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Resumo 

Em sistemas elétricos diversos, um ponto que deve ser sempre considerado é 

a proteção de tal sistema, uma vez que a “queda” dos mesmos pode causar um 

colapso geral. 

Nos casos em que o distúrbio se trata de descargas atmosféricas, campos 

eletromagnéticos induzidos, curtos-circuitos e surtos de manobra os sistemas de 

aterramento são os responsáveis ou auxiliam na proteção de subestações e 

equipamentos empregados na geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. 

O estudo do solo e da sua resistividade é de suma importância para a 

determinação da melhor técnica a ser aplicada no dimensionamento do aterramento. 

Atualmente, as avaliações de malha de aterramento são realizadas na maioria das 

vezes visando uma melhor confiabilidade do sistema a ser protegido, sendo que as 

técnicas de medição mais precisas reduzem os erros e possíveis prejuízos em faltas 

graves como curto-circuito ou grandes surtos de manobras envolvidas em inserção 

ou retirada de blocos consideráveis de cargas. 

A tecnologia mais aplicada nos dias de hoje para determinação da resistência 

de aterramento de um sistema já acabado é a do terrômetro, sendo que existem 

poucos fabricantes deste dispositivo e seu custo é bastante elevado. 

Portanto, a finalidade deste trabalho é apresentar as bases teóricas 

necessárias para o melhor entendimento da medição e como ela se procede, assim 

como a concepção de um modelo experimental de baixo custo para medição de 

resistência de aterramento utilizando componentes eletrônicos, visando resultados 

com erros aceitáveis. 
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Abstract 

In many electrical systems, a point that should always be considered is the 

protection of such a system, since the "out of operation" of these can cause a general 

collapse. 

In cases where the disorder comes to lightning induced electromagnetic fields, 

short circuits and switching surges grounding systems that are responsible for or 

assist in the protection of substations and equipment used in the generation, 

transmission and distribution of electricity. 

The study of soil and resistivity is of paramount importance to determine the 

best technique to be applied in the design of the grounding. Currently, evaluations of 

grounding grid are performed most often aimed at better system reliability to be 

protected, and the techniques for more precise measurement reduces errors and 

possible losses in misconduct as short circuit or large outbreaks of maneuvers 

involved in insertion or removal of substantial blocks loads. 

Technology more applied nowadays for resistance grounding of a system is 

already over the Clamp, and there are few manufacturers of this device and its cost 

is quite high. 

Therefore the purpose of this paper is to present the theoretical foundations 

necessary for a better understanding of the measurement and how it proceeds, as 

well as the design of an experimental low-cost model to measure ground resistance 

using electronic components targeting results, with acceptable errors. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema 

O estudo dos aterramentos elétricos tem despertado o interesse de muitos 

pesquisadores ao longo dos anos, uma vez que o aterramento apresenta um papel 

fundamental para o bom desempenho do sistema elétrico a ele ligado e garante a 

segurança de seres humanos. O aterramento elétrico é basicamente uma ligação 

elétrica proposital de um sistema físico ao solo, esta ligação escoa a corrente 

elétrica oriunda do distúrbio e/ou descarga. A circulação da corrente pode ocasionar 

diferenças de potencial no solo, o que constitui um risco a vida das pessoas, com 

isso, no projeto das malhas de aterramento deve ser considerados os fatores de 

risco envolvidos com tensões induzidas no solo. O estudo do solo e sua resistividade 

são de suma importância para a determinação da melhor técnica a ser aplicada no 

dimensionamento do aterramento, sendo que este é constituído de três 

componentes básicos, que são os condutores que ligam a “massa” do sistema aos 

eletrodos, os eletrodos que realizam a conexão com o solo e o ultimo componente é 

próprio solo que os envolve. 

É importante frisar que a “queda” dos sistemas elétricos pode causar um 

colapso geral e a integridade das pessoas envolvidas deve ser garantida. O 

complexo formado por redes, equipamentos, dispositivos de proteção e demais 

acessórios interligados podem ser constantemente danificados pelas descargas 

atmosféricas. Em vista dos problemas decorrentes de fornecimento interrompido, por 

ocasião de chuvas, temporais, vendavais e suas consequências, é necessário lançar 

mão de técnicas de projeto e otimização dos aterramentos existentes e/ou a serem 

aplicados. 

Nos casos em que o distúrbio se trata de descargas atmosféricas e/ou 

campos eletromagnéticos induzidos, os sistemas de aterramento são os 
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responsáveis pela proteção de subestações e equipamentos empregados na 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Como o aterramento possui diversas variáveis independentes, o mesmo pode 

sofrer modificações em sua eficácia tendo alguns dos parâmetros alterados. Para 

aperfeiçoar os projetos de aterramentos existem técnicas de medição dos diversos 

parâmetros do solo, que quando bem aplicadas podem garantir que o projeto 

realizado atinja níveis de segurança aceitáveis e uma redução no custo final, 

otimizando assim a quantidade de condutores utilizados e consequentemente o 

custo final do aterramento. 

É de extrema relevância e importância a análise dos diversos sistemas de 

aterramentos que são instalados além da necessidade de aprimorar a aplicação das 

técnicas de medição, prática que garante a integridade física de pessoas e 

equipamentos, além de reduzir os gastos na implantação. Para tal, é fundamental o 

estudo acerca das varáveis envolvidas no projeto de sistemas de aterramento, assim 

como as características necessárias para a concepção de um instrumento de 

medição, uma vez que trabalhos produzidos nesta vertente não são encontrados 

com facilidade. Portanto, este trabalho pretende gerar uma contribuição no estudo 

das técnicas de medição e desenvolvimento de novos instrumentos de medição.  

1.2. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo principal a introdução de conceitos 

envolvidos em aterramentos elétricos, assim como as variáveis envolvidas, tendo 

como foco principal o desenvolvimento e a construção de um equipamento de 

medição de resistência de aterramento (terrômetro). O desenvolvimento de modelos 

capazes de realizar a medição da resistência de aterramento visando um baixo 

custo é de extrema importância nos dias de hoje, onde os equipamentos comerciais 

são concentrados em apenas alguns fabricantes, tendo custo relativamente elevado. 

O sucesso no desenvolvimento de tal ferramenta proposta significa um avanço para 

a otimização de futuros projetos, sendo possível reduzir os custos de implementação 

das malhas e/ou condicionamento das mesmas em diferentes regiões do país e 

estações do ano. 



 
 

9 
 

Diante do apresentado até então, as seguintes atividades podem ser definidas 

como norteadoras: 

 

• Estabelecimento das variáveis presentes na medição de resistências de 

aterramento, levando em consideração os diversos tipos de solo e 

resistividades envolvidas;  

• Estabelecimento do modelo elétrico e matemático do aparelho de medição a 

ser desenvolvido;  

• Desenvolvimento do código de tratamento de dados aplicado ao 

microcontrolador presente na medição; 

• Implementação, montagem e medições com o protótipo finalizado; 

• Apresentação dos resultados em comparação com os obtidos utilizando um 

modelo comercial. 

1.3. Metodologia 

O desenvolvimento dos modelos físicos e matemáticos para construção do 

equipamento de medição será baseado nos conhecimentos adquiridos na graduação 

e que serão apresentados ao longo do trabalho. Para construção do equipamento 

serão utilizados circuitos microprocessados para que possibilite ajustes por meio de 

programação visando uma flexibilidade na utilização de tal ferramenta nas diversas 

ocasiões.  

A confirmação e análise dos dados e do modelo obtido serão feitas utilizando-

se a comparação com um equipamento já estabelecido no meio industrial e que tem 

suas medições consideradas aceitáveis ou com erro presente dentro de uma faixa 

controlada. 

1.4. Organização do Trabalho 

O presente trabalho está dividido em 6 capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 
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No capítulo 2 são apresentados conceitos básicos e de grande importância 

para compreensão do tema aterramentos elétricos, tendo como principais elementos 

os conceitos de resistividade do solo e resistência de aterramento. 

No capítulo 3 são abordados os principais métodos de medição e averiguação 

dos parâmetros anteriormente apresentados. São expostas as características mais 

importantes de cada método assim como o campo de aplicação. 

No capítulo 4 são apresentadas todas as etapas que foram necessárias para 

a concepção do protótipo construído para medição de resistências de aterramento 

até valores de 1000Ω, desde a escolha dos componentes utilizados até o 

condicionamento dos sinais envolvidos. 

