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Resumo. Este artigo apresenta um estudo de revisão do
estado da arte das principais técnicas utilizadas para solucionar
problemas relativos a análise de transientes em sistemas de
aterramento impulsivo e em alta freqüência. Inicialmente, uma
introdução sobre o assunto é realizada, enfatizando a
importância do aterramento na proteção de pessoas e
equipamentos. Na seqüência a modelagem por circuitos, linha
de transmissão, modelo eletromagnético e híbrido é
apresentada. Os métodos numéricos com grande aplicabilidade
para a solução de problemas de compatibilidade
eletromagnética, como o método das diferenças finitas do
domínio de tempo (FDTD), o método de momentos (MoM), o
método de elementos finitos (FEM) e o método de modelagem
por linhas de transmissão (TLM) são discutidos com o foco em
suas características, vantagens e desvantagens.
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1. Introdução
Sistemas de aterramento são um dos principais recursos
capazes de manter a integridade física de uma instalação
no caso de uma sobrecarga elétrica. Tais esquemas são
também importantes para a segurança da população [1][2]. Esses esquemas são constituídos desde simples
hastes horizontais ou verticais até grandes malhas de
terra. Alem disso, eles constituem o principal sistema de
proteção à descargas atmosféricas em plantas industriais.
Os potenciais de passo e toque toleráveis pelos seres
humanos usualmente são considerados como parâmetros
de referência na análise de malhas de terra em regime
permanente (baixas freqüências), entretanto, tais
potenciais podem ser excedidos no período transitório de
um impulso elétrico como na ocorrência de um raio.
Desta maneira, a análise impulsiva durante o período
transitório deve ser avaliada [3].

Diante de uma descarga atmosférica, o aterramento
exerce papel fundamental na condução da corrente
elétrica para o solo. Neste fenômeno, a impedância de
surto da malha de terra deve ser menor que a impedância
equivalente do restante do sistema elétrico envolvido,
caso contrário à descarga fluirá para o sistema podendo
causar inúmeros danos físicos e materiais. Descargas
atmosféricas induzem altas tensões transientes antes que
elas sejam dissipadas para o solo. Estas tensões e
correntes induzidas podem prejudicar dispositivos
conectados ao sistema, causando erros da operação e até
mesmo destruição de equipamentos [4].
Modelos apropriados que simulem o comportamento de
um esquema de aterramento frente a uma descarga
atmosférica podem prover o embasamento necessário
para a construção de malhas de terra mais eficientes,
permitindo por sua vez um aumento na confiabilidade e
segurança da operação do sistema elétrico envolvido [5].
A análise impulsiva e em altas freqüências do
aterramento tradicionalmente é feita pela solução das
equações de Maxwell. Tal equacionamento, já conhecido
e consolidado baseia-se na resolução de um conjunto de
equações diferenciais que representam o acoplamento
entre solo e eletrodo. Sabe-se que a representação de
problemas físicos com conseqüente solução matemática
deste tipo de equação não é uma tarefa trivial [6]-[7].
Problemas relacionados a modelagem e análise de
sistemas de aterramento são não-lineares, inseparáveis e
complexos, onde nem sempre uma solução analítica é
possível.
Nos últimos anos, métodos analíticos e numéricos foram
desenvolvidos e ajustados para a avaliação de
aterramento procurando solucionar as limitações até
então existentes. O método dos elementos finitos (FEM)
[8], o método dos momentos (MoM) [9]-[10], as
aproximações por linhas de transmissão integrada ao
software EMTP [11] e o método da modelagem por
linhas de transmissão (TLM) [12]-[14] são as principais

metodologias utilizadas atualmente. Dentre tais métodos
o TLM provavelmente é o mais estudado e aprimorado
nos últimos anos. Geometrias complexos, meios não
homogêneos e com perdas, materiais com parâmetros
variáveis (não lineares, dispersivos e anisotrópicos)
podem ser modelados com TLM.
Neste contexto, o objetivo desse artigo é apresentar um
estudo de revisão sobre as principais metodologias
utilizadas para a análise impulsiva de sistemas de
aterramento enfatizando suas características, vantagens e
desvantagens. Um objetivo secundário, mas não menos
importante é de prover ao leitor um melhor embasamento
ao escolher um método que possa ser aplicada ao projeto
e avaliação de metodologias de análise e modelagem de
sistemas de aterramento impulsivos. Adicionalmente, um
estudo abrangente relacionado ao comportamento de
elétrodo de terra quando submetido a descarga
atmosférica incluindo, ionização e estudo de parâmetros
do solo dependentes da freqüência pode ser encontrado
em [15].

