impedância do sistema e, consequentemente, o potencial à superfície do solo resultante 

de uma corrente de descarga atmosférica. No entanto, existem inúmeras formas de concretizar isto, 

cada uma delas com as suas vantagens e desvantagens. 

De todos os modelos existentes, aqueles que mais se destacam na literatura são o modelo do 

circuito, o modelo do campo eletromagnético, o modelo híbrido e o modelo da linha de transmissão. 

 

3.1 Modelos de Elétrodo 

Historicamente, como resultado da evolução do poder computacional, os modelos em uso tendem a 
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aumentar a sua complexidade. Em fases iniciais, os métodos mais utilizados eram baseados em 

abordagens simplificadas do modelo baseado na teoria de linha de transmissão, uma vez que as 

suas equações podiam ser simplificadas de modo a ser possível resolvê-las sem o auxílio de um 

computador. Ainda assim, esta simplicidade originava certas limitações que impossibilitavam a 

utilização desses métodos em sistemas complexos.  

Os trabalhos mais antigos e importantes que utilizaram este método são os realizados por Bewley 

[15-16] e por Bellaschi [17]. Também é importante mencionar os trabalhos de Sunde [18] onde, ao 

aplicar a teoria eletromagnética, não só foi capaz de obter uma melhor compreensão acerca do 

comportamento indutivo a altas frequências dos elétrodos de terra, como também de calcular as 

resistências de diversas configurações de sistemas de terra. Segundo [19], Sunde foi também o 

primeiro a aplicar parâmetros, por unidade de comprimento, dependentes da frequência na teoria da 

linha de transmissão, com o objetivo de modelar o comportamento transitório de um elétrodo de terra.  

É importante ter em atenção que estes estudos foram todos baseados numa teoria da linha de 

transmissão relativamente simples e apenas aplicados a configurações de elétrodos de terra também 

simples, como por exemplo condutores horizontais (contrapeso) e verticais (estaca). 

O aumento do poder computacional conduziu ao aumento da exatidão e da aplicabilidade dos 

modelos já existentes assim como à criação de novos métodos. Estes modelos mais recentes são 

agora capazes de representar sistemas de terra mais complexos de uma maneira prática, ao mesmo 

tempo que minimizam o número de aproximações necessárias, o que aumenta o rigor dos resultados. 

 

3.1.1 Modelo baseado na Teoria de Circuito 

Um dos métodos mais utilizados é o método que aplica a teoria de circuito, onde o elétrodo é 

representado, ou por uma só resistência, no caso de uma situação a baixas frequências [Figura 

3.1(a)], ou por um circuito com parâmetros R-L-C concentrados para altas frequências [Figura 3.1(b)]. 

É também bastante comum encontrarem-se representações em que o elétrodo é dividido em N 

secções para permitir a representação da distribuição da corrente no condutor [Figura 3.1(c)].  

De seguida as equações nodais são resolvidas usando as leis de Kirchhoff. Desta maneira obtêm-se 

expressões simples, capazes não só de representar o complexo comportamento transitório dos 

sistemas de terra, mas também de incluir fenómenos não-lineares, tais como a ionização do solo 

(fenómeno que não será desenvolvido neste trabalho).  

Alguns dos estudos mais relevantes que seguem esta abordagem estão presentes nos trabalhos de 

Meliopoulos [20-21], Ramamoorty [22], Geri [23] e Otero [24-25]. 
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Figura 3.1 – Modelos para representação do elétrodo de terra. (a) Resistência de terra para baixas frequências. 

(b) Circuito de parâmetros concentrados R-L-C para altas frequências. (c) Circuito R-L-C segmentado para altas 

frequências. (Imagens extraídas de [26]) 

 

3.1.2 Modelo baseado na Teoria Eletromagnética 

O método eletromagnético é considerado como o método de modelação mais rigoroso, sendo 

frequentemente utilizado como referência para validação de outros modelos. 

Existem duas maneiras principais de se abordar o modelo eletromagnético, ou pelo Método dos 

Momentos ou pelo Método dos Elementos Finitos. 

O primeiro método foi apresentado por Grcev [27-30] e, como este método envolve a resolução direta 

das equações de Maxwell, as aproximações necessárias são mínimas. No entanto, requer que o 

sistema em análise seja linear, o que significa que fenómenos não-lineares, como a ionização do 

solo, não podem ser incluídos. Contudo, isto não acontece ao utilizar o Método dos Elementos 

Finitos, visto que neste caso o problema é representado de uma forma mais flexível, que torna 

possível a representação de fenómenos não-lineares. Os trabalhos principais que abordam este 

método são da autoria de Nekhoul [31-32], mas como esta abordagem não envolve a resolução direta 

das equações de Maxwell, a sua implementação é ainda mais difícil do que para o Método dos 

Momentos, que faz com que seja um modelo pouco utilizado.  

Mais recentemente tem sido utilizado o Método de Diferenças Finitas no Domínio do Tempo, que não 

só é capaz de representar a ionização do solo como também é capaz de incluir a estratificação do 

solo (que não será considera neste trabalho).  

Tal como foi dito anteriormente, estes métodos são os mais rigorosos, mas, dada a complexidade da 

sua implementação, o seu uso é bastante limitado e raramente uma opção para estudos práticos. 
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3.1.3 Modelo Híbrido 

De modo obter-se a exatidão do método eletromagnético e a simplicidade dada pela teoria de circuito, 

um método híbrido que, tal como o nome indica, combina estas duas abordagens, foi desenvolvido e 

aperfeiçoado por vários autores. Os primeiros desenvolvimentos deste modelo foram efetuados por 

Dawalibi [33-34]. Também é importante mencionar os trabalhos mais recentemente publicados por 

Visacro e Silveira [36], Visacro e Soares [37] e por Andolfato [35]. 

Este método é capaz de obter bons resultados visto que as suas equações são obtidas através de 

uma análise rigorosa do campo eletromagnético, ainda assim estas expressões, mesmo em forma de 

circuito, conseguem ser bastante complexas e de difícil implementação. No entanto, isto não impede 

esta abordagem de ser uma das mais utilizadas hoje em dia. 

 

3.1.4 Modelo baseado na Teoria de Linha de Transmissão 

Finalmente, o modelo que trata o elétrodo como uma linha de transmissão, com perdas, onde em vez 

do revestimento isolante ou do ar ao redor do condutor, existe um solo com uma certa resistividade, 

permitividade e permeabilidade, por onde irá fluir a corrente de descarga atmosférica. 

Este método possui inúmeras variantes, que diferem principalmente pela maneira como calculam os 

parâmetros por unidade de comprimento. O elétrodo de terra é dividido em N secções, tal como está 

representado na Figura 3.1(c), com cada secção a ser caracterizada por uma resistência transversal, 

uma indutância e uma capacitância (às vezes também se considera a resistência longitudinal). 

A partir daí torna-se possível determinar as distribuições da corrente e da tensão ao longo do elétrodo 

através da resolução das equações de telégrafo. 

Alguns estudos relevantes que usam este método são os trabalhos de Mazzetti [38], Velazquez [39], 

Lorentzou [40] e Menter e Grcev [41]. 

 

Tendo todas estas abordagens em consideração e tendo em atenção que é importante escolher um 

modelo que analise o comportamento do sistema de terra de uma forma prática, simples e rigorosa, 

optou-se por representar o elétrodo como uma linha de transmissão, visto que tanto o modelo 

eletromagnético como o modelo híbrido são mais complexos e exigem um maior tempo 

computacional. Ainda mais, dado que a representação como circuito não é tão rigorosa quanto a 

representação por uma linha de transmissão [26], optou-se antes por esta última. É importante referir 

que, de maneira a simplificar as simulações e a análise global, só se considera um elétrodo de terra, 

instalado na posição horizontal ou na posição vertical. 
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3.2 Parâmetros do Elétrodo 

Com o modelo escolhido, o primeiro passo será calcular os parâmetros 𝐿′, 𝐺′ e 𝐶′, que representam a 

indutância, condutância e capacitância, respetivamente, por unidade de comprimento. Neste trabalho 

não será considerada a resistência longitudinal dos condutores. 