No capítulo 5 são apresentados todos os resultados, assim como a análise e 

confirmação do funcionamento do modelo construído utilizando, para isto, a 

comparação com um equipamento já estabelecido no meio industrial e que tem suas 

medições consideradas aceitáveis ou com erro presente dentro de uma faixa 

controlada. 

No capítulo 6 são evidenciadas as conclusões deste trabalho e indicadas as 

propostas de continuidade.  
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Capítulo 2 

Conceitos Básicos de Aterramentos Elétricos 

2.1. Introdução 

É de extrema importância a existência de um sistema de aterramento eficiente 

nas diversas instalações industriais e subestações por se tratarem de sistemas de 

grande porte e de alta potência. O aterramento deve principalmente possuir alta 

capacidade de condução de corrente, manter valores de resistência em níveis 

aceitáveis independente das diferentes condições que o solo possa apresentar 

durante o ano (perda de umidade e compactação), proporcionar segurança às 

pessoas envolvidas e proteção aos equipamentos mantendo os níveis de potenciais 

dentro dos limites adequados, ou seja, limites de tensão e corrente que não causem 

danos aos equipamentos, e choque elétrico.  

Para o melhor entendimento do funcionamento e importância de um sistema 

de aterramento torna-se necessário a definição dos parâmetros envolvidos, e como 

a modificação dos mesmos afetam o aterramento.  

Portanto, este capítulo tem como objetivo principal a definição dos conceitos 

básicos de aterramentos em uma visão geral. 

2.2. Conceitos Básicos 

Um aterramento elétrico é constituído por uma ligação proposital de um 

sistema genérico ao solo por intermédio de um condutor, onde a finalidade principal 

é conduzir a corrente que venha a existir no caso de falta. [1] 

A principal função de um aterramento está sempre associada à proteção de 

pessoal ou de equipamentos [2]. Com base nisso é possível destacar os principais 

objetivos do aterramento em uma instalação: 
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• Obter uma resistência de aterramento a mais baixa possível, para 

correntes de falta à terra; 

• Manter os potenciais produzidos pelas correntes de falta dentro de 

limites de segurança de modo a não causar danos às pessoas que 

possam estar dentro do campo de atuação; 

• Fazer que equipamentos de proteção sejam mais sensibilizados e 

isolem rapidamente as faltas à terra; 

• Prover um caminho para as correntes na terra em condições normais 

de operação e de falta, sem ultrapassar os limites que afetem a 

continuidade do serviço; 

• Escoar as cargas estáticas geradas nas carcaças dos equipamentos. 

 

Um sistema de aterramento é constituído de três componentes básicos [2]: 

 

• Os condutores metálicos que ligam o sistema aos eletrodos de 

aterramento;  

• Os eletrodos de aterramento; 

• A terra que envolve os eletrodos.  

 

 

Figura 2.1 – Constituição de um aterramento [1]. 

 

As partes que conduzem a corrente dos cabos à terra são chamados de 

eletrodos e são condutores metálicos enterrados no solo a certa profundidade que, 

dependendo da forma que são dispostos no solo e as conexões realizadas entre 
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eles, formam diferentes configurações. A configuração mais comumente utilizada é a 

de hastes dispostas verticalmente, principalmente quando as camadas mais 

profundas do solo têm menor resistividade elétrica e também pela praticidade e 

facilidade na cravação [1]. Outras disposições geométricas dos eletrodos de 

aterramento também são utilizadas, mas a forma depende de suas aplicações, como 

por exemplo, eletrodo horizontal (principais componentes de malhas de subestações 

no formato de reticulados), esfera colocada a uma certa profundidade, disco 

horizontal ao nível do solo e hastes em paralelo. 

Quando realizada uma análise do comportamento das diversas conexões de 

um aterramento, deve-se considerar a existência de uma resistência, indutância e 

capacitância que influenciam na capacidade de condução de corrente para terra. 

Portanto o sistema conectado “enxerga” o aterramento como uma impedância, 

sendo esta impedância a oposição que o solo oferece à injeção de corrente através 

dos eletrodos. Esse conceito pode ser compreendido com a relação entre a tensão 

aplicada ao sistema de aterramento e a corrente que efetivamente circula. 

Se for considerada uma porção limitada do eletrodo, nota-se que a corrente 

que circula é caracterizada por uma corrente transversal (IT), que dispersa para o 

solo, e uma corrente longitudinal (IL), transferida ao longo do comprimento do 

eletrodo [1]. A Figura 2.2 representa as correntes e o circuito equivalente do 

eletrodo. 

 

 

Figura 2.2 – Componentes de corrente no solo[1]. 

 

Se for feita uma análise das correntes, a corrente longitudinal está associada 

às perdas no meio condutor (eletrodos, hastes ou chapas que constituem o 

aterramento) e gera um campo magnético interno e ao redor do mesmo, o que é 

representado pela resistência R e indutância L em série. É notado que os 
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parâmetros citados anteriormente geram quedas de tensão (∆VR e ∆VL) em função 

da corrente (IL).  

Já a corrente transversal está associada às correntes condutivas e 

capacitivas dispersadas para o solo, tais correntes são representadas por meio de 

uma capacitância C e uma condutância G indicadas na Figura 2.2. A razão entre 

essas duas correntes não depende da geometria do eletrodo, e sim da frequência do 

fenômeno, da condutividade e permissividade elétrica do solo. 

Em muitas aplicações o termo referenciado não é o de impedância e sim o de 

resistência de aterramento, isso devido ao fato de que nestas aplicações os efeitos 

reativos são desprezíveis, uma vez que as solicitações comumente são lentas e 

possuem frequências baixas, como exemplo curto-circuitos. Portanto a configuração 

resultante se aproxima de condutâncias em paralelo [3]. Com o apresentado, a 

resistência de aterramento RT pode ser determinada pela razão entre a diferença de 

potencial aplicada e a corrente que circula no aterramento, como mostrado na 

Equação 2.1. 

 

�t =
�

�
                                                                                                                                            (2.1) 

 

Mesmo com o apresentado anteriormente, onde a resistência de aterramento 

em solicitações de baixa frequência pode ser representada pela relação de tensão e 

corrente que circulam, seu valor é diretamente influenciado pelas características 

eletromagnéticas do meio, podendo sofrer modificações em seu valor se alterado o 

solo e a geometria de disposição dos eletrodos (aumentando ou diminuindo a área de 

contato entre os condutores e o solo). 

Observando-se o gráfico da Figura 2.3, pode se concluir que para valores de 

frequência até a casa dos kHz, a impedância de aterramento pode ser aproximada 

por um número real puro, o que leva a conclusão já apresentada anteriormente onde 

uma resistência é utilizada para representar o aterramento. Contudo, em valores 

elevados de frequência o módulo e o ângulo da impedância variam e o sistema não 

pode mais ser representado com tal simplificação, sendo que sua determinação se 

torna mais complexa e não fará parte do escopo deste trabalho. Os resultados 

mostrados no gráfico da Figura 2.3 tratam-se da variação do módulo e ângulo da 
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impedância de aterramento [ Z(ω) ] em função da frequência para um eletrodo 

horizontal de 30 m de comprimento (raio 0,7 cm e profundidade 0,5 m) em um solo de 

resistividade 2400 Ω.m e permissividade relativa 15 [4]. 

 

 

Figura 2.3 – Impedância de aterramento ao longo de uma faixa de 100Hz a 1MHZ [4]. 

 

Em um aterramento, a resistência de aterramento é responsável por limitar a 

corrente que flui para o solo. Portanto, em projetos de aterramento para sistemas 

elétricos de potência, existe a preocupação em manter baixos valores para 

resistências de aterramento, com isso, grande parte da corrente circula pela terra em 

casos de fenômenos de falta [4]. 

A Figura 2.4 a seguir representa o circuito equivalente do solo considerando a 

simplificação feita em baixas frequências, onde o solo é representado apenas por 

uma condutância G devido a inexistência de efeitos reativos. 
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Figura 2.4 – Representação do aterramento em baixas frequências [2]. 

 

Conforme já apresentado, a resistência de aterramento é determinada pela 

geometria dos condutores no solo e as características eletromagnéticas do mesmo. 

Esta ultima característica está diretamente relacionada com a resistividade do solo, 

representada pela letra ρ. Diante disto é importante um esclarecimento sobre os 

diversos fatores que influenciam o valor do aterramento elétrico. 