2.

Modelos Analíticos

Problemas envolvendo análise de aterramento podem ser
solucionados utilizando abordagens empíricas [16],
numéricas e analíticas. Os principais métodos analíticos
de modelagem são: circuitos elétricos [8]; linhas de
transmissão [11]; campos eletromagnéticos e modelagem
híbrida [17].
Considerando uma modelagem analítica, os fenômenos
transientes em sistemas de aterramento podem ser
caracterizados por meio de duas abordagens: aquelas
baseadas no domínio da freqüência (FD) com
conseqüente transformação para o domínio do tempo
usando a Transformada Inversa de Fourier (IFFT);
aquelas baseadas no cálculo da solução diretamente no
domínio tempo (TD). A modelagem por campos
eletromagnéticos [18]-[19] utilize a abordagem FD
enquanto a modelagem por circuitos [20] e por linhas de
transmissão [21] utilizam a abordagem TD para o cálculo
da resposta do sistema de aterramento frente a uma banda
larga de freqüências. Nas próximas seções, estas técnicas
serão apresentadas e analisadas.
A. Modelagem por Circuitos
A modelagem por circuitos, também chamada de
modelagem de rede considera o eletrodo de aterramento
como um circuito elétrico equivalente composto por uma
associação de elementos resistivos (R), capacitivos (C) e
indutivos (L). Neste modelo, o acoplamento dos
condutores pode ser feito por indutâncias mutuas [20].
Meliopoulos et.al. [21] usou a modelagem por circuitos
elétricos para analisar transitórios em sistemas de
aterramento. Este modelo é compatível com a solução
provada pelo programa de análise de transientes
eletromagnéticos (EMTP) [22]. Posteriormente, diversas
melhorias nesta teoria foram feitas por Meliopoulos [23],
Ramamoorty [24], Geri [25] e Otero [26]-[27]. A

metodologia de Otero foi provavelmente a primeira
solução de análise transitória em sistemas de aterramento
no domínio da freqüência usando modelagem por
circuitos. As principais características deste modelo são:
• segmentação dos eletrodos de aterramento;
• obtenção de um circuito equivalente para cada
segmento e cálculo dos parâmetros próprios e
mútuos;
• solução de equações nodais do circuito equivalente
utilizando as leis de Kirchoff.
A modelagem por circuitos é fácil de ser compreendida,
sendo o comportamento transiente do sistema de
aterramento simulado pela solução de circuitos
equivalentes. A ionização não-linear do solo pode ser
incorporada ao modelo, mas esta técnica tem a
inconveniência que não pode prever o atraso de
propagação do impulso [8].
B. Modelagem por Linhas de Transmissão
A teoria de linhas de transmissão para modelagem de
sistemas de aterramento foi introduzida por Sunde [28].
Neste modelo os condutores interconectados de
aterramento são tratados por técnicas de ondas viajantes
[23]. Este método propõe resolver diretamente a
telegrapher’s equation. O modelo de J. Marti [29]
aprimorou este método e pode ser encontrado em
[11],[30]-[31]. As tensões e correntes ao longo do
elétrodo são calculados usando modelos do EMTP.
A modelagem por linhas de transmissão pode ser usada
para analisar o comportamento transiente de aterramento
no domínio de freqüência, mas é mais fácil incluir o
efeito da ionização do solo para uma abordagem TD. Tal
modelagem possibilita incluir o acoplamento mútuo entre
elétrodos e pode prever o atraso de propagação do
impulso. Este método permite a avaliação de altas
freqüências o que é bastante apropriado para estudos de
descargas atmosféricas. O tempo computacional exigido
é menor que o requerido pela modelo de campos
eletromagnéticos [8],[32].
C. Modelagem por Campos Eletromagnéticos
A modelagem por campos eletromagnéticos ou
simplesmente modelo eletromagnético é caracterizada
pela sua elevada precisão, pois é estritamente baseada
nos princípios do eletromagnetismo. Este método é o
mais rigoroso para modelar o comportamento transiente
em sistemas de aterramento. Baseia-se na resolução das
equações de Maxwell com mínimas aproximações. Pode
ser implementado usando o método dos elementos finitos
(FEM) ou o método dos momentos (MoM) [8].
Grcev [18],[33]-[35] desenvolveu um modelo baseado no
MoM para analisar o comportamento transiente de
sistemas de aterramento. A principal vantagem deste
método é sua exatidão, propiciada por mínimas
aproximações em sua modelagem, porém é complexo de
ser programado. Outra desvantagem, é que devido ao fato
do modelo basear-se em uma solução no FD, a inclusão