Na literatura de especialidade são propostas várias expressões para o cálculo destes parâmetros, 

tanto para os elétrodos horizontais como para os elétrodos verticais. Assim, para se escolher as 

equações a adotar, foi feita uma pesquisa profunda com o intuito de encontrar os trabalhos iniciais 

que tratam o cálculo destes parâmetros. 

Um desses trabalhos, referenciado na maioria das publicações académicas acerca deste assunto, foi 

uma publicação de 1936 escrita por Dwight [42], onde o autor apresentou diversas fórmulas de uso 

prático para o cálculo da resistência de sistemas de terra com as mais variadas configurações. 

Um outro estudo, cujos resultados ajudam a confirmar os cálculos de Dwight, foi apresentado no livro 

de Sunde [18], onde foram obtidas expressões para o cálculo da resistência de terra de elétrodos 

horizontais e verticais, iguais às apresentadas em [42]. O livro apresenta ainda fórmulas tanto para a 

capacitância como para a indutância desses mesmos elétrodos. 

 

3.2.1 Elétrodo Vertical 

De acordo com [42], um elétrodo de terra vertical de comprimento 2𝑙 e de raio 𝑎, totalmente imerso 

num solo de resistividade 𝜌, apresenta uma resistência: 

 𝑅 =
𝜌

4𝜋𝑙
[ln (

4𝑙

𝑎
) − 1]  (3.1) 

A adaptação desta expressão para um elétrodo vertical de comprimento 𝑙 faz-se considerando que, 

do comprimento 2𝑙, 𝑙 está enterrado e o restante comprimento 𝑙 representa a imagem no ar. Assim, 

ao considerar-se apenas um elétrodo de comprimento 𝑙, como a corrente total é igual a metade da 

corrente total no cilindro de comprimento 2𝑙, e a tensão se mantém igual, a resistência para o elétrodo 

vertical de comprimento 𝑙 será duas vezes maior. Como resultado, a expressão final para a 

resistência é: 

 𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
[ln (

4𝑙

𝑎
) − 1]  (3.2) 

Para calcular a capacitância é usada a relação: 

 𝐶 =
𝜌𝜀

𝑅
   (3.3) 

onde 𝜀 representa a permitividade do solo. 
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Consequentemente determina-se a capacitância de um elétrodo vertical de comprimento 𝑙 através 

das equações (3.2) e (3.3), obtendo-se a expressão: 

 𝐶 =
2𝜋𝑙𝜀

ln(
4𝑙

𝑎
)−1

  (3.4) 

Quanto à indutância, a expressão para o elétrodo vertical é dada por: 

 𝐿 =
𝜇𝑙

2𝜋
[ln (

2𝑙

𝑎
) − 1]   (3.5) 

onde 𝜇 é a permeabilidade magnética do solo, que será assumido ser igual à permeabilidade do 

vácuo (𝜇0). 

 

3.2.2 Elétrodo Horizontal 

Para calcular a resistência do elétrodo horizontal enterrado, foram seguidos passos idênticos aos do 

elétrodo vertical. De acordo com [42], o sistema equivalente que tem em consideração a imagem de 

um elétrodo horizontal de comprimento 2𝐿, enterrado a uma profundidade  𝑠 2⁄ , corresponde ao 

paralelo entre dois elétrodos de comprimento 2𝐿, a uma distância 𝑠 um do outro, representado pela 

seguinte equação: 

 
𝑅 =

𝜌

4𝜋𝐿
[ln (

4𝐿

𝑎
) − 1 + ln (

2𝐿+√𝑠2+4𝐿2

𝑠
) +

𝑠

2𝐿
−

√𝑠2+4𝐿2

2𝐿
]  

(3.6) 

Visto que na equação (3.6) é usada a nomenclatura adotada por Dwight, para a sua melhor 

compreensão, procedeu-se à sua alteração para que represente um condutor horizontal de 

comprimento 𝑙 = 2𝐿, enterrado a uma profundidade 𝑑 = 𝑠 2⁄ , resultando: 

 
𝑅 =

𝜌

2𝜋𝑙
[ln (

2𝑙

𝑎
) − 1 + ln (

𝑙+√(2𝑑)2+𝑙2

2𝑑
) +

2𝑑

𝑙
−

√(2𝑑)2+𝑙2

𝑙
]  

(3.7) 

De seguida, assumindo que 𝑑 ≪ 𝑙 e resolvendo a expressão (3.7), obtém-se a fórmula final para a 

resistência de um condutor horizontal: 

 𝑅 =
𝜌

𝜋𝑙
[ln (

2𝑙

√2𝑎𝑑
) − 1]  (3.8) 

Quanto à capacitância e indutância de um condutor horizontal, a primeira é obtida a partir das 

equações (3.3) e (3.8), de onde resulta a expressão: 

 𝐶 =
𝜋𝑙𝜀

ln(
2𝑙

√2𝑎𝑑
)−1

   (3.9) 

e a segunda é caracterizada pela expressão: 
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 𝐿 =
𝜇𝑙

2𝜋
[ln (

2𝑙

√2𝑎𝑑
) − 1]  (3.10) 

Contudo, é geralmente utilizada a equação (3.5) para ambos os tipos de elétrodo visto que, tal como 

é mencionado em [18], para profundidades não muito elevadas, a indutância do elétrodo horizontal é 

praticamente igual à do elétrodo à superfície, que é caracterizada pela equação (3.5). 

 

 

Estes resultados estão de acordo com o que tem sido utilizado em vários estudos ao longo dos anos, 

tal como em trabalhos de Grcev [26], Devgan e Whitehead [43] e Alipio e Visacro [44]. 

É importante mencionar uma publicação relevante da autoria de Velazquez e Mukhedkar [39], onde 

se utilizam equações para elétrodos de terra horizontais que não correspondem às expressões 

apresentadas acima. Num outro trabalho, apresentado por Mazzetti e Veca [38], são usadas fórmulas 

independentes do comprimento do elétrodo para determinar os seus parâmetros, e esta razão não 

serão tidas aqui em consideração.   

Tendo-se obtido as expressões para a resistência, indutância e capacitância, facilmente se obtêm os 

valores dos parâmetros por unidade de comprimento: 

 𝐺′ = 1 𝑅𝑙⁄  (3.11) 

 𝐶′ = 𝐶 𝑙⁄  (3.12) 

 𝐿′ = 𝐿 𝑙⁄  (3.13) 

onde 𝑙 é o comprimento do elétrodo de terra. 

Estes parâmetros vão ser necessários para determinar a impedância harmónica que, neste trabalho, 

será calculada à entrada da linha de transmissão e tendo como condição de fronteira um circuito 

aberto no outro extremo da linha. 

A expressão analítica para a impedância harmónica é obtida através das equações da linha de 

transmissão: 

 𝑈(𝑧) = 𝑈𝑖𝑒
−�̅�𝑧 + 𝑈𝑟𝑒�̅�𝑧 (3.14) 

 𝐼(̅𝑧) =
�̅�𝑖

𝑍𝑤
𝑒−�̅�𝑧 −

𝑈𝑟

𝑍𝑤
𝑒�̅�𝑧  (3.15) 

onde �̅�(𝑧) e 𝐼(̅𝑧) representam, respetivamente, as amplitudes complexas da tensão e da corrente 

numa certa posição 𝑧 da linha, 𝑈𝑖 é a amplitude complexa da onda incidente da tensão e 𝑈𝑟 a 

amplitude complexa da onda refletida. Os parâmetros ondulatórios da linha,  𝑍𝑤 e  𝛾, denominados 

impedância característica da onda e constante de propagação, respetivamente, são dependentes da 
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frequência e definidos pelas equações: 

 
𝑍𝑤 = √

𝑗𝜔𝐿′

𝐺′+𝑗𝜔𝐶′  
(3.16) 

 𝛾 = √𝑗𝜔𝐿′(𝐺′ + 𝑗𝜔𝐶′) (3.17) 

onde 𝑗 = √−1, a frequência angular 𝜔 = 2𝜋𝑓 e 𝑓 é a frequência. 