2.3. Resistividade Elétrica do Solo 

Resistividade elétrica do solo ρ, resistência específica do solo ou, 

simplesmente, resistividade do solo pode ser definida com a resistência elétrica R 

entre as faces opostas do volume do solo, consistindo de um cubo homogêneo e 

isótropo cuja aresta mede uma unidade de comprimento [1]. A relação entre 

resistência e resistividade do solo é dada pela Equação 2.2. 

 

� = � 
�

�
                                                                                                                              (2.2) 

 

Quando em um projeto de sistema de aterramento, é fundamental o 

conhecimento do valor da resistividade elétrica do solo onde será instalado o mesmo, 

uma vez que este parâmetro determina a capacidade do solo em conduzir correte 

elétrica. Considerando o solo como um condutor de corrente no momento da falta, 

sua resistividade é elevada em comparação aos condutores metálicos, sendo 

considerado até um material isolante dependendo de alguns fatores limitantes. 

Uma vez que é de grande importância o conhecimento da resistividade para o 
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projeto de sistemas de aterramento, se faz necessário também o conhecimento 

acerca dos fatores que podem determinar ou modificar a resistividade do solo. Nas 

próximas sessões serão apresentados os fatores modificadores da resistividade. 

2.3.1. Teor de Umidade 

Para solicitações de baixa frequência pode-se considerar que a condução de 

corrente se dá basicamente por mecanismos eletrolíticos, portanto a quantidade de 

água presente no solo e os sais nele dissolvidos possuem grande capacidade de 

afetar a condução de corrente, sendo que o aumento da umidade do solo implica na 

diminuição de sua resistividade. Com o apresentado fica claro deduzir que a 

resistividade do solo tem seu valor modificado durante o ano, devido às diferenças 

climáticas e com isso o acúmulo ou evaporação da água retida. 

Mesmo o acúmulo de água sendo um fator modificante, não é correto deduzir 

que uma grande retenção de água signifique drástica redução na resistividade 

equivalente do solo em questão. Esta afirmação pode ser comprovada através do 

gráfico da Figura 2.5, onde fica claro que a resistividade é reduzida 

consideravelmente até o ponto de umidade relativa próxima de 20%, após este ponto 

a resistividade pouco se altera com o aumento da umidade [2]. 

 

 

Figura 2.5 – Relação da resistividade do solo e a umidade relativa [2]. 
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2.3.2. Compacidade e Granulometria do solo 

Como em baixas frequências é considerada apenas a condutividade do solo, a 

compactação do mesmo cria uma maior continuidade física, o que proporciona 

menores valores de resistividade.  

Considerando ainda o solo como um corpo formado por diversas particulas, um 

solo com granulometria maior, ou seja, com suas partes constituintes individualmente 

maiores, apresenta resistividade consideravelmente maior devido ao fato de que suas 

partículas não terão uma grande capacidade de retenção de água e de 

preenchimento de espaços entre as mesmas. Portanto, é mais indicado a instalação 

do aterramento em solo com granulometria variável, onde se encontre diversos 

tamanhos de partes constituintes e com isso os grânulos menores podem 

proporcionar a maior continuidade física entre os grânulos maiores. 

Em vista do apresentado, quando instalado um sistema de aterramento é 

indicado um tempo de espera para acomodação do solo ao redor dos eletrodos, para 

somente depois realizar as medições do conjunto, garantindo assim uma melhor 

compactação e continuidade do solo. 

2.3.3. Temperatura 

Quando considerado o fator temperatura deve-se ter em mente duas 

situações, a primeira é a existente em países tropicais e de grande incidência de 

raios solares. Nestas condições o aumento da temperatura causa uma maior 

evaporação da água retida no solo, diminuindo assim a umidade do solo e 

consequentemente aumentando a resistividade do mesmo.  

Outra situação possível é a de que a umidade presente no solo se mostre 

constante e apenas a temperatura sofra alteração. Nesta condição, apenas as 

características isoladas da água determinam a variação da resistividade, isso pode 

ser notado com o gráfico da Figura 2.6, onde é indicada a relação da resistividade da 

água e a temperatura. A Tabela 2.1 traz os dados obtidos para a variação de 

temperatura e consequente variação na resistividade em um mesmo tipo de solo. 
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Figura 2.6 – Variação da resistividade da água em relação a temperatura [2]. 

 

Tabela 2.1 - Resistividade do solo em relação à temperatura [1]. 

 

 

Portanto devem ser levadas em conta as duas situações quando se for 

analisar a influencia da temperatura, uma vez que a elevação da temperatura pode 

significar diminuição ou elevação da resistividade dependendo do nível de aumento. 

2.3.4. Estratificação do Solo 

De uma forma geral, os solos não são homogêneos e sim formados por 

diversas camadas de materiais e profundidades diferentes, resultando em 

resistividades diferentes, sendo essas camadas normalmente horizontais e paralelas 

à superfície do solo. Essa variação de resistividade presente nos diversos solos 

existentes implica em uma dispersão de corrente igualmente variável de acordo com 

a profundidade. A Figura 2.7 representa as superfícies equipotenciais (linhas 

pontilhadas) e a dispersão da corrente (linhas cheias) para as diversas configurações 
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de solos. 

 

Figura 2.7 – Dispersão da corrente em solo estratificado em duas camadas [1]. 

2.3.5. Considerações finais sobre resistividade do solo 

Mediante o apresentado pode-se concluir que os solos que apresentam menor 

resistividade são os que contêm resíduos vegetais, em locais pantanosos, nas 

profundezas dos vales e as margens de rios. Os solos que apresentam os mais altos 

valores de resistividade são os arenosos, os rochosos, em locais altos e desprovidos 

de vegetação, conforme pode ser observado na Tabela 2.2.  

Como o sistema proposto neste trabalho tem seu projeto, elaboração e testes 

realizados no estado de Minas Gerais, vale indicar como se comporta os solos desta 

região. Tendo sua composição predominantemente de formações antigas, apresenta 

resistividade geralmente muito elevada se aproximando de 2500Ω.m, sendo que nas 

outras regiões brasileiras as resistividades médias são aproximadamente 1500Ω.m, 

valor considerado igualmente elevado. 
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Tabela 2.2 - Variação da resistividade em função do tipo de solo [2]. 

 

2.4. Resistência de Aterramento 

Como já apresentado anteriormente, a conexão a terra é modelada pelo 

conjunto de resistências, capacitâncias e indutâncias, sendo que cada fator deste 

influencia parte da corrente que flui pelo solo, com isso deve ser considerada uma 

impedância de aterramento. Contudo, conforme já demonstrado anteriormente, em 

solicitações de baixa frequência tal impedância pode ser aproximada apenas a uma 

resistência linear. [5] 

A resistência de aterramento basicamente representa a resistência do solo à 

passagem de corrente pelo mesmo. Este fator é definido pela relação entre a 

elevação de potencial no eletrodo em relação ao infinito e a corrente que circula por 

ele conforme a Equação 2.1. 

A resistência que um eletrodo oferece à passagem de corrente ao solo é 

caracterizada por três componentes principais: 
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• Resistência própria do eletrodo e das ligações elétricas ao mesmo 

(usualmente baixa devida a alta condutividade dos metais envolvidos); 

• Resistência de contato entre o eletrodo e a terra adjacente ao mesmo 

(alguns fatores podem influenciar nesta resistência, como gorduras, óleos, 

tintas e demais materiais que possam funcionar como isolante, e o grau de 

compacidade do solo ao redor dos eletrodos); 

• Resistência da terra circunvizinha (componente de maior colaboração para 

a determinação da resistência de aterramento, dependente basicamente da 

resistividade do solo e da distribuição da corrente).  

 

Como já descrito anteriormente, a terra circunvizinha aos eletrodos é a 

componente principal na determinação da resistência de aterramento, sendo que os 

efeitos provocados por tal elemento podem ser mais bem compreendidos por meio de 

uma análise da distribuição de corrente e queda de tensão no solo associadas a um 

eletrodo hemisférico enterrado. 

 

 

Figura 2.8 – Modelo de solo homogêneo aproximado por fatias [2]. 

 

Para a modelagem do solo, o mesmo é aproximado por um conjunto de fatias 

hemisféricas de mesma espessura e resistividade, sendo que a área cresce à medida 

que se afasta do eletrodo. Tal aumento pode ser notado na representação feita pela 

Figura 2.8. 