de não-linearidades devido à ionização do solo não é uma
tarefa trivial [8].
Uma implementação baseada no FEM pode ser
encontrada em [36]-[37], desenvolvida por Nekhoul et.al.
A dificuldade neste modelo é transformar as condições de
contorno abertas do ar e do solo em condições de
contorno fechadas, de modo a reduzir o tamanho do
problema a ser analisado [38]. Uma importante
conveniência do FEM associado a modelagem
eletromagnética é a elevada flexibilidade de discretização
da geometria e do meio. Com isto, a ionização do solo
pode ser incluída no modelo. O FEM não resolve
diretamente as equações de Maxwell, razão pela qual sua
compreensão torna-se mais complicada do que o MoM
[8].
A solução de sistema de equações para uma única
freqüência aumenta consideravelmente o tempo de
simulação, uma vez que os fenômenos transitórios
envolvem um grande número de freqüências.
D.

Modelagem Híbrida

Esta técnica resulta da combinação da modelagem por
circuitos elétricos e eletromagnética, tendo sido
desenvolvida por Dawalibi [39]-[40] e posteriormente
modificada por Andolfato et.al. [41]. A vantagem deste
modelo aos demais é que ele é mais preciso que a
modelagem por circuitos quando a fonte de excitação
possui valores elevados, além da exatidão conferida pelo
modelo eletromagnético [8]. A tabela 1 e a tabela 2
apresentam alguns critérios importantes relacionados aos
modelos analíticos apresentados para a análise transiente
de sistemas de aterramento [8].
Tabela1:Comparação de diferentes modelos– Parte 1 [8]
Modelo
Eletromagnético
Circuitos
Híbrido
Linha de
transmissão

Expressão
Matemática
Complicado
Simples
Complicado
O mais
simples

Compreensão

Precisão

Difícil
Fácil
Difícil

Mais preciso
Preciso
Preciso

Fácil

Preciso

Tabela 2 Comparação de diferentes modelos– Parte 2 [8]
Modelo
Eletromagnético
Circuitos
Híbrido
Linha de
transmissão

Procedimento
de solução
Complicado
Simples
Complicado

Performance
computacional
Grande
Pequena
Grande

Simples

Pequena

3. Métodos Numéricos
Em problemas complexos, onde a determinação de uma
solução analítica é de difícil desenvolvimento, como é o
caso de malhas de terra, o uso de métodos numéricos
para a análise e modelagem de sistemas de aterramento é
uma alternativa poderosa. Boa parte dos métodos
numérica de análise e modelagem de sistemas de