Como o ponto em que interessa calcular a impedância harmónica é à entrada da linha, ou seja, 𝑧 = 0, 

são calculadas as equações (3.14) e (3.15) para esse ponto, obtendo-se: 

 𝑈(𝑧 = 0) = 𝑈𝑖 + 𝑈𝑟 (3.18) 

 𝐼(̅𝑧 = 0) =
𝑈𝑖

𝑍𝑤
−

𝑈𝑟

𝑍𝑤
  (3.19) 

Considerando que, em 𝑧 = 𝑙, a linha está em vazio [𝐼(̅𝑧 = 𝑙) = 0], obtém-se de (3.15): 

 �̅�𝑖 = 𝑈𝑟𝑒2�̅�𝑧 (3.20) 

Substituindo 𝑈𝑖 em (3.19) e resolvendo a equação em função de 𝑈𝑟 resulta em: 

 𝑈𝑟 =
𝐼̅(𝑧=0) 𝑍𝑤

𝑒2�̅�𝑧−1
  (3.21) 

Finalmente, usando as equações (3.20) e (3.21) em (3.18) leva à expressão: 

 𝑈(𝑧 = 0) = 𝑍𝑤 coth(𝛾𝑙) 𝐼(̅𝑧 = 0) (3.22) 

que será utilizada posteriormente para calcular a elevação do potencial do elétrodo (Grounding 

Potential Rise ou GPR). 

Da expressão (3.22) conclui-se que a impedância harmónica, 𝑍(𝜔), é igual a: 

 𝑍(𝜔) = 𝑍𝑤coth (𝛾𝑙) (3.23) 

É de notar que nesta análise considera-se o elétrodo caracterizado por uma linha homogénea, o que 

origina pequenos erros. Ainda assim, é demonstrado em [45] por Kuhar, Grcev e Markovski, que 

existem maneiras de diminuir estes erros. No entanto, de forma a ser mantida a simplicidade da 

implementação, o método deles não será utilizado.   
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Capítulo 4 

A Corrente de Descarga 

 

A corrente de descarga de origem atmosférica apresenta forma e parâmetros com carácter 

probabilístico. Isto faz com que seja bastante difícil definir com exatidão as formas de onda que 

permitem a realização de simulações que representem a maioria das situações que ocorrem na 

realidade. Uma maneira que ajuda a minimizar a aleatoriedade das formas de onda destas correntes 

de descarga é a utilização de métodos probabilísticos na determinação dos tipos de descargas mais 

comuns. 

 

4.1 Parâmetros da Corrente de Descarga 

De acordo com o guia do CIGRÉ [46], os parâmetros de descarga devem ser representados por uma 

distribuição log-normal. Para isso, foram analisadas medições efetuadas por todo o mundo no sentido 

de determinar os seus valores medianos (𝑀) e desvios padrão logarítmicos (𝛽), que serão usados 

nas equações (4.1) e (4.2) para determinar a função densidade de probabilidade de um determinado 

parâmetro. 
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𝑓(𝐼) =

1

√2𝜋𝛽𝐼
𝑒−

𝑧2

2   
(4.1a) 

 
𝑧 =

ln (
𝐼

𝑀
)

𝛽
  

(4.1b) 

É também importante referir que, de maneira a determinar o valor médio de um parâmetro, é usada a 

equação (4.2): 

 
𝜇 = 𝑀 𝑒

𝛽2

2   
(4.2) 

Ao analisar os dados existentes foi também possível caracterizar a forma de onda mais usual da 

corrente de descarga, para daí se conseguir definir um modelo matemático que a represente. O 

CIGRÉ concluiu que os relâmpagos de interesse, relativamente à sua incidência, são do tipo 

descendente, dos quais 90% são de polaridade negativa, e adotou a forma de onda para a corrente 

de descarga representada na Figura 4.1, proposta por Anderson e Eriksson em [47]. 

 

 

Figura 4.1 – Corrente de descarga descendente com polaridade negativa e duplo pico e caracterização de alguns 

dos seus parâmetros definidos na frente de onda. (Extraída de [47]) 

 

Por conseguinte, os parâmetros que definem a corrente de descarga atmosférica são: a amplitude do 

primeiro pico, 𝐼𝑝1 (representado na Figura 4.1 por 𝑃𝐸𝐴𝐾 1), a amplitude do segundo pico, 𝐼𝑝2 

(representado na Figura 4.1 por 𝑃𝐸𝐴𝐾), o tempo de frente entre os 10% e os 90% da amplitude 

máxima do primeiro pico, 𝑇10, o tempo de frente entre os 30% e os 90% da amplitude máxima do 

primeiro pico, 𝑇30, a taxa de subida da corrente, que corresponde à tangente nos 10% da amplitude 

máxima do primeiro pico, 𝑇𝐴𝑁10, a taxa de subida máxima da corrente na frente de onda, 𝑇𝐴𝑁𝐺 

[também muitas vezes representado por (𝑑𝑖 𝑑𝑡⁄ )𝑚𝑎𝑥], o declive médio da corrente entre os 10% e os 

90% da amplitude máxima do primeiro pico, 𝑆10, e o declive médio da corrente entre os 30% e os 90% 
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da amplitude máxima do primeiro pico, 𝑆30. Também é comum encontrar o parâmetro 𝑇50, que é o 

tempo necessário para que a corrente decaia, sobre a cauda, para 50% da sua amplitude máxima. 

Uma outra característica que se torna evidente ao analisar os dados é que a maioria dos relâmpagos 

são constituídos por múltiplas descargas, mais especificamente a primeira descarga seguida de uma 

ou mais descargas subsequentes, onde a primeira descarga apresenta dois picos e, geralmente, uma 

maior amplitude que o pico das descargas subsequentes. Por sua vez, estas últimas apresentam 

tempos de frente mais rápidos, ou seja, as ondas são caracterizadas por frequências mais elevadas. 

Os valores medianos dos parâmetros de uma descarga atmosférica descendente e negativa, tanto 

para a primeira descarga, como para a descarga subsequente, adotados pelo CIGRÉ, são baseados 

nas medições de Berger recolhidas em San Salvatore, na Suíça [48] e apresentados em [47]. Na 

Tabela 4.1 indicam-se os valores destes parâmetros. 

 

Tabela 4.1 – Os parâmetros medianos para a primeira descarga e para a descarga subsequente medidos na 

estação de San Salvatore. (Valores extraídos de [47]) 

Tipo 𝑰𝒑𝟏 

[kA] 

𝑰𝒑𝟐 

[kA] 

𝑻𝟏𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑻𝟑𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑻𝟓𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑺𝟏𝟎 

[kA/𝝁𝒔] 

𝑺𝟑𝟎 

[kA/𝝁𝒔] 

(𝒅𝒊 𝒅𝒕⁄ )𝒎𝒂𝒙 

[kA/𝝁𝒔] 

Primeira 

descarga 

27,7 31,1 4,5 2,3 75,0 5,0 7,2 24,3 

Descarga 

subsequente 

11,8 - 0,6 0,4 32,0 15,4 20,1 39,9 

 

Mais recentemente, outras medições foram efetuadas e apresentadas por Visacro et al. em [49], 

recolhidas no período entre 1985 e 1998 em Morro do Cachimbo, no Brasil. Os valores medianos 

obtidos para os parâmetros da primeira descarga e da descarga subsequente estão indicados na 

Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Os parâmetros medianos para a primeira descarga e para a descarga subsequente medidos na 

estação de Morro do Cachimbo. (Valores extraídos de [49]) 

Tipo 𝑰𝒑𝟏 

[kA] 