Cada fatia do solo apresenta uma resistência, a soma de todas as resistências 

de cada fatia em separado até uma distância infinita resulta na resistência de 

aterramento procurada. Conforme é intuitivo, quanto maior a área de dispersão que 

uma corrente tem para tal, menor a resistência encontrada pela corrente. Portanto, no 
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caso do solo como todas as espessuras das fatias são modeladas com valores 

iguais, as fatias mais próximas do eletrodo apresentam resistência elétrica maior 

devido à menor área. Considerando o mesmo principio, quando a distância de uma 

fatia considerada até o eletrodo se torna grande o suficiente, o valor de resistência 

apresentada se torna desprezível. Assim a resistência de aterramento é determinada 

efetivamente pela terra mais próxima do eletrodo [5]. 

Quando avaliados os potenciais estabelecidos no solo devido ao fluxo de 

corrente através do eletrodo, deve-se considerar que a corrente que atravessa 

radialmente cada fatia que compõe o solo, é a mesma. Assim, as quedas de tensão 

que são a relação da resistência e da corrente que circulam, decrescem à medida 

que se afasta do eletrodo, devido ao crescimento da área percorrida e consequente 

redução da resistência. Considerando o potencial nulo no infinito, à medida que se 

aproxima do eletrodo o potencial no ponto aumenta, devido às quedas de tensão ao 

longo do solo. A Figura 2.9 representa a distribuição do potencial no solo obtida 

experimentalmente, na presença de um eletrodo de aterramento. 

 

 

Figura 2.9 – Distribuição do potencial no solo [6]. 

 

Outras configurações de solo e eletrodos podem ser utilizadas para 

determinação da resistência de aterramento, como hastes e eletrodos horizontais em 

forma de malha. Nos casos diferenciados, os potenciais que aparecem são mais 

elevados da mesma maneira próximo dos eletrodos, mas ao se afastar a forma de 

distribuição de potencial se aproxima bastante de um hemisfério. A diferença na 

distribuição das fatias mais próximas dos eletrodos resulta em valor de resistência 

igualmente diferente, e como já apresentado, as camadas mais próximas são as que 
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influenciam mais fortemente no valor de resistência [6]. 

2.4.1. Técnicas de Otimização do Valor de Resistênc ia 

Como já apresentado o valor da resistência de aterramento é determinada pela 

resistividade do solo adjacente e geometria dos eletrodos envolvidos, mas muitas 

vezes após a instalação do sistema e realizada as medições de resistência o valor 

atingido ainda não é satisfatório, para tentar solucionar tal problema existem 

intervenções que podem ser feitas. A seguir serão apresentadas as modificações ou 

intervenções que podem ser feitas visando a melhora no valor da resistência de 

aterramento obtida em um sistema já instalado. 

2.4.1.1. Aumento na Profundidade de Instalação das Hastes 

Este processo é eficiente apenas para hastes verticais, tendo em vista que 

eletrodos horizontais já possuem toda sua área em contato com o solo. Neste método 

a profundidade atingida pelas hastes é aumentada com a emenda de outras hastes, 

uma vez que o solo onde aplicado o aterramento apresenta menores resistividades o 

uso de tal técnica se mostra eficiente e de simples aplicação, o mesmo não é 

observado para solos homogêneos já que sua resistividade não é alterada com a 

profundidade. A Figura 2.10 ilustra a variação da resistência de aterramento atingida 

por hastes verticais nos solos homogêneos e heterogêneos. 

 

 

Figura 2.10 – Variação da resistência de aterramento para hastes verticais [1]. 
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2.4.1.2. Aumento no Número de Eletrodos em Paralelo  

Este método consiste em interligar varias hastes fazendo com que as mesmas 

estejam em uma configuração em paralelo, mas a estipulação teórica do valor de 

resistência que será atingido não é simplesmente como paralelismo de resistências 

convencionais. A maior complexidade se dá pelo fato de existir zonas de interferência 

das superfícies equipotenciais, a Figura 2.11 demonstra as superfícies equipotenciais 

que cada haste teria se não existisse a adjacente, já a Figura 2.12 ilustra como as 

superfícies equipotenciais se interagem.  

A explicação para tal fenômeno é o aparecimento de indutâncias mútuas, 

sendo que a zona de interferência causa uma área de bloqueio do fluxo de corrente 

de cada haste, levando a elevação da resistência de aterramento individual de cada 

eletrodo. Com o aumento da distância das hastes este fenômeno é minimizado, 

sendo adotado o espaçamento mínimo entre dois eletrodos igual ao comprimento dos 

mesmos [2].  Vale ressaltar que a partir de uma determinada quantidade de hastes 

em paralelo a diminuição resultante não é significativa e o custo para aplicação 

inviabiliza a técnica. A figura 2.13 demonstra a variação da resistência de 

aterramento com o número de hastes em paralelo. 

 

Figura 2.11 – Zona de interferência entre duas hastes de aterramento [2]. 
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Figura 2.12 – Superfícies equipotenciais resultante entre duas hastes [2]. 

 

A explicação para tal fenômeno é o aparecimento de indutâncias mútuas, 

sendo que a zona de interferência causa uma área de bloqueio do fluxo de corrente 

de cada haste, levando a elevação da resistência de aterramento individual de cada 

eletrodo. Com o aumento da distância das hastes este fenômeno é minimizado, 

sendo adotado o espaçamento mínimo entre dois eletrodos igual ao comprimento dos 

mesmos [2].  Vale ressaltar que a partir de uma determinada quantidade de hastes 

em paralelo a diminuição resultante não é significativa e o custo para aplicação 

inviabiliza a técnica. A Figura 2.13 demonstra a variação da resistência de 

aterramento com o número de hastes em paralelo. 

 

 

Figura 2.13 – Resistência de aterramento com inserção de hastes em paralelo [1]. 

2.4.1.3. Tratamento Químico do Solo 

A dispersão da corrente elétrica no solo muito é influenciada pela quantidade 
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de íons dispersos no solo, com isso um dos métodos que podem ser utilizados para 

melhor dispersão da corrente e assim redução da resistência de aterramento é o 

tratamento químico do solo com o uso de sais. O tratamento químico requer cuidados 

como a proteção da haste para não corrosão pelos sais e medições periódicas da 

resistência uma vez que condições climáticas podem influenciar nos níveis de sais 

dispersos [1]. 

Outro método existente é o de envolver o eletrodo com materiais condutores, 

aumentando a área de contato com o solo, sendo os materiais mais empregados a 

sucata e o carvão. Quando se trata de solos rochosos pode ser lançada mão de 

envolver as hastes em concreto, com isso a fixação dos eletrodos é facilitada e como 

o concreto apresenta menor valor de resistividade a resistência de aterramento 

resultante também é diminuída. 

2.5. Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos sobre aterramentos 

elétricos, sendo estes a resistência de aterramento e resistividade do solo.  

A resistividade do solo varia de acordo com diversos fatores físicos e químicos. 

Portanto foram apresentados e definidos os fatores modificantes e como os mesmos 

atuam. Já a resistência de aterramento depende da geometria do aterramento e das 

características do solo onde é aplicado, com isso foram apresentadas as 

características e técnicas que visam a melhoria no valor da resistência de 

aterramento. 

Para se realizar análises e projetos de aterramentos elétricos, é importante 

construir um conhecimento sobre todas as variáveis presentes e como as mesmas 

podem se modificar, visando assim otimizar os recursos aplicados. 
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Capítulo 3 

Métodos de Medição 

3.1. Introdução  

 

Para a realização de uma medição de resistência de aterramento, é 

necessário a obtenção de um circuito elétrico composto por um ponto onde se injeta 

uma corrente e um ponto por onde tal corrente possa retornar. O valor de resistência 

de um aterramento pode ser obtido por meio da razão entre o potencial do sistema 

de aterramento em relação a um ponto infinitamente afastado e a corrente que flui 

entre estes. 

A corrente é injetada através do sistema de aterramento a ser medido e 

retorna através de um aterramento auxiliar que poderá ser composto por uma ou 

mais hastes interligadas. Tal corrente injetada circulará pela terra e provocará uma 

queda de tensão na superfície, resultante do produto da resistência de terra até o 

ponto a ser medido, pela corrente injetada. 

A medição da resistência de aterramento obtida e os potenciais envolvidos 

são grandezas a serem medidas visando: 

 

• Verificar a eficiência do eletrodo para dispersar corrente elétrica no solo 

em que está inserido; 

• Detectar tensões superficiais que ofereçam risco aos seres vivos e 

equipamentos; 

• Determinar a elevação de potencial do sistema de aterramento em 

relação ao terra de referência. 
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3.2. Distribuição de Correntes no Solo 

Quando um sistema é submetido a uma falta por curto circuito de fase para 

terra, parte da corrente é dissipada pelos condutores de fase e parte retorna pela 

malha de terra, com isso a resistência de aterramento é utilizada como fator de 

limitação do valor máximo de tal corrente. Portanto, a determinação exata do valor 

de resistência de certo aterramento e com isso a corrente de curto circuito é de 

extrema importância para projetar toda a proteção do sistema. 