aterramento soluciona numericamente as Equações de
Maxwell, sujeitas a determinadas condições de contorno.
De maneira geral, estas metodologias são classificadas
em duas categorias: a primeira delas baseia-se em
modelos de equações diferenciais (DE) e a segunda em
modelos de equações integrais (IE). Do ponto de vista
computacional, assim como as técnicas analíticas, estas
técnicas podem ser aplicadas para a solução de problemas
no domínio tempo (TD) ou no domínio da freqüência
(FD).
Técnicas de modelagem no domínio do tempo mostram
ser mais apropriadas para a solução de problemas
envolvendo uma banda larga de freqüências, entretanto
dependendo da complexidade do problema a ser
modelado o tempo de processamento pode ser bastante
elevado [42]. Metodologias baseadas no domínio
freqüência possuem melhor eficiência quando aplicadas a
solução de problemas envolvendo um pequeno número
de freqüências, como é o caso de aterramento em baixa
freqüência (50 Hz e 60 Hz) considerando a avaliação em
regime permanente. Por outro lado, a análise de
transitórios em sistemas de aterramento vem sendo
realizada com sucesso utilizando métodos baseados no
FD [34],[43]. Neste contexto, diversas metodologias
foram desenvolvidas e vem recebendo constantes
aprimoramentos ao longo dos últimos anos. O método
dos momentos (MoM), o método dos elementos finitos
FEM), o método das diferenças finitas no domínio do
tempo (FDTD) e a modelagem por linhas de transmissão
(TLM) podem ser consideradas as principais
metodologias aplicadas para a solução de problemas de
compatibilidade eletromagnética [44].
Nesta seção, serão brevemente descritos e analisados os
principais métodos numéricos utilizados para a
modelagem e análise de transientes em aterramento
(impulsivo e em altas freqüências). Informações
adicionais sobre tais técnicas podem ser encontrados em
[42].
A. Método das Diferenças Finitas no Domínio do
Tempo (FDTD)
A forma mais usual de utilização do método da
diferenças finitas é no domínio tempo (FDTD). O método
baseia-se na discretização das equações de Maxwell
diretamente no tempo e espaço, dividindo o volume de
interesse em células unitárias. Usualmente a malha
gerada por tais células necessita ser uniforme, sendo
assim a densidade da malha é determinada pelo menor
detalhe de interesse do modelo. A idéia principal do
algoritmo é aplicar o conceito de diferenças finitas na
forma diferencial das equações de Maxwell [44].
FDTD foi introduzido por Yee em 1966 [45]. Tal
metodologia é numericamente estável, contanto que o
passo de tempo não seja maior que certo limite chamado
critério de Courant-Friedrichs-Lewy. FDTD é um método
bastante apropriado para a análise da resposta de sistemas
de aterramento frente a uma descarga atmosférica
possibilitando a avaliação de geometrias de malhas de
terra irregulares, meios não lineares e com perdas.

A malha de elementos do FDTD é composta por células
retangulares onde cada aresta é associada a um campo
elétrico. È possível especificar materiais diferentes para
cada aresta da malha, conferindo ao método propriedade
de anisotropia para a análise de conjunto solo / eletrodo.
FDTD é um método iterativo, onde os campos elétrico e
magnético são calculados a cada passo de tempo. Estes
campos são posteriormente propagados através da malha
de elementos, representando desta forma o fenômeno
transitório [46]. O uso típico do FDTD para a simulação
de problemas de aterramento impulsivo envolve a
excitação do sistema modelado por um pulso de corrente
sendo gravadas as totalidades dos campos ao longo das
células da malha durante todo o período de transitório.
Na seqüência, algoritmos da Transformada de Fourier
permitem a extração do domínio da freqüência e de
parâmetros de dispersão.
FDTD é um método explícito onde todo o domínio
computacional é discretizado, não sendo necessário
resolver um conjunto de equações lineares. Devido a isto,
é matematicamente menos denso e mais intuitivo que
outros métodos numéricos como o método dos momentos
[44]. Um dos problemas presentes no método das
diferenças finitas é a dificuldade de solução de problemas
envolvendo campos distantes [46].
B. Método dos Momentos (MoM)
MoM é uma técnica no domínio da freqüência (FD)
baseado na método dos pesos residuais sendo introduzido
originalmente por Harrington [47], onde uma equação
integral é obtida através do uso de funções de Green no
espaço livre. Esta equação integral é solucionada pela sua
redução em um sistema de equações lineares. Desta
forma o MoM mostra ser apropriado para resolver as
integrais presentes no equacionamento de Maxwell.
Posteriormente, o uso de diferentes funções de base e
procedimentos de discretização conferiram ao MoM
novas versões, sendo introduzido também o uso da teoria
das imagens modificadas para consideração da interface
solo-ar [42].
No caso de estruturas compostas por hastes e
contrapesos, como em malhas de terra, a chamada thinwire approach é usualmente aplicada sendo baseada na
distribuição de corrente elétrica ao longo do eletrodo.
Outra formulação do método utiliza equações de integrais
de volume. O uso mais comum do MoM baseia-se na
formulação de superfície de corrente onde a discretização
da superfície é feita através de elementos triangulares e
retangulares. No caso de altas freqüências provenientes
do período transitório de descargas atmosféricas a relação
entre o tamanho do elemento e comprimento de onda
deve ser considerada. Um tamanho máximo do elemento
igual a ?/10 é desejável para se obter uma boa precisão,
onde ? é o comprimento de onda [44]. O procedimento
para a programação do método dos momentos
usualmente envolve quatro passos [42]:
• derivação da equação integral apropriada (IE);
• discretização da equação integral em uma matriz de
equações usando bases ou funções de expansão e
funções de ponderação;