𝑰𝒑𝟐 

[kA] 

𝑻𝟏𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑻𝟑𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑻𝟓𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑺𝟏𝟎 

[kA/𝝁𝒔] 

𝑺𝟑𝟎 

[kA/𝝁𝒔] 

(𝒅𝒊 𝒅𝒕⁄ )𝒎𝒂𝒙

[kA/𝝁𝒔] 

Primeira 

descarga 

40,4 45,3 5,6 2,9 53,5 5,8 8,4 19,4 

Descarga 

subsequente 

16,3 - 0,7 0,4 16,4 18,7 24,7 29,9 
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Como se pode observar, os valores medianos para as amplitudes máximas da corrente são 45,3 kA e 

16 kA para a primeira descarga e para a descarga subsequente, respetivamente, que são mais 

elevados que os valores tabelados em [46] de 31,1 kA e 11,8 kA, obtidos por Berger e adotados pelo 

CIGRÉ. Estas diferenças são justificadas sobretudo pelo pequeno número de amostras usadas por 

Visacro e pelos diferentes locais geográficos em que as medições foram tiradas, visto que as de 

Berger foram recolhidas na Suíça e as do Visacro foram recolhidas no Brasil. Ainda assim, como este 

trabalho será maioritariamente comparado com os resultados obtidos por Visacro, os seus valores 

serão aqueles a ser usados nas simulações do comportamento dos elétrodos de terra.      

 

4.2 Representação Analítica da Corrente de Descarga 

Devido à complexidade da forma de onda das descargas atmosféricas, a sua representação analítica 

pode ser um desafio. Ao tentar criar uma expressão prática e útil capaz de representar as correntes 

de descarga, Heidler propôs em [50] uma nova expressão, chamada função de Heidler, a partir da 

qual se consegue obter a forma de onda pretendida, bastando para isso somar e ajustar múltiplas 

funções de Heidler até que a forma e os parâmetros desejados sejam obtidos. A soma de funções de 

Heidler está apresentada nas expressões abaixo. 

 

𝑖(𝑡) = ∑ ((
𝐼0𝑘

𝜂𝑘
) 𝑒

(
−𝑡

𝜏2𝑘
)

(
(

𝑡

𝜏1𝑘
)

𝑛𝑘

1+(
𝑡

𝜏1𝑘
)

𝑛𝑘
 
))𝑚

𝑘=1   

(4.3a) 

 
𝜂𝑘 = 𝑒

−(
𝜏1𝑘
𝜏2𝑘

)(
𝑛𝑘𝜏2𝑘

𝜏1𝑘
)

1
𝑛𝑘

 
(4.3b) 

Os parâmetros das equações (4.3a) e (4.3b) podem ser manipulados de maneira a que se obtenham 

as formas de onda desejadas. Estas formas de onda estão representadas em [51] e os parâmetros 

usados nas funções de Heidler, que descrevem tanto a corrente da descarga subsequente como da 

primeira descarga, medidas em San Salvatore e em Morro do Cachimbo, estão indicados nas 

Tabelas 4.3 e 4.4, respetivamente. 

 

Tabela 4.3 – Os parâmetros das duas funções de Heidler que representam os valores medianos das descargas 

subsequentes medidas em San Salvatore e em Morro do Cachimbo. (Valores extraídos de [51]) 

 San Salvatore Morro do Cachimbo 

𝒌 𝑰𝟎𝒌 

[kA] 

𝒏𝒌 𝝉𝟏𝒌 

[𝝁𝒔] 

𝝉𝟐𝒌 

[𝝁𝒔] 

𝑰𝟎𝒌 

[kA] 

𝒏𝒌 𝝉𝟏𝒌 

[𝝁𝒔] 

𝝉𝟐𝒌 

[𝝁𝒔] 

1 10,7 2,0 0,25 2,5 15,4 3,4 0,6 4,0 

2 6,5 2,0 2,1 230,0 7,2 2,0 4,0 120,0 
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Tabela 4.4 – Os parâmetros das sete funções de Heidler que representam os valores medianos das primeiras 

descargas medidas em San Salvatore e em Morro do Cachimbo. (Valores extraídos de [51]) 

 San Salvatore Morro do Cachimbo 

𝒌 𝑰𝟎𝒌 

[kA] 

𝒏𝒌 𝝉𝟏𝒌 

[𝝁𝒔] 

𝝉𝟐𝒌 

[𝝁𝒔] 

𝑰𝟎𝒌 

[kA] 

𝒏𝒌 𝝉𝟏𝒌 

[𝝁𝒔] 

𝝉𝟐𝒌 

[𝝁𝒔] 

1 3,0 2,0 3,0 76,0 6,0 2,0 3,0 76,0 

2 4,5 3,0 3,5 25,0 5,0 3,0 3,5 10,0 

3 3,0 5,0 5,2 20,0 5,0 5,0 4,8 30,0 

4 3,8 7,0 6,0 60,0 8,0 9,0 6,0 26,0 

5 13,6 44,0 6,6 60,0 16,5 30,0 7,0 23,2 

6 11,0 2,0 100,0 600,0 17,0 2,0 70,0 200,0 

7 5,7 15,0 11,7 48,5 12,0 14,0 12,0 26,0 

 

Como podemos ver, para se representar uma primeira descarga com duplo pico é necessária a soma 

de sete funções de Heidler (𝑚 = 7), enquanto apenas duas são necessárias para representar a 

descarga subsequente (𝑚 = 2). Ao realizar as simulações destas equações em MATLAB, foi possível 

obter os gráficos das correntes de descarga atmosférica, com parâmetros medianos, apresentados 

nas Figuras 4.2 e 4.3, que mostram as formas de onda que serão usadas mais à frente neste 

trabalho. 

 

 

Figura 4.2 – Formas de onda da primeira descarga (esquerda) e da descarga subsequente (direita) simuladas 

para os valores medidos na estação de San Salvatore. 
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Figura 4.3 – Formas de onda da primeira descarga (esquerda) e da descarga subsequente (direita) simuladas 

para os valores medidos na estação de Morro do Cachimbo. 

 

Em [51] é também demonstrado que os valores dos parâmetros das correntes de descarga obtidos 

através das funções de Heidler e que estão apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6, são bastante 

semelhantes aos valores medianos dos parâmetros medidos nas estações e indicados nas Tabelas 

4.1 e 4.2. 

 

Tabela 4.5 – Os parâmetros medianos das primeiras descargas e das descargas subsequentes em San 

Salvatore, obtidos através das curvas simuladas. (Valores extraídos de [51]) 

Tipo 𝑰𝒑𝟏 

[kA] 

𝑰𝒑𝟐 

[kA] 

𝑻𝟏𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑻𝟑𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑻𝟓𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑺𝟏𝟎 

[kA/𝝁𝒔] 

𝑺𝟑𝟎 

[kA/𝝁𝒔] 

(𝒅𝒊 𝒅𝒕⁄ )𝒎𝒂𝒙

[kA/𝝁𝒔] 

Primeira 

descarga 

27,8 31,0 4,6 2,3 75,0 4,8 7,2 24,4 

Descarga 

subsequente 

12,0 - 0,5 0,3 48,4 26,8 24,5 40,1 

 

Tabela 4.6 – Os parâmetros medianos das primeiras descargas e das descargas subsequentes em Morro do 

Cachimbo, obtidos através das curvas simuladas. (Valores extraídos de [51]) 

Tipo 𝑰𝒑𝟏 

[kA] 

𝑰𝒑𝟐 

[kA] 

𝑻𝟏𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑻𝟑𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑻𝟓𝟎 

[𝝁𝒔] 

𝑺𝟏𝟎 

[kA/𝝁𝒔] 

𝑺𝟑𝟎 

[kA/𝝁𝒔] 

(𝒅𝒊 𝒅𝒕⁄ )𝒎𝒂𝒙 

[kA/𝝁𝒔] 

Primeira 

descarga 

40,1 45,3 5,2 3,0 53,8 6,2 8,0 20,2 

Descarga 

subsequente 

16,0 - 0,6 0,4 16,6 22,3 21,9 29,6 
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Estudos posteriores acerca deste assunto foram publicados e, ainda que este trabalho não aprofunde 

muito mais este tema, é de algum interesse referir [52], onde é apresentada uma maneira simples de 

ajustar as formas de onda das primeiras correntes de descarga. Todavia, não existe necessidade de 

usar esses métodos neste trabalho, uma vez que todos os valores necessários para descrever as 

correntes de interesse são conhecidos. 
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Capítulo 5 

A Resposta dos Elétrodos 

 

Neste capítulo apresentam-se as diversas grandezas que caracterizam a resposta dos elétrodos de 

terra a uma corrente de descarga de origem atmosférica. A determinação destas grandezas será feita 

com o recurso a simulações realizadas em MATLAB, de onde serão obtidos gráficos que permitem 

comparar, para os diversos modelos de solo, as respostas de elétrodos horizontais e verticais a 

primeiras descargas e a descargas subsequentes, variando também a resistividade a baixas 

frequências do solo. 