Considerando um sistema de aterramento formado de hastes verticais temos 

que a densidade de corrente é maior nas proximidades das mesmas. Após certa 

distância a dispersão da corrente no solo faz com que a densidade caia 

drasticamente. Resumindo, a corrente quando percorre a haste e adentra o solo se 

propaga radialmente em todas as direções e volta a se concentrar próximo ao outro 

eletrodo [7]. A Figura 3.1 ilustra a distribuição de corrente no solo considerando 

hastes verticais. 

 

 

Figura 3.1 – Distribuição de corrente no solo [2]. 

 

3.3. Medição de Resistividade do Solo 

Já foi indicado nas sessões anteriores que a medição de resistividade do solo 

é de grande importância nos projetos dos sistemas de aterramento. A seguir serão 

apresentadas as técnicas existentes para definição de tal parâmetro. 
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Vale lembrar que a construção proposta de um instrumento de medição não 

visa à aplicação na determinação da resistividade do solo, e sim a medição da 

resistência de aterramento de um sistema já instalado.  

3.3.1. Método de Medição por Amostragem 

Este método é aplicado em laboratório onde uma amostra do solo em questão 

é coletada a certa profundidade e colocada dentro de uma cuba de dimensões 

conhecidas. Para realização do método as paredes da cuba devem ser de material 

isolante e o solo bem compactado no interior da mesma, é então aplicada uma 

tensão conhecida, a relação entre a tensão e a corrente que flui fornece os dados 

daquela amostra. 

A principal desvantagem deste método é não poder-se assegurar que a 

amostra levada para o laboratório apresenta as mesmas características quando no 

local de origem, além do fato que o solo pode apresentar grandes variações quando 

coletado em outras direções. 

3.3.2. Método de Medição Frank Wenner 

O solo não pode ser tomado como um corpo com dimensões bem definidas, 

caso fosse possível, a determinação da resistividade seria o mais simples possível, 

onde uma relação direta da tensão aplicada e resultante corrente levaria a 

determinação de sua resistividade com o uso da Equação 2.2, mas o solo se 

configura como um objeto tridimensional, portanto com suas dimensões para 

circulação de correntes não estabelecidas. 

Frank Wenner desenvolveu um método no qual demonstra que a resistividade 

(ρ) tem relação com a resistência medida no solo através de uma constante 

geométrica determinada com a configuração de eletrodos [7]. 

O método consiste no uso de quatro hastes verticais dispostas em linha reta, 

igualmente espaçadas e cravadas com igual profundidade, sendo aconselhado que 

o diâmetro das hastes não ultrapasse 10% do valor de espaçamento. A Figura 3.2 

demonstra a disposição das hastes no método Frank Wenner. 
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Figura 3.2 – Disposição eletrodos método Frank Wenner [7]. 

 

Como demonstrado na Figura 3.2, pelos terminais externos é injetada uma 

corrente no solo, já nos terminais do meio é medida a queda de tensão causada pela 

circulação da corrente. Com estes dois parâmetros é possível obter o valor de 

resistência R entre os terminais do meio através da relação dos mesmos. A 

resistividade ρ é proporcional à resistência R por um fator k, como mostrado na 

Equação 3.1. 

 

� = � ∗ 
                                                                                                              (3.1) 

 

O valor da constante de proporcionalidade k depende da configuração e 

espaçamentos dos eletrodos empregados e segue a relação da Equação 3.2, sendo 

que a é a distância entre os eletrodos e b corresponde à profundidade em que as 

hastes são cravadas. 

 

                                                                             (3.2) 

 

Wenner considera o solo homogêneo e com isso a relação de R e a constante 

de proporcionalidade k corresponde à resistividade, mesmo o fator k tendo sua 

variação de acordo com o espaçamento, o produto deve permanecer constante, mas 

esta afirmação não é verdadeira devido a heterogeneidade do solo. Os dados 

obtidos pela aplicação do método não fornecem o perfil de resistividade do solo, mas 

são utilizados para modelar este perfil. 
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A constante k depende do espaçamento considerado durante a medição. 

Entretanto, o produto de k pela resistência obtida na medição R, que representa a 

resistividade ρ permanece constante independente desse espaçamento. Essa 

afirmação é válida de acordo com a formulação originalmente proposta por Wenner, 

que considera o solo homogêneo. Porém, na prática isso raramente ocorre, sendo 

que a resistividade varia com a profundidade. Nesse caso, o produto de k por R 

varia de acordo com o espaçamento considerado na medição [2]. 

Outro ponto que deve ser considerado é o fato de quando aumentada a 

distancia de espaçamento entre os eletrodos é fácil concluir que a corrente que flui 

possui uma maior profundidade para tal, conforme pode ser observado com a teoria 

das superfícies equipotenciais. Portanto quanto maior o espaçamento entre os 

eletrodos, maior será a profundidade atingida pela corrente no solo, assim maior é a 

influência da resistividade das camadas mais profundas na medição final, tal fato 

leva a percepção de que o espaçamento tem relação com a profundidade.  

É aconselhável que as hastes devem estar bem cravadas, de modo que toda 

sua superfície esteja em contato com o solo. Isso faz com que as resistências 

existentes entre as hastes e o solo circunvizinho sejam pequenas e não influenciem 

significativamente nos resultados. Outro fator é que cada haste apresenta um 

resistência própria, podendo tal resistência em série com a fonte de tensão, levar a 

uma limitação na corrente que circula, principalmente em solos de alta resistividade. 

Portanto cabe uma avaliação da tensão aplicada em cada medição visando atingir 

níveis de corrente capazes de sensibilizar os equipamentos de medição [8].  

Um ponto que merece atenção é o grande afastamento entre as hastes que 

pode existir em uma medição. As hastes de potencial podem ficar na região do 

patamar de potencial dos eletrodos de corrente, assim a diferença de potencial pode 

ser reduzida por interferências, dificultando a leitura pelo equipamento. Uma solução 

para tal problema foi proposto por (L. Kinyon) que se trata de uma nova disposição 

para os eletrodos, onde os eletrodos centrais são mantidos com espaçamento 

constante e os demais têm sua distância alterada uniformemente [7]. 
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3.4. Medição de Resistência de Aterramento 

3.4.1. Método da Queda de Potencial 

Este método consiste na aplicação de um potencial entre o sistema de 

aterramento e uma haste externa fixa, o que gera a circulação de uma corrente 

através do solo. Utilizando-se uma terceira haste desta vez móvel é possível verificar 

a variação do potencial entre a malha de terra e o eletrodo conforme as distâncias 

são alteradas. A Figura 3.3 monstra a montagem a ser feita para aplicação do 

método da queda de potencial. 

 

 

Figura 3.3 – Esquema de montagem método da queda de potencial [7]. 

 

De acordo com a norma NBR 15749 “Medição de resistência de aterramento 

e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento”, o eletrodo 

auxiliar de corrente é constituído de uma ou mais hastes metálicas interligadas a fim 

de garantir a menor resistência de aterramento do conjunto, sendo que valores de 

resistência da haste maiores que 100 vezes o valor que se pretende medir não é 

aconselhável, uma vez que valores maiores podem afetar a leitura do equipamento 

de medição. 

Para realização deste método tem-se o seguinte procedimento: crava-se a 

haste auxiliar de corrente a uma distância de 3 a 4 vezes em relação à maior 

dimensão linear do aterramento, sendo que esta distância não deve ser menor que 

30 metros para pequenos aterramentos e não menor que 100 metros para grandes 

malhas. A haste auxiliar de tensão é colocada alinhada a uma distância de 60% 
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entre o centro da malha de aterramento e a haste de corrente. A haste de tensão 

deve então ser movida gradativamente em direção a um dos outros dois pontos, e 

realizar medição de tensão para cada movimentação e assim estabelecida a relação 

que representa a resistência de aterramento. Com os dados coletados é possível 

construir um gráfico que relaciona a distância entre a malha que se quer medir e a 

haste de tensão e os valores de resistência encontrados, conforme o ilustrado na 

Figura 3.4. 

