A efetividade (limitada!) dos eletrodos de aterramento para as correntes
dos raios. Ou você ainda acredita em equalização de potencial? – Parte
02/04

Continuamos trazendo nesta edição o artigo do professor Antônio Roberto
Panicali, da Proelco, sobre aterramento e equipotencialização, trabalho
originalmente apresentado no CINASE-SP em 2018.
Há muitas décadas, raios têm sido objeto de inúmeros estudos, a partir de medições feitas em
torres instaladas no topo de morros como, por exemplo no Morro do Cachimbo, em Minas
Gerais) e também em estruturas muito altas como, por exemplo, a CN-Tower em Toronto no
Canadá. Com base nessas medições foi possível criar modelos matemáticos extremamente
úteis no estudo e desenvolvimentos de padrões de engenharia para projetos de proteção de
estruturas contra os efeitos dos raios.
A figura 1 mostra, de forma simplificada, as principais formas de onda dos impulsos de
corrente injetados no solo pelos raios, havendo ou não malhas de aterramento presentes [1].

Figura 1: Algumas configurações típicas (simplificadas) de descargas atmosféricas

A figura 2 mostra algumas características gerais das formas de onda das descargas
atmosféricas: podemos dizer que, de uma forma simplificada, os impulsos de corrente de um
raio começam com variações rápidas, envolvendo altas frequências e terminam com variações
bem mais lentas correspondentes a frequências mais baixas; consequentemente, na parte
inicial dos impulsos teremos predominância de efeitos reativos, principalmente indutivos e,
em casos especiais, capacitivos quando envolvendo solos de resistividade muito elevada,
enquanto que na parte final (cauda) das descargas teremos predominância dos efeitos
resistivos com dissipação de energia.
A figura 3 ilustra os espectros de frequências típicos de três tipos de descargas, com
importância para o estudo das malhas de aterramento, [2]:
-primeira descarga negativa
-descarga subsequente negativa
-descarga positiva
Como mostrado, os espectros se estendem de CC (0Hz) até 10 MHz!

Figura 2: Características gerais das formas de onda das descargas atmosféricas

Figura 3: Espectros de frequências típicos de três tipos de descargas

Modelo elétrico de um eletrodo de aterramento simples
A figura 4 mostra o modelo simplificado de um eletrodo de aterramento horizontal, imerso em
um solo de resistividade não excessivamente alta; para solo com resistividade muito elevada
será necessário levar em conta pequenos capacitores em paralelo com as condutâncias.
Nessas condições, o comportamento do eletrodo resultará predominantemente da ação das
indutâncias distribuídas, próprias do condutor enterrado e da ordem de 1,5 H/m, associadas
às condutâncias de dispersão de corrente para o solo.

Figura 4: Modelo simplificado de um eletrodo de aterramento horizontal, imerso em um solo
de resistividade não muito alta
As figuras 5 e 6 ilustram as distribuições de corrente, ao longo do eletrodo de aterramento,
respectivamente para frequências altas e baixas: como mostrado, figura 5, para frequências
altas as reatâncias indutiva do eletrodo impedem que a corrente injetada no solo se distribua
uniformemente; consequentemente, o eletrodo se comportará como se tivesse um
comprimento efetivo, Lef, menor do que o comprimento físico Lf, resultando assim numa
impedância dinâmica elevada.
Já, como ilustrado na figura 6, para baixas frequências a reatância indutiva do eletrodo tornase desprezível, resultando que a corrente injetada no solo se distribua de forma mais uniforme
ao longo de todo o eletrodo resultando numa impedância efetiva substancialmente menor.

Figura 5: Distribuições de corrente, ao longo do eletrodo de aterramento para frequências
altas

Figura 6: Distribuições de corrente, ao longo do eletrodo de aterramento para frequências
baixas

Continua na próxima edição.