De maneira a uma melhor compreensão do efeito da dependência com a frequência dos parâmetros 

do solo, todos os gráficos terão incluídas as curvas para um solo com os seus parâmetros 

independentes da frequência, ou seja, para um solo caracterizado por uma resistividade a baixas 

frequências e por uma permitividade relativa igual a 10, que é o valor geralmente adotado neste tipo 

de estudos [14]. 

As grandezas de interesse são: a impedância harmónica, a elevação do potencial do elétrodo, a 

impedância impulsiva, o coeficiente impulsivo e o comprimento efetivo dos elétrodos de terra. 
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5.1 Parâmetros que Caracterizam a Resposta 

A impedância harmónica, como já foi referido no Capítulo 3, é calculada à entrada do elétrodo, ou 

seja, no ponto em que a corrente de descarga é injetada. Este parâmetro é representado, no domínio 

da frequência, pela expressão (3.23). 

A elevação do potencial do elétrodo representa, a tensão 𝑢(𝑡) obtida no ponto de injeção da corrente 

de descarga 𝑖(𝑡), sendo calculada em relação a um ponto do solo distante. A metodologia 

desenvolvida neste trabalho recorre à Transformada de Fourier (FFT) e sua inversa (IFFT) para 

obtenção da tensão 𝑢(𝑡). O primeiro passo consiste em determinar as harmónicas que constituem a 

corrente de descarga e caracterizar, nessa gama de frequências, a amplitude complexa da corrente à 

entrada do elétrodo 𝐼(̅𝑧 = 0). Recorrendo à expressão (3.22) obtém-se, para cada frequência, a 

amplitude complexa da tensão à entrada do elétrodo 𝑈(𝑧 = 0). De seguida, procede-se à aplicação 

da Transformada Inversa de Fourier para obter a evolução temporal da tensão 𝑢(𝑡). 

Tendo as curvas tanto da elevação do potencial do elétrodo como da corrente de descarga 

atmosférica, no domínio do tempo, pode-se obter a respetiva impedância impulsiva, 𝑍𝑝, através da 

seguinte expressão: 

  𝑍𝑝 = 𝑉𝑝 𝐼𝑝⁄  (5.1) 

onde 𝑉𝑝 representa o valor máximo obtido para a tensão e 𝐼𝑝 o valor máximo da corrente de descarga. 

Um outro parâmetro de utilização muito comum é o coeficiente impulsivo, 𝐼𝐶, que corresponde ao 

rácio entre a impedância impulsiva e a resistência a baixa frequência, 𝑅𝐿𝐹, tal como é apresentado na 

expressão abaixo: 

 𝐼𝐶 = 𝑍𝑝 𝑅𝐿𝐹⁄   (5.2) 

A resistência a baixa frequência obtém-se usando as expressões (3.2) e (3.8) do Capítulo 3, 

considerando a resistividade do solo constante e definida para baixa frequência. 

Por fim, através das curvas obtidas para a impedância impulsiva, é possível determinar o 

comprimento efetivo do elétrodo, 𝐿𝐸𝐹, que corresponde ao comprimento do elétrodo a partir do qual a 

redução da impedância impulsiva deixa de ser notória. É também possível a determinação deste 

parâmetro pela análise das curvas do coeficiente impulsivo, onde se poderá verificar que a partir de 

um certo comprimento, que corresponderá ao comprimento efetivo, o rácio entre a impedância 

impulsiva e a resistência a baixas frequências, que até aí era aproximadamente constante, começa a 

aumentar, visto que, enquanto a impedância impulsiva se torna constante ao ultrapassar o 

comprimento efetivo, a resistência a baixas frequências continua a diminuir. 
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5.2 Simulação e Resultados 

Tendo-se realizado as simulações em MATLAB para a obtenção destes parâmetros, serão agora 

apresentados os resultados obtidos. Estas simulações foram efetuadas para um elétrodo horizontal e 

um elétrodo vertical, optando-se por valores para a resistividade do solo a baixas frequências iguais a 

300 Ωm (solo pouco resistivo), 1000 Ωm e 4000 Ωm (solo muito resistivo). A resposta destes 

elétrodos será simulada tanto para primeiras descargas como para descargas subsequentes. 

Numa primeira fase serão apresentados gráficos que incluem o modelo de solo com parâmetros 

independentes da frequência, o modelo Alipio-Visacro e o modelo Visacro-Alipio, com o intuito de não 

sobrecarregar estes gráficos e facilitar a sua análise. No final serão apresentados os gráficos que 

incluem todos os modelos de solo, para se poderem comparar. 

 

5.2.1 Elétrodo Horizontal 

O elétrodo horizontal e solos simulados têm as características indicadas na Tabela 5.1, onde 𝑙 é o 

comprimento do eléctrodo, 𝑎 representa o raio e 𝑑 a profundidade a que está enterrado, 𝜌0 é a 

resistividade do solo a baixas frequências e 𝜀𝑟 é a permitividade relativa que caracteriza o modelo de 

solo independente da frequência. Foram selecionadas estas características de modo a poderem-se 

comparar os resultados obtidos com os estudos de Visacro e Alipio [14]. 

 

Tabela 5.1 – Características do elétrodo horizontal e dos solos simulados em MATLAB. 

Elétrodo Solo 

Tipo 𝒍 [m] 𝒂 [m] 𝒅 [m] 𝝆𝟎 [Ωm] 𝜺𝒓 

Horizontal 30 0,007 0,5 300 1000 4000 10 

 

5.2.1.1 Impedância Harmónica 

As Figuras 5.1 a 5.3 representam a amplitude e a fase da impedância harmónica, para os três tipos 

de solo considerados e num intervalo de frequências entre 100 Hz e 4 MHz. 
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Figura 5.1 – Amplitude (esquerda) e fase (direita) da impedância harmónica para o elétrodo representado na 

Tabela 5.1, enterrado num solo com 𝜌0 = 300 Ωm. 

 

 

Figura 5.2 – Amplitude (esquerda) e fase (direita) da impedância harmónica para o elétrodo representado na 

Tabela 5.1, enterrado num solo com 𝜌0 = 1000 Ωm.  

 

 

Figura 5.3 – Amplitude (esquerda) e fase (direita) da impedância harmónica para o elétrodo representado na 

Tabela 5.1, enterrado num solo com 𝜌0 = 4000 Ωm. 
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Como se pode observar, quando se considera a dependência com a frequência, a amplitude da 

impedância começa a diminuir, em relação ao valor da impedância verificado para o modelo com 

parâmetros independentes da frequência, a partir de um certo valor de frequência. Esta dependência 

é também responsável pelo aumento do efeito capacitivo, assinalado pelos valores negativos obtidos 

para a fase da impedância harmónica.  