A análise principal que deve ser feita nesta medição é a do momento em que 

os valores obtidos de resistência não sofram variação maior que 3% em relação as 

medidas anteriores, considerando que a haste de tensão foi movimentada na 

mesma proporção. Com estas medidas pode-se construir um gráfico onde é notada 

uma área de patamar, ou com variação quase nula. Tal ponto pode ser visto na 

Figura 3.4 apresentado como “zona de patamar de potencial”, sendo que o valor de 

resistência encontrado neste ponto pode ser considerado como o valor médio real 

da resistência de aterramento do sistema medido [7]. 

 

 

Figura 3.4 – Curva da resistência de aterramento [7]. 

 

No caso da curva encontrada não possuir o patamar de potencial, 

possivelmente isso indica que existe uma proximidade muito grande entre o eletrodo 

de corrente e a malha a ser medida, causando assim superposição de zonas de 

influência. Este problema é muitas vezes solucionado apenas aumentando a 

distancia do eletrodo de corrente em relação à malha. 

Um cuidado importante deve ser tomado quando se deseja efetuar medições 

de grandes sistemas de aterramento e com valores reduzidos de resistência. Para a 
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medição de tais sistemas, geralmente são necessárias grandes distâncias entre as 

hastes de corrente e potencial, consequentemente grandes distâncias de 

condutores. Com estes condutores dispostos na maioria das vezes em linha reta, 

podem surgir valores consideráveis de indutância mútua o que pode inserir erros na 

medição. Para tentar solucionar tal problema é recomendado para grandes malhas 

de aterramento que o eletrodo de potencial seja posicionado do lado oposto ao de 

corrente, mas no mesmo alinhamento [7]. 

Outro ponto que requer cuidado é o fato de que malhas de dimensões 

elevadas requerem grandes distâncias para posicionamento dos eletrodos 

auxiliares. Estas grandes distâncias implicam em maiores impedâncias dos cabos 

envolvidos na medição, o que pode afetar o sinal enviado pelos aparelhos de 

medição, uma vez que estes são geralmente de valor reduzido, com isso a queda de 

tensão atingida com a variação da distância dos eletrodos se torna cada vez menor 

[8]. 

O método de medição retratado é o mais utilizado devido à sua exatidão já 

que praticamente não existe queda de tensão nos condutores do circuito de 

potencial, pois a corrente que circula é desprezível. Uma segunda vantagem é a 

possibilidade de uma avaliação dos resultados, uma vez que é fácil notar a 

coerência [9]. 

3.4.2. Método a Dois Terminais (Verificação de Ater ramento) 

Em algumas situações onde não é possível a aplicação das hastes auxiliares 

da medição a três pontos devido a limitação espacial, pode se utilizar da medição 

dois terminais. Para esta medição é necessária a simples montagem ilustrada na 

Figura 3.5, onde apenas é utilizado um eletrodo para circulação de corrente. 

 

Figura 3.5 – Medição a dois pontos [1]. 
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Para que seja possível a utilização de tal método é necessário que se garanta 

as seguintes condições: 

 

• a conexão à terra deve apresentar valor desprezível para que seja 

possível a circulação de corrente sem grandes quedas de potencial; 

• o sistema a ser analisado deve ser todo metálico para que haja 

interrupção da corrente de terra; 

• o sistema a ser analisado deve estar a uma distância razoável dos 

componentes do aterramento de referência para que exista 

interferência entre eles. 

 

Mesmo se mostrando de simples aplicação, este método possui algumas 

limitações, sendo que seu uso se restringe a pequenas malhas e configurações de 

dimensões reduzidas, sendo que muitas vezes é utilizado apenas para verificar a 

existência ou não de conexão à terra de determinado sistema [10][11]. 

3.5. Considerações Finais 

No presente capítulo foram apresentadas as diversas técnicas e métodos 

para medição de resistência de aterramento e resistividade do solo assim como os 

conceitos e cuidados específicos de cada aplicação.  

A correta aplicação das diversas técnicas existentes para medição dos 

parâmetros necessários para instalação de um sistema de aterramento, assim como 

a medição dos resultados obtidos após projeto e instalação de um sistema para tal 

finalidade é de grande importância quando se busca atingir um nível de 

confiabilidade aceitável, e eventualmente evoluir para uma redução no custo de 

implantação. 
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Capítulo 4 

Construção do Equipamento de Medição 

4.1. Introdução 

Como já discutido nos capítulos anteriores, a medição dos parâmetros de um 

aterramento é de suma importância para o perfeito funcionamento e manutenção 

dos sistemas elétricos.  

Atualmente no Brasil estão disponíveis dezenas de equipamentos para 

medição de parâmetros envolvidos nos aterramentos, desde a instrumentos 

demasiadamente simples que só permitem verificar à existência de conexão a terra 

como é o caso do modelo TPA 1000 da fabricante ALLNEC (Figura 4.1), até 

equipamentos bastante complexos que permitem a leitura de resistividade do solo 

(medição 4 pontos), resistência de aterramento (medição 3 pontos), medição direta 

de resistência de aterramento (medição 2 pontos) e medição de correntes parasitas, 

como é o caso do modelo EM-4055 da fabricante MEGABRÁS (Figura 4.2). 

 

 

 

Figura 4.1 – Terrômetro Digiral TPA 1000 [18]. 
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Figura 4.2 – Terrômetro Digiral EM-4055 [19]. 

 

A motivação para a construção de um protótipo se deve a inexistência de 

literatura ou bibliografia que trate do aspecto construtivo de tal equipamento, 

tecnologias envolvidas e diferenças entre os mais diversos modelos e fabricantes. 

Outro ponto considerado é o custo elevado de tais equipamentos partindo de R$ 

400,00 e chegando a casa dos R$ 5.000,00 nos modelos mais completos. 

Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento do protótipo para medição 

da resistência de aterramento visando um baixo custo, assim como as suas 

características e os componentes aplicados. 

4.2. Aspectos construtivos 

4.2.1. Características Técnicas Almejadas e Aspecto s Básicos 

Para determinação dos demais componentes do sistema e para definição da 

aplicação do protótipo foram consideradas as seguintes características: 

 

• Medição de resistências de aterramento de até 1000Ω; 

• Circulação de corrente de retorno a terra limitada a 10mA; 

• Elevação de potencial máximo de 10V; 
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• Baixo custo de construção. 

 

Tais características determinadas inicialmente são suficientes para a medição 

da maioria dos aterramentos existentes, desde pequenas hastes até malhas de 

dimensões maiores.  

Para a construção do protótipo foram utilizadas duas diretrizes básicas sobre 

aterramentos elétricos, sendo estas: 

 

• Para solicitações de baixa frequência, como surtos de manobra e 

curtos circuitos, a resistência de aterramento é a relação direta entre a 

tensão aplicada ao sistema e a corrente resultante que circula no 

mesmo [10]; 

• Para melhor confiabilidade das medições é necessário a aplicação de 

uma corrente alternada visando à indução de potencial, uma vez que 

correntes contínuas produzem o fenômeno de polarização do solo, o 

que pode vir a contribuir para o aumento ou diminuição do potencial 

resultante. Portanto deve ser aplicada uma tensão alternada com 

frequência máxima na casa dos kilo Herts. 

 

Levando em consideração os conceitos básicos foi notado que era necessária 

uma fonte de tensão alternada, um medidor de corrente e posteriormente o cálculo 

da relação destas duas variáveis. Para tornar a medição simples, o protótipo devia 

incorporar todas estas características, de modo que o usuário terá apenas o trabalho 

de realizar corretamente as ligações do equipamento. Para tais tarefas foram 

estudadas as opções disponíveis e ao final decidido que a plataforma de um 

microcontrolador da família PIC ou, traduzido do inglês, Controlador de Interface 

Programável, onde pode-se realizar operações matemáticas, monitoração e atuação 

de sinais elétricos.  

A seguir são apresentadas as principais características de tais dispositivos 

que são o ponto principal do protótipo desenvolvido. 
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4.2.2. Microcontroladores 

Pode-se definir o microcontrolador como um pequeno componente eletrônico, 

que possui uma memória programável, utilizado no controle de processos lógicos. 