•
•

estimação dos elementos da matriz;
resolução da matriz de equações e obtenção dos
parâmetros de interessa.

O método pode ser aplicado para a análise de eletrodos e
geometrias homogêneas dielétricas. Por se tratar de um
método no domínio da freqüência é melhor aplicável a
solução de problemas envolvendo uma única freqüência
ou banda estreita de freqüências, tornado a análise de
sinais impulsivos como descargas atmosféricas um pouco
mais exaustiva. O método também não é apropriado para
a análise de malhas de terra complexas. Entretanto, MoM
pode ser considerado o melhor método para a modelagem
de condutores finos, longos e ressonantes. O tempo
computacional e a memória requerida aumentam
drasticamente se o número de segmentos é elevado [46].
Adicionalmente, para a análise de estruturas contendo
materiais não homogêneos, um método híbrido composto
por MoM e FEM pode ser apropriado [48].
C. Método dos Elementos Finitos (FEM)
O método dos elementos finitos é uma técnica no
domínio da freqüência (FD) usada para solucionar
equações diferenciais parciais (PDE). Embora possua
uma formulação do domínio do tempo chamado método
dos elementos finitos do domínio do tempo (FETD) sua
aplicação no FD é mais usual. FEM foi concebido
originalmente para análise estrutural [49], passando a ser
utilizado para a solução de problemas de
eletromagnetismo no final dos anos 60.
O FEM assim como o MoM converte uma equação
diferencial ou integral em uma matriz de equações,
entretanto, o FEM diferentemente do MoM utiliza o
princípio da minimização de energia do sistema. O
sistema de equações a ser solucionado é esparso e
tipicamente simétrico. O problema de integração de uma
PDE é substituído pela busca de uma função que retorna
o valor mínimo de uma integral em particular. Este tipo
de problema é chamado problema variacional [44].
Modelos baseados no FEM contem informações sobre a
geometria do objeto de estudo (forma da malha de terra),
excitação (impulso de corrente) e condições de contorno
(potencial no ponto de injeção do impulso “1 pu” e no
terra remoto “0 pu”). A análise utilizando FEM envolve
basicamente quatro passos: [46]:
• discretização da região de solução em sub-regiões ou
elementos tipicamente triangulares ou tetraédricos;
• obtenção das equações de campo nas superfícies de
cada elemento em termos dos coeficientes não
conhecidos nos nós entre as arestas dos elementos ou
na superfície dos elementos utilizando polinômios;
• junção de todos os elementos na região de solução
utilizando uma matriz de equações;
• solução do sistema de equações obtido.
A malha de elementos gerada pode ter diferentes
refinamentos conforme a dimensão da sub-região
envolvida, onde o campo elétrico e magnético é
calculado nas arestas dos elementos. FEM pode ser
aplicado nas equações do vetor de onda de Helmholtz