É também possível concluir que, tanto a diminuição da impedância como o efeito capacitivo, se 

tornam mais acentuados com o aumento da resistividade do solo a baixa frequência. Este aumento 

da resistividade 𝜌0 também faz com que os efeitos da dependência com a frequência se comecem a 

notar para valores de frequência mais baixos. Isto acontece porque, como se pode verificar nas 

Figuras 2.1 a 2.3 do Capítulo 2, a diminuição da resistividade é tão mais acentuada quanto maior é o 

valor 𝜌0 do solo, ao mesmo tempo que a permitividade apresenta valores muito maiores que aqueles 

usualmente assumidos. 

De maneira a validar estes resultados, apresentam-se de seguida os gráficos que comparam os 

valores obtidos neste trabalho, para o solo com 𝜌0 = 1000 Ωm, com os resultados apresentados em 

[14] por Alipio e Visacro para um solo com o mesmo valor de 𝜌0 e para o mesmo elétrodo horizontal 

descrito na Tabela 5.1. 

 

 

Figura 5.4 – Comparação entre os gráficos da amplitude (esquerda) e fase (direita) da impedância harmónica 

para o elétrodo representado na Tabela 5.1, enterrado num solo com 𝜌0 = 1000 Ωm, obtidos neste trabalho, e os 

obtidos em [14] para um elétrodo e solo iguais. 

 

Como se pode observar, o andamento das curvas é semelhante, diferenciando apenas para 

frequências mais elevadas. Esta diferença é justificada pelos diferentes métodos adotados para 

caracterizar os elétrodos, visto que Alipio e Visacro utilizam o método híbrido (HEM) e neste trabalho 

é utilizado o modelo baseado na teoria de linha de transmissão. 
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5.2.1.2 Elevação do Potencial do Elétrodo 

A elevação do potencial do elétrodo foi simulada para o elétrodo e solos representados na Tabela 5.1, 

tanto para uma primeira descarga como para uma descarga subsequente. As descargas atmosféricas 

escolhidas foram as medidas em Morro do Cachimbo, representadas pela Figura 4.3 apresentada no 

Capítulo 4, visto que as simulações neste trabalho serão comparadas com os estudos de Alipio e 

Visacro [14]. 

 

 

Figura 5.5 – A elevação do potencial do elétrodo representado na Tabela 5.1, sujeito a uma primeira descarga 

(esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 300 Ωm. 

 

 

Figura 5.6 – A elevação do potencial do elétrodo representado na Tabela 5.1, sujeito a uma primeira descarga 

(esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm. 
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Figura 5.7 – A elevação do potencial do elétrodo representado na Tabela 5.1, sujeito a uma primeira descarga 

(esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 4000 Ωm. 

 

A diminuição da tensão, quando considerando a dependência com a frequência, é visivelmente mais 

acentuada para valores de 𝜌0 mais elevados. Isto acontece porque, ao considerar-se a dependência 

com a frequência, o aumento desta vai resultar na diminuição da resistividade do solo, ou seja, no 

aumento da condutividade, que faz com que a atenuação da tensão seja mais acentuada. Este 

fenómeno é ampliado pelo aumento do valor de 𝜌0 pois, como já foi dito, este aumento faz com que a 

redução da resistividade seja maior e comece para valores de frequência mais baixos. Esta é também 

a causa da maior redução da tensão na cauda da onda, que apresenta valores de frequência mais 

baixos que a frente de onda, quando considerando um solo com um 𝜌0 mais elevado, em contraste 

com os solos de menor resistividade, onde a redução na cauda da onda é pouco acentuada. 

Também é visível uma maior redução na frente de onda quando considerando uma descarga 

subsequente, visto que, como esta descarga tem tempos de frente mais curtos, terá também 

frequências mais elevadas que as primeiras descargas, o que faz com que a diminuição da 

resistividade do solo e o aumento do efeito capacitivo sejam maiores. 

Os resultados acima estão de acordo com os resultados obtidos por Visacro e Alipio em [14], onde 

foram obtidas curvas semelhantes, como se pode verificar na Figura 5.8. Também é interessante 

verificar que, mesmo verificando-se diferenças entre as impedâncias harmónicas obtidas neste 

trabalho e em [14], para altas frequências, o GPR não é significativamente afetado. Este resultado é 

importante porque ajuda a demonstrar que a utilização de modelos simples, como os modelos 

baseados em linhas de transmissão, permite a obtenção de resultados bastante próximos dos obtidos 

por modelos mais rigorosos e complexos, como o modelo híbrido (HEM), não exigindo, no entanto, 

tempos de computação muito elevados. 
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Figura 5.8 – Comparação entre os gráficos da elevação do potencial do elétrodo representado na Tabela 5.1, 

sujeito a uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 =

1000 Ωm, obtidos neste trabalho, e os obtidos em [14] para um elétrodo e solo iguais. 

 

5.2.1.3 Impedância Impulsiva 

Obtendo os valores da impedância impulsiva para diferentes comprimentos de um elétrodo horizontal, 

foi possível obter os gráficos das Figuras 5.9 a 5.11, onde se pode ver a variação deste parâmetro, 

para uma primeira descarga e para uma descarga subsequente, quando considerando a dependência 

e a independência com a frequência dos parâmetros do solo. Foi também introduzido o 

comportamento da resistência a baixa frequência. 

 

 

Figura 5.9 – Variação da impedância impulsiva com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.1, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 300 Ωm. 
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Figura 5.10 – Variação da impedância impulsiva com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.1, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm. 

 

 

Figura 5.11 – Variação da impedância impulsiva com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.1, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 4000 Ωm. 

 

Em todos os gráficos é visível que, com o aumento do comprimento do elétrodo, a impedância 

impulsiva sofre, numa fase inicial, uma redução bastante acentuada, estabilizando assim que atinge o 

comprimento efetivo, ao contrário do valor da resistência a baixa frequência que, como se pode 

observar, continua a reduzir com o aumento do comprimento. 

É também notório que a diferença entre os valores obtidos quando considerando o modelo 

independente da frequência e os modelos dependentes da frequência, aumenta com a resistividade 

𝜌0, resultado que está em concordância com o facto de solos com resistividade a baixa frequência 

mais elevada originarem efeitos capacitivos mais elevados, que são responsáveis pela maior redução 

dos picos da tensão para as altas frequências. Esta diferença é ainda mais evidente quando 

considerando uma descarga atmosférica subsequente, visto que esta apresenta valores de 

frequência mais elevados. 

Estes resultados são bastante semelhantes aos apresentados em [14] e que estão representados na 
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Figura 5.12. Mais uma vez é possível verificar que através de um modelo baseado na teoria de linha 

de transmissão é possível obter valores idênticos àqueles obtidos por modelos mais complexos. 

 

 

Figura 5.12 – Comparação entre os gráficos da variação da impedância impulsiva com o comprimento do 

elétrodo descrito na Tabela 5.1, sujeito a uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente 

(direita), para um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm, obtidos neste trabalho, com os obtidos em [14] para um elétrodo e 

solo iguais. 

 

5.2.1.4 Coeficiente Impulsivo e Comprimento Efetivo 

Utilizando os valores das Figuras 5.9 a 5.11 para a impedância impulsiva e para a resistência a 

baixas frequências, simularam-se as curvas do coeficiente impulsivo, representadas nas Figuras 5.13 

a 5.15, para um elétrodo horizontal sujeito a uma primeira descarga e a uma descarga subsequente, 

para os três tipos de solo. 

 

 

Figura 5.13 – Variação do coeficiente impulsivo com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.1, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 300 Ωm. 
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Figura 5.14 – Variação do coeficiente impulsivo com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.1, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm. 

 

 

Figura 5.15 – Variação do coeficiente impulsivo com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.1, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 4000 Ωm. 

 

Os resultados obtidos para o coeficiente impulsivo estão de acordo com os obtidos para a impedância 

impulsiva, visto que se verificam valores menores que a unidade quando se considera a dependência 

com a frequência, valores estes que diminuem com o aumento do parâmetro 𝜌0 e ao considerar uma 

descarga subsequente. Para além disso, a partir do comprimento efectivo, os valores do coeficiente 

começam a aumentar pois, embora a impedância impulsiva deixe de reduzir, a resistência a baixas 

frequências continua a decrescer. 