Tal controle se entende como controle de periféricos, tais como: leds, displays 

diversos, reles, botões, sensores e muitos outros [9]. Os microcontroladores se 

diferenciam dos processadores difundidos nos computadores, pois além de 

possuírem os componentes lógicos e aritméticos usuais de um microprocessador, o 

microcontrolador integra elementos adicionais em sua estrutura interna, sendo eles: 

 

• CPU (Central Processor Unit – Unidade de Processamento Central) – 

Tem a função de interpretar as instruções inseridas no programa; 

• Memória EEPROM (Eletrically-Erasable Programmable Read Only) – É 

uma memória responsável por gravar os dados inseridos pela 

programação, sendo que estes dados só são apagados ou modificados 

em caso de reprogramação, ou seja, a memória não se apaga na falta 

de alimentação; 

• Memória RAM (Random Access Memory – Memória de Acesso 

Aleatório) – Diferentemente da EEPROM, a memória RAM não 

armazena dados na falta de alimentação, sendo responsável por 

armazenar as variáveis necessárias para o perfeito funcionamento da 

lógica; 

• I/O (Inputs/Outputs – Entradas/Saídas) – São as portas de entrada e 

saída do microcontrolador, sendo estas responsáveis pela recepção de 

sinais externos e controle de dispositivos; 

• Dispositivos auxiliares como geradores de clock, contadores, etc. 

 

Existem diversos modelos de microcontroladores disponíveis no mercado 

como o famoso Z80 e 8051, lançados nos anos 70 e muito utilizados nos anos 80 e 

90, mas devido à facilidade de obtenção e custo reduzido foi estudado o uso dos 

microcontroladores PIC. 

PIC é um circuito integrado produzido e batizado pela Microchip Technology, 

que pertence a família dos microcontroladores. Por possuírem todos estes 
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dispositivos em um espaço extremamente pequeno (cerca de 2 a 5 centímetros de 

comprimento), os microcontroladores da família PIC, possuem uma grande 

capacidade de aplicação nos mais diversos projetos sendo possível controlar 

diversos periféricos com apenas um chip [9]. 

Existem hoje no mercado diversos modelos de PIC, sendo que a 

diferenciação se dá pelo número de portas de entrada e saída e o tipo de sinal 

elétrico que cada porta é capaz de trabalhar (analógicas ou digitais). Os modelos 

mais simples possuem somente portas digitais e são dotados de 8 pinos, indo até 

aos modelos mais completos com portas analógicas para tratamento de variáveis 

elétricas e até 40 pinos. Vale ressaltar que, mesmo possuindo portas analógicas, 

nenhum PIC é capaz de medir sinais de corrente. Esta medição deve ser realizada 

de forma indireta analisando a tensão resultante. 

Como apresentado anteriormente, o PIC necessita de um programa que 

indique o que o mesmo deve realizar. Um programa é constituído por um conjunto 

de instruções em sequência, onde cada uma identificará precisamente a função 

básica que o PIC irá executar. A instrução é representada por um código operativo 

ou operation code (opcode) de 14 bits que é armazenado na memória não volátil. A 

seguir temos um exemplo de opcode em sua representação mais usual: 

 

0110H 

 

Este código apresentado é o que os microcontroladores da família PIC 

conseguem processar, mas esta representação do opcode e seu entendimento são 

muito complexos para programadores em geral. Portanto, para facilitar a 

manipulação dos códigos se faz necessário o uso de “tradutores” que transformam 

uma linguagem de programação de maior nível e de fácil entendimento nos opcodes 

hexadecimais, sendo que o mais comum é utilizar programas tradutores que 

trabalham com a linguagem C como principal [9].  
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4.2.3. Escolha dos Elementos Constituintes 

4.2.3.1. Escolha do Microcontrolador 

Para o desenvolvimento do terrômetro, primeiramente foi realizada uma a 

análise dos modelos de PIC disponíveis no mercado para uso. Como apresentado 

na sessão anterior, existem modelos simples que contam com portas digitais até 

modelos com portas analógicas. Neste ponto de análise, o projetista se depara com 

a necessidade de leitura e tratamento de variáveis analógicas, sendo que para o PIC 

os sinais digitais são interpretados da seguinte forma [12]: 

 

• Valores de tensão entre 3 e 5V – Sinal digital verdadeiro, atribuído 

valor lógico “1”; 

• Valores de tensão entre 1,5 e 3V – Sinal digital flutuante, podendo 

atribuir valores aleatórios; 

• Valores de tensão entre 0 e 1,5V – Sinal digital falso, atribuído valor 

lógico “0”. 

 

Caso o projeto em questão demande medir o valor exato de uma variável, o 

PIC adotado deve possuir portas analógicas, sendo assim capaz de medir valores 

contínuos de 0 a 5 Volts. É muito importante ressaltar que apenas sinais contínuos 

de tensão devem ser disponibilizados nas portas, respeitando a faixa desta 

grandeza. Vale lembrar que são considerados sinais contínuos aqueles que apenas 

possuem valores no ciclo positivo, podendo ser oscilatórios ou não. 

Levando em consideração tais informações, foi realizado o levantamento dos 

sinais que deveriam ser medidos e, conforme a Figura 4.3 e as teorias apresentadas 

nos capítulos anteriores, conclui-se que para determinar a resistência de 

aterramento é necessária a determinação da corrente alternada injetada entre os 

pontos T e C e a elevação de potencial causada entre os pontos T e P, sendo que 

esta elevação de potencial se apresenta com a mesma forma de onda da corrente 

que a causa, portanto de natureza também alternada. Foi concluído então que o PIC 

a ser utilizado deveria possuir no mínimo duas portas analógicas para medição. 
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Figura 4.3 – Esquema para medição de resistência de aterramento. 

Para o desenvolvimento do protótipo, e considerando todos os pontos 

levantados, foi escolhido o PIC 16F876A por se tratar de um microcontrolador de 

baixo custo e disponível no mercado de componentes eletrônicos. A Figura 4.4 

apresenta o diagrama de pinos do PIC escolhido, sendo que o mesmo possui as 

seguintes características [15]: 

 

• 28 pinos acessíveis; 

• Pinos Vss (terra) e Vdd (5V) para alimentação; 

• 5 portas que podem ser configuradas como entradas ou saídas do tipo 

analógica ou digital; 

• 16 portas que podem ser configuradas como entradas ou saídas do 

tipo digital; 

• Pino MLCR (Master Clear) para limpeza ou reset da programação; 

• Pinos OSC1-2 para referência de clock.  

 

  

Figura 4.4 – Diagrama de pinos PIC 16F876A [15]. 
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Os microcontroladores da família PIC têm como principal característica a 

versatilidade de utilização, além do baixo consumo de energia, fato que possibilitou 

a alimentação do protótipo através de uma bateria convencional de 9V em conjunto 

com um regulador de tensão modelo LM 7805, que fornece tensão de 5V constante 

com alimentações superiores a 7V. 

4.2.3.2. Interface de Visualização 

Para possibilitar a visualização do funcionamento do protótipo, assim como a 

leitura das medidas efetuadas, deveria ser escolhido algum periférico do tipo visor. 

Foram consideradas duas opções. A primeira é a utilização de display de 7 

segmentos, onde seria necessário utilizar no mínimo 3 displays para os números 

inteiros e um quarto display para a casa decimal. Esta opção não se mostrou muito 

atraente devido ao fato de que para a implementação é necessário o uso de lógicas 

para criar interface de conversor BCD para o perfeito acionamento de cada unidade 

de display. 

A opção escolhida foi a utilização de displays de cristal líquido do tipo 16x2 

(16 colunas por 2 linhas) como mostrado na Figura 4.5, uma vez que o PIC já possui 

bibliotecas de controle que fazem a interface do mesmo com o display de maneira 

simples e intuitiva, além de tornar a montagem muito mais “limpa” devido ao menor 

número de conexões e componentes necessários já que o display de cristal líquido 

incorpora todos os componentes necessários para o funcionamento em seu chip, 

sendo necessário apenas a ligação direta dos sinais de controle, alimentação e 

habilitação [16]. 

 

 
Figura 4.5 – Display 16x2 [16]. 
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4.2.3.3. Escolha da Fonte de Sinal 

Como apresentado anteriormente, para ser efetuada a medição da resistência 

de aterramento é necessário a injeção de uma corrente alternada no solo, para tal foi 

considerado inicialmente o uso do PIC.  

Nesta configuração, uma porta do PIC seria utilizada para aplicar uma tensão 

onde a alternância do sinal seria definida pela programação, colocando-se a porta 

momentos em nível alto (5V) e outros em nível baixo (0V) com a frequência 

desejada. No entanto, esta alternativa se mostrou pouco robusta e de difícil 

aplicação, uma vez que os PIC não possuem capacidade suficiente de fornecimento 

de corrente e tal sinal não seria capaz de induzir no solo uma tensão 

suficientemente elevada para uma medição confiável. 