que é derivada diretamente das equações de Maxwell, ou
pode ser aplicado a um conjunto de equações derivadas
para a formulação do potencial de vetor escalar de
campo.
FEM é uma boa alternativa para modelar meios não
homogêneos e dielétricos. As propriedades dos materiais
dos elementos da malha podem ser definidas de forma
independente conferindo ao método propriedades de
anisotropia. Além disso, mostra ser uma metodologia
apropriada para a solução de problemas de dispersão,
como é o caso de análise transitória de aterramento
impulsivo. Embora o MoM possua uma programação
mais simples se comparado ao FEM, o método dos
elementos finitos é uma técnica numérica mais versátil
para manipular problemas envolvendo geometrias
complexas e não homogêneas. Contudo, por se tratar de
uma técnica no FD a análise de uma banda larga de
componentes de freqüências provenientes de impulso,
como uma descarga atmosférica, pode demandar um
elevado
processamento
computacional.
Outra
desvantagem desse método é que ele requer a
consideração de uma grande região de análise
(consideravelmente maior que a malha de terra a ser
avaliada) de modo a supor que o terra remoto (condição
de contorno) possa ser estimado como zero Volt.
Conseqüentemente, o domínio da solução precisa ser
truncado [46].
D. Método da Modelagem por Linhas de Transmissão
(TLM)
O método da modelagem por linhas de transmissão
(TLM) também chamado de método das matrizes de
linhas de transmissão é um método numérico diferencial
possuindo implementações no domínio do tempo (TD) e
no domínio da freqüência (FD). Neste método a solução
do equacionamento de Maxwell é realizada por analogia
coma a teoria de linhas de transmissão. No caso de
problemas eletromagnéticos envolvendo fenômenos
transitórios, as tensões e correntes que se propagam ao
longo de uma estrutura de aterramento baseiam-se no
Princípio de Huygens. Segundo este princípio, cada
ponto de frente de onda produz ondas secundárias que se
espalham em todas as direções. TLM permite a
modelagem de problemas tridimensionais com estruturas
de geometrias complexas, materiais com propriedades
não lineares e não homogêneas, com perdas, dispersivos
(dependente da freqüência) e anisotrópicos, como é o
caso do solo atuando como dielétrico em um sistema de
aterramento [50].
Para a análise de transitórios eletromagnéticos, como os
provenientes de descargas atmosféricas a formulação do
domínio tempo TLM-TD mostra ser mais adequada tendo
similaridades com o método de FDTD [42]. A diferença
básica entre tais metodologias é que a analogia utilizada
pelo TLM é feita com circuitos elétricos e não com
conceitos puramente matemáticos como é o caso do
método FDTD. Sua formulação inicial foi desenvolvida
por P. B. Johns no início dos anos 70. Entretanto, seu
desenvolvimento aprofundou-se a partir dos anos 80