O valor do comprimento efetivo é também mais percetível nas curvas do coeficiente impulsivo do que 

nas curvas da impedância impulsiva. Pode-se ver que este comprimento aumenta com o parâmetro 

𝜌0, visto que o seu aumento está associado a menores perdas ao longo do elétrodo. Ainda mais, 

quando comparando os dois tipos de descarga, verificam-se comprimentos efetivos menores para as 

descargas subsequentes, dado que as suas elevadas frequências geram maiores perdas. Por fim, ao 

analisar os resultados considerando a dependência com a frequência e comparando-os com os 
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resultados independentes da frequência, é possível verificar que, embora o comprimento efetivo não 

seja significativamente alterado para descargas subsequentes, para primeiras descargas, a 

dependência com a frequência origina o aumento desse comprimento. Este aumento é resultado da 

atenuação menos acentuada ao longo do elétrodo, causada pelos elevados valores da permitividade 

do solo obtidos para as frequências que caracterizam as primeiras descargas, em contraste com os 

baixos valores assumidos ao considerar-se este parâmetro independente da frequência. 

Também estes resultados estão de acordo com os de [14], como se pode ver na Figura 5.16. 

 

 

Figura 5.16 – Comparação entre os gráficos da variação do coeficiente impulsivo com o comprimento do elétrodo 

descrito na Tabela 5.1, sujeito a uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para 

um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm, obtidos neste trabalho, e os obtidos em [14] para um elétrodo e solo iguais. 

 

5.2.2 Elétrodo Vertical 

Foi simulado, de maneira semelhante ao elétrodo horizontal, o comportamento de um elétrodo vertical 

com as características presentes na Tabela 5.2, simulação essa que difere apenas nas equações 

utilizadas para definir os parâmetros do elétrodo por unidade de comprimento, obtidas no Capítulo 4. 

Uma outra característica que poderia ser incluída no estudo de um elétrodo vertical é a influência da 

estratificação do solo, visto que um elétrodo vertical será mais afetado por este fator. No entanto, este 

trabalho assumirá um solo homogéneo, pelo que a estratificação não será considerada.  

 

Tabela 5.2 – Características do elétrodo vertical e dos solos simulados em MATLAB. 

Elétrodo Solo 

Tipo 𝒍 [m] 𝒂 [m] 𝝆𝟎 [Ωm] 𝜺𝒓 

Vertical 30 0,007 300 1000 4000 10 
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5.2.2.1 Impedância Harmónica 

Tanto a amplitude como a fase da impedância harmónica estão representadas nas Figuras 5.17 a 

5.19, para frequências entre 100 Hz e 4 MHz, quando considerando os três tipos de solo indicados na 

Tabela 5.2. 

 

 

Figura 5.17 – Amplitude (esquerda) e fase (direita) da impedância harmónica para o elétrodo representado na 

Tabela 5.2, enterrado num solo com 𝜌0 = 300 Ωm. 

 

 

Figura 5.18 – Amplitude (esquerda) e fase (direita) da impedância harmónica para o elétrodo representado na 

Tabela 5.2, enterrado num solo com 𝜌0 = 1000 Ωm. 
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Figura 5.19 – Amplitude (esquerda) e fase (direita) da impedância harmónica para o elétrodo representado na 

Tabela 5.2, enterrado num solo com 𝜌0 = 4000 Ωm. 

 

Nas figuras pode-se ver que o comportamento do elétrodo vertical é bastante semelhante ao do 

elétrodo horizontal, com a intensificação do efeito capacitivo para valores de 𝜌0 maiores, assim como 

uma elevada redução ao considerar-se a dependência com a frequência. A única diferença, em 

relação ao eléctrodo horizontal, verifica-se na amplitude da impedância harmónica, que tem, para o 

elétrodo vertical, valores mais baixos. Isto faz com que elétrodos verticais sejam muito mais utilizados 

na prática. 

 

5.2.2.2 Elevação do Potencial do Elétrodo 

As tensões registadas à entrada do elétrodo vertical, para os três tipos de solo e para os dois tipos de 

corrente de descarga atmosférica, são apresentadas, no domínio do tempo, nas Figuras 5.20 a 5.22.  

Os resultados obtidos estão de acordo com os do elétrodo horizontal, apresentando reduções 

acentuadas quando considerando a dependência com a frequência e solos mais resistivos, sendo 

este efeito ainda mais evidente para descargas subsequentes. Para além disso, como o elétrodo 

vertical têm uma menor impedância, os valores dos picos da tensão obtidos serão também menores 

que os do elétrodo horizontal. 
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Figura 5.20 – A elevação do potencial do elétrodo representado na Tabela 5.2, sujeito a uma primeira descarga 

(esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 300 Ωm. 

 

 

Figura 5.21 – A elevação do potencial do elétrodo representado na Tabela 5.2, sujeito a uma primeira descarga 

(esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm. 

 

 

Figura 5.22 – A elevação do potencial do elétrodo representado na Tabela 5.2, sujeito a uma primeira descarga 

(esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 4000 Ωm.  
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5.2.2.3 Impedância Impulsiva 

A impedância impulsiva do elétrodo vertical, para os três tipos solo considerados e para as primeiras 

descargas e descargas subsequentes, estão representadas nas Figuras 5.23 a 5.25, onde se pode 

ver que se obtiveram resultados semelhantes aos do elétrodo horizontal. 

 

 

Figura 5.23 – Variação da impedância impulsiva com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.2, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 300 Ωm. 

 

 

Figura 5.24 – Variação da impedância impulsiva com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.2, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm. 
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Figura 5.25 – Variação da impedância impulsiva com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.2, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 4000 Ωm. 

 

5.2.2.4 Coeficiente Impulsivo e Comprimento Efetivo 

Nas Figuras 5.26 a 5.28 está representado o coeficiente impulsivo para os diferentes comprimentos 

do elétrodo vertical, de onde se podem tirar conclusões semelhantes àquelas tiradas para o elétrodo 

horizontal, ou seja, a obtenção de valores menores que a unidade para solos em que se considera a 

dependência com a frequência, valores estes cuja diminuição é acentuada pelo aumento do 

parâmetro 𝜌0 do solo e pela incidência de correntes de descarga subsequentes. Também se continua 

a verificar que, para as descargas subsequentes, o comprimento efetivo do elétrodo não se altera 

significativamente ao considerar a dependência com a frequência, enquanto, nas primeiras 

descargas, esta dependência faz aumentar o seu valor. 

É também interessante verificar que os valores do comprimento efetivo no elétrodo vertical são 

menores que os comprimentos obtidos para o elétrodo horizontal. 

 

 

Figura 5.26 – Variação do coeficiente impulsivo com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.2, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 300 Ωm. 
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Figura 5.27 – Variação do coeficiente impulsivo com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.2, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm. 

 

 

Figura 5.28 – Variação do coeficiente impulsivo com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.2, sujeito a 

uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 4000 Ωm 

 

5.2.3 Comparação dos Modelos de Solo 

De maneira a perceber se os modelos de solo com parâmetros dependentes da frequência, 

selecionados no Capítulo 2, representam as características da resposta dos elétrodos a correntes de 

descarga atmosféricas, analisadas ao longo deste capítulo, de uma forma correta, vão ser 

apresentados gráficos que incluem todos estes modelos, permitindo assim a sua comparação. 

As simulações foram efetuadas para um elétrodo e solos com as características indicadas na Tabela 

5.3, onde a permitividade 𝜀𝑟 corresponde à permitividade usada no modelo do solo com parâmetros 

independentes da frequência. 
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Tabela 5.3 – Características do elétrodo horizontal e dos solos simulados para comparar os modelos de solo. 