Como segunda opção foi considerada o uso de uma fonte que se utiliza de 

uma tensão contínua de alimentação e a converte em um sinal de tensão alternado, 

mesmo princípio dos inversores de frequência.  

Existem vários circuitos que podem ser montados de forma a se obter um 

sinal de saída na casa dos 220V. Por outro lado, estes dispositivos já são bastante 

difundidos no mercado para uso veicular e assim a montagem se tornaria mais 

onerosa. Portanto, foi notado que o uso de um modelo comercializado no mercado 

com custo médio de R$ 50,00 era mais prático e barato. 

A solução adota foi a utilização de um inversor de frequência com potência de 

150W e saída de 220V eficaz. O sinal de saída deste dispositivo é como 

representado na Figura 4.5, onde pode ser notado que o sinal oscila na frequência 

de 50Hz e apresenta forma que se assemelha bastante a quadrada. 

Por ser alimentado em tensão contínua, este dispositivo possui a 

característica de ser portátil uma vez utilizado em conjunto com uma bateria 12V. A 

característica de ser portátil está presente em todos os terrômetros comerciais, com 

isso tal possibilidade de aplicação foi adotada no projeto.  
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Figura 4.6 – Sinal do Inversor de Frequência. 

4.3. Determinação dos Limites Elétricos 

Uma vez determinados os componentes principais que deveriam fazer parte 

do protótipo, foi necessário determinar os limites das grandezas a serem trabalhadas 

para o dimensionamento dos demais componentes eletrônicos do circuito. 

Primeiramente, foi notado que uma vez aplicada a fonte de tensão 

diretamente entre o aterramento e o eletrodo de corrente, de modo a criar uma 

circulação de corrente, e considerando que o aterramento pode apresentar valores 

abaixo dos 100Ω, o valor da corrente resultante poderia facilmente passar dos 10A, 

o que representa um valor que pode colocar em risco a integridade física do 

operador e do circuito eletrônico. Portanto, foi inserida uma resistência em série com 

valor de 22kΩ visando limitar a corrente a 10mA máximos. Para tal, a resistência 

deveria possuir no mínimo a potência de 2,2W. Desse modo é obtida uma fonte de 

corrente e a elevação de potencial no solo seria de no máximo 10V.  

Determinadas todas as grandezas a serem trabalhadas, era necessário fazer 

a medição dos sinais de corrente e potencial. Como já indicado anteriormente, o PIC 

possui limitação de só poder medir tensões de amplitude até 5V contínuos, sendo 

que a medição de corrente em um PIC deve ser feita de maneira indireta utilizando 

da elevação de potencial devido à circulação da mesma. Para medir a corrente 

injetada no solo foi utilizado um resistor “shunt” em série, de resistência 100Ω. Com 

isso foi determinado que a elevação de potencial máximo no mesmo seria na ordem 
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de 1V. A configuração final do circuito de potência ficou como representado na 

Figura 4.7. 

Para a limitação de corrente feita conforme apresentado e a definição de faixa 

máxima de resistência de aterramento possível de se medir, foi calculado o valor 

máximo da elevação de potencial na haste auxiliar de tensão. O valor encontrado foi 

o de 10V, considerando circulação de 10mA de corrente e resistência de 

aterramento no máximo valor projetado. Com isso, para disponibilizar o sinal de 

tensão para o PIC, foi necessário aplicar um divisor de tensão com relação 1:2 para 

o caso da tensão resultante atingisse o valor máximo, assim seriam disponibilizados 

para o PIC apenas 5V, não colocando em risco o funcionamento do mesmo e 

garantindo uma faixa de aplicação do protótipo. 

 

 
Figura 4.7 – Configuração do Circuito de Potência. 

4.4. Condicionamento dos Sinais 

Mesmo estabelecendo as grandezas a serem medidas e restringindo a 

amplitude máxima das mesmas de forma a preservar o microcontrolador, a medição 

ainda não poderia ser efetuada com a presente configuração devido ao fato das 

formas de onda dos dois sinais serem alternadas no tempo. Com isso foi necessário 

aplicar algum circuito que retificasse os sinais. 

O circuito escolhido é o retificador de precisão de onda completa, bastante 

difundido na área de medições elétricas, cuja função é impedir a passagem dos 
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sinais no semiciclo negativo e refleti

onda [11]. O circuito da Figura 4.8 representa a configuração adotada.

O retificador se mostrou bastante confiável para a aplicação em baixas 

frequências. A Figura 4.9 mostra o sinal presente no resistor shunt após passar pelo 

retificador. A Figura 4.10 mostra os sinais de tensão no resistor shunt antes e depois 

da aplicação do retificador.

 

Figura 4

 

Figura 

 

Figura 4.10 – Comparação dos sinais 

sinais no semiciclo negativo e refleti-los para o semiciclo positivo, retificando assim a 

. O circuito da Figura 4.8 representa a configuração adotada.

O retificador se mostrou bastante confiável para a aplicação em baixas 

A Figura 4.9 mostra o sinal presente no resistor shunt após passar pelo 

retificador. A Figura 4.10 mostra os sinais de tensão no resistor shunt antes e depois 

da aplicação do retificador. 

4.8 –Retificador de precisão de onda completa [11]

Figura 4.9 – Sinal de tensão do resistor shunt retificado

Comparação dos sinais de  tensão antes e depois da retificação

los para o semiciclo positivo, retificando assim a 

. O circuito da Figura 4.8 representa a configuração adotada. 

O retificador se mostrou bastante confiável para a aplicação em baixas 

A Figura 4.9 mostra o sinal presente no resistor shunt após passar pelo 

retificador. A Figura 4.10 mostra os sinais de tensão no resistor shunt antes e depois 

 
[11]. 

 
Sinal de tensão do resistor shunt retificado. 

 
ntes e depois da retificação. 
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Uma vez garantido que os sinais disponibilizados para as portas do PIC 

estejam oscilando apenas no ciclo positivo e com amplitude máxima de 5V foi 

possível partir para a próxima etapa que seria a programação e simulação do 

protótipo. 

4.5. Elaboração da Programação e Simulação 

Uma vez definas todas as medições a serem feitas foi iniciado o processo de 

elaboração da rotina de comandos que o PIC deveria executar. O código fonte e a 

simulação do protótipo podem ser vistos nos Anexos A e B deste trabalho. 

Para criação do código fonte foi utilizado o software PIC C Compiler onde a 

linguagem de programação é a “C”, sendo que o mesmo se encarrega da conversão 

para opcode. Para a simulação foi utilizado o software ISIS onde foram simulados 

sinais aleatórios para avaliação e validação da rotina elaborada.  

Inicialmente, foram configuradas as portas que deveriam ser utilizadas como 

entradas analógicas para leitura dos dados. Foi feita então a escolha da resolução 

do conversor A/D dos sinais, sendo que para o PIC escolhido a maior é de 10 bits ou 

1024 divisões. A resolução de um conversor é dada pela Equação 4.1, onde Vin é a 

tensão medida na entrada e Vref é a tensão máxima de referência, que para o PIC 

esta tensão é 5V. 

 

 

�� =
���∗����

����
                                                                               (4.1) 

 

De acordo com esta relação, a escala de medição do PIC que tem como 

fundo de escala o valor de 5V é dividida em 1024 partes iguais, resultado que indica 

a exatidão de medição, onde cada divisão da escala representa 0.0048828V. 

Depois de configuradas as entradas e definida a resolução, foram 

configuradas as portas responsáveis pelo controle do display LCD. Tais portas são 

responsáveis por enviar todos os sinais que controlam a escrita ou limpeza, os 

dados a serem mostrados e comandos de habilitação do display. 
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Após a configuração do LCD foi realizada a declaração das variáveis 

utilizadas para manipulação matemática dos sinais medidos. Para garantir que não 

fosse coletado amostras dos sinais em valor 0, foi elaborada uma lógica de 

comparação para selecionarmos sempre o maior valor das ondas ou o valor de pico.  

Uma vez coletados os valores de pico dos sinais, foram feitas as 

manipulações matemáticas necessárias tais como a divisão do sinal amostrado no 

shunt por sua resistência já definida e obtenção da corrente injetada no solo e a 

multiplicação do sinal medido para elevação de potencial no solo pela relação do 

divisor de tensão que no caso foi de 2 vezes. Os valores obtidos para corrente e 

tensão eram então relacionados conforme relação da Equação 2.1. 

Como teste em laboratório, foram disponibilizadas nas portas analógicas do 

PIC