favorecido pelos constantes avanços na performance
computacional [12],[51].
Esta técnica envolve a divisão da região de solução em
um conjunto de linhas de transmissão (segmentos),
Junções são formadas onde as linhas se cruzam formando
descontinuidades de impedância. A comparação entre as
equações de linhas de transmissão e as equações de
Maxwell permite realizar uma equivalência entre as
tensões e correntes nas linhas e os campos
eletromagnéticos na região de solução [46]. O algoritmo
TLM pode ser descrito pelos seguintes passos [52]:
• determinação das tensões incidentes em cada
segmento considerando a excitação presente;
• cálculo dos campos associados aos segmentos de
interesse;
• cálculo das tensões refletidas por cada segmento;
• aplicação das condições de contorno para os
segmentos ou nós que se localizam nas extremidades
do domínio de cálculo;
• determinação das novas tensões incidentes para o
próxima iteração.
Entre as diversas vantagens do TLM pode-se citar: o
cálculo de correntes, tensões, campo elétrico e magnético
podem ser feitos simultaneamente na mesma simulação;
a formulação para casos de materiais não homogêneos e
não lineares é simples; a formulação das versões em duas
e três dimensões apresentam facilidade de programação
quando a versão unidimensional é conhecida [53]. A
resposta impulsiva e o comportamento no tempo de um
sistema podem ser determinados explicitamente.
Praticamente não existem problemas com estabilidade,
convergência ou soluções espúrias. Algumas vantagens e
desvantagens do TLM são similares as do FDTD,
entretanto o tempo de simulação e a memória requerida
dependem da complexidade da geometria a ser analisada.
Em alguns casos a simulação pode se tornar mais pesada
que a do FDTD [46]. Importantes critérios relacionados
aos métodos numéricos apresentados anteriormente para
a modelagem e análise de transientes em sistemas de
aterramento podem ser encontrados na tabela 3 e na
tabela 4.
Tabela 3: Comparação dos Métodos Numéricos - Parte 1
Método
FDTD
MoM
FEM
TLM

Expressão
Matemática
Simples
Complicado
Complicado
Mais simples

Compreensão

Precisão

Fácil
Difícil
Difícil
Fácil

Preciso
Preciso
Preciso
Preciso

Tabela 4: Comparação dos Métodos Numéricos - Parte 2
Método
FDTD
MoM
FEM
TLM

Procedimento
de solução
Simples
Complicado
Complicado
Simples

Performance
computacional
Pequena
Muito grande
Muito grande
Grande

4. Conclusões
Este trabalho apresentou uma revisão e análise sobre as
principais metodologias usadas para a modelagem de
sistemas de aterramento considerando o período
transitório. O objetivo do estudo é auxiliar no processo de
escolha de uma técnica apropriada, a ser incorporada a
solução computacional para simular e analisar o
comportamento de sistemas de aterramento em altas
freqüências, excitado por um sinal impulsivo, como uma
descarga atmosférica.
Os modelos analíticos mais importantes como
modelagem por circuitos, linhas de transmissão, campo
eletromagnético e modelo híbrido são apresentados.
Embora o modelo eletromagnético tenha a melhor
solução porque resolve as equações de Maxwell com
mínimas aproximações, o fato de ser uma técnica de
domínio da freqüência exige a solução para cada
freqüência individualmente. A exigência de performance
computacional e o tempo requerido de simulação podem
ser bastante elevados se comparados com outras técnicas
do domínio de tempo como as baseadas em circuitos ou
linhas de transmissão. Estes métodos são menos precisos,
mas podem fornecer uma solução com boa
confiabilidade. Adicionalmente, em alguns casos o
modelo é compatível com a solução provada pelo
programa de análise transiente eletromagnética (EMTP).
O modelo híbrido associa as vantagens dos modelos
eletromagnético e circuitos, mas sua construção pode ser
considerada bastante complicada, devido ao profundo
conhecimento exigido.
Técnicas numéricas no domínio da freqüência como o
FEM e MoM e no domínio do tempo como FDTD e
TLM também foram discutidas. Novamente, as técnicas
no TD mostram ser mais apropriadas para resolver
problemas com uma banda larga de freqüências, como é
o caso de excitações impulsivas. Por outro lado, o atual
desempenho computacional não torna impraticável o uso
de técnicas no FD.
Entre os métodos numéricos, TLM mostra ser a técnica
mais promissora para avaliar transitórios em sistemas de
aterramento. Sua facilidade de programação aliada a não
necessidade
de
aprofundados
conhecimentos
matemáticos e da teoria eletromagnética são importantes
atrativos para o uso deste método.
Questões como ionização do solo, materiais não
homogêneos, não lineares e com perdas e a dependência
da freqüência dos parâmetros do solo, devem ser
avaliados de modo a escolher um método mais confiável
e preciso possível para a solução de problemas
relacionados ao aterramento impulsivo. Finalmente, uma
extensiva revisão bibliográfica é apresentada com
publicações relevantes relacionada ao assunto.
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