Elétrodo Solo 

Tipo 𝒍 [m] 𝒂 [m] 𝒅 [m] 𝝆𝟎 [Ωm] 𝜺𝒓 

Horizontal 30 0,007 0,5 1000 4000 10 

 

Nas Figuras 5.29 e 5.30 estão presentes as curvas para a elevação do potencial do elétrodo e para o 

coeficiente impulsivo do elétrodo horizontal enterrado no solo com 𝜌0 = 1000 Ωm, tanto para uma 

primeira descarga como para uma descarga subsequente. Apenas foram simulados estes dois 

parâmetros, visto que serão suficientes para ter uma ideia de como os modelos do solo variam entre 

si. 

 

 

Figura 5.29 – A elevação do potencial do solo obtida por todos os modelos considerados, para o elétrodo 

representado na Tabela 5.3, sujeito a uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente 

(direita), para um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm. 

 

 

Figura 5.30 – Variação do coeficiente impulsivo com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.3, obtido 

para todos os modelos considerados, sujeito a uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga 

subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 1000 Ωm. 
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Como se pode verificar nas figuras, todos os modelos de solo, à exceção do modelo de Portela, 

preveem resultados semelhantes, quer para as primeiras descargas, quer para as descargas 

subsequentes. As diferenças registadas entre o modelo de Portela e os restantes modelos de solo 

são, maioritariamente, causadas pelo facto de Portela não ter utilizado as medições de Scott para 

obter as suas expressões. No entanto, estas diferenças, estão de acordo com os resultados obtidos 

no Capítulo 2, onde se pode ver, na Figura 2.2, que este modelo apresenta permitividades mais 

elevadas, responsáveis pela obtenção de um maior comprimento efetivo. Para além disso, apresenta 

uma diminuição mais acentuada da resistividade, causa da maior atenuação da tensão. Ainda assim, 

é importante mencionar que, o facto de o modelo de Portela obter resultados diferentes dos outros 

modelos, não significa que esteja incorreto pois, tal como foi mostrado no Capítulo 2, este modelo 

passou nos testes de causalidade. 

Pela análise das Figuras 2.1 a 2.3 do Capítulo 2, é também possível prever que o aumento da 

resistividade do solo originará maiores diferenças entre os modelos, visto que o comportamento, no 

domínio da frequência, tanto da permitividade como da resistividade, tende a ser afetado por este 

aumento. Este aspeto está demonstrado nas Figuras 5.31 e 5.32, que representam a elevação do 

potencial do solo e o coeficiente impulsivo do elétrodo horizontal enterrado no solo com 𝜌0 = 4000 

Ωm, tanto para uma primeira descarga como para uma descarga subsequente. 

 

 

Figura 5.31 – A elevação do potencial do solo obtida por todos os modelos considerados, para o elétrodo 

representado na Tabela 5.3, sujeito a uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga subsequente 

(direita), para um solo com 𝜌0 = 4000 Ωm. 
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Figura 5.32 – Variação do coeficiente impulsivo com o comprimento do elétrodo descrito na Tabela 5.3, obtido 

para todos os modelos considerados, sujeito a uma primeira descarga (esquerda) e a uma descarga 

subsequente (direita), para um solo com 𝜌0 = 4000 Ωm.  
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Capítulo 6 

Conclusões 

 

Neste trabalho foram apresentados os elementos mais importantes no estudo das grandezas de 

resposta dos elétrodos de terra a correntes de descarga atmosférica, tendo-se analisado o impacto 

da dependência com a frequência dos parâmetros do solo nestas grandezas. 

Numa primeira instância, foram analisados diversos modelos de solo propostos na literatura, 

podendo-se verificar que todos estes modelos preveem comportamentos semelhantes para os 

parâmetros do solo, com o aumento da frequência a causar diminuições significativas, tanto da 

resistividade como da permitividade. Também foi possível observar maiores diferenças, entre os 

modelos, para frequências e resistividades mais elevadas. Ao compararem-se estes modelos quanto 

à sua causalidade, foi possível selecionar quais aqueles a ser adotados, verificando-se como causais 

os modelos de Smith-Longmire, Messier, Portela e Alipio-Visacro. Foi também considerado o modelo 

Visacro-Alipio pois, ainda que não satisfaça os testes de causalidade, é um modelo bastante utilizado 

e de onde se obtêm bons resultados práticos. 

Tendo-se escolhido o modelo que se baseia na teoria de linha de transmissão para representar o 

elétrodo, e apresentado as equações características das correntes de descarga de interesse, foram 
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obtidas as expressões dos parâmetros que caracterizam a resposta. Ao simular estes parâmetros em 

MATLAB, para os valores das correntes medidas em Morro do Cachimbo, foi possível verificar, para 

um elétrodo horizontal e um elétrodo vertical, que a dependência com a frequência resulta na redução 

da amplitude da impedância harmónica e na intensificação do efeito capacitivo, quando comparado 

com o modelo independente da frequência, sendo estes efeitos mais acentuados para solos mais 

resistivos. 

Também se verificou uma redução da elevação do potencial do elétrodo, sendo esta mais notória em 

solos mais resistivos e para correntes de descarga subsequentes. Isto acontece porque estas 

correntes apresentam tempos de frente mais rápidos que as primeiras descargas e, 

consequentemente, frequências mais altas. 

Quanto à variação da impedância impulsiva e do coeficiente impulsivo com o comprimento do 

elétrodo, observa-se uma redução nos seus valores quando comparados com os valores do modelo 

independente da frequência, sendo esta diminuição mais acentuada em solos mais resistivos e para 

correntes subsequentes. Para além disso, é visível que, para as primeiras descargas, o comprimento 

efetivo, quando considerando a dependência com a frequência, aumenta em relação ao do modelo 

independente com a frequência. Já nas descargas subsequentes, não se verificam diferenças 

significativas. 

É também de interesse referir que, embora os elétrodos horizontais e verticais tenham 

comportamentos semelhantes, o elétrodo vertical apresenta uma impedância harmónica mais baixa 

que resultará em elevações do potencial, impedâncias impulsivas, coeficientes impulsivos e 

comprimentos efetivos, também mais baixos. 

De maneira a validar estes resultados, foram comparados os gráficos obtidos para um elétrodo 

horizontal enterrado num solo com 𝜌0 = 1000 Ωm, com os gráficos apresentados em [14] para um 

elétrodo e solo iguais, tendo-se obtido uma boa concordância entre eles. Este resultado é 

especialmente importante, visto que ajuda a demonstrar que através da utilização de um modelo 

simples baseado na teoria de linha de transmissão, é possível obter resultados práticos bastante 

similares àqueles obtidos por um modelo muito mais complexo e rigoroso (HEM), sem se ter de exigir 

um poder de computação muito elevado.   

Por fim, foi possível testar o comportamento de todos os modelos de solo considerados, de onde se 

concluiu que, à exceção do modelo de Portela, todos os modelos preveem resultados semelhantes, 

sendo as pequenas diferenças acentuadas em solos mais resistivos. 

De toda esta análise pode-se concluir que, ter em consideração a dependência dos parâmetros do 

solo com a frequência é essencial para representar corretamente o comportamento dos elétrodos de 

terra quando sujeitos a descargas atmosféricas, visto que os seus parâmetros serão severamente 

afetados. A necessidade de ter em conta esta dependência torna-se ainda mais evidente quando 

considerando solos com resistividades a baixas frequências elevadas. 
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De maneira a tornar este estudo mais completo e rigoroso, futuras pesquisas terão de ser efetuadas 

no sentido de incluir fenómenos não-lineares, tal como a ionização do solo, nas simulações, 

fenómenos estes que não foram considerados no presente trabalho. Poder-se-ão ainda considerar 

solos estratificados, dado que neste trabalho assumiu-se o solo como sendo um meio homogéneo. 

Ainda mais, será necessário considerar sistemas de terra mais complexos que aqueles simulados 

neste trabalho. 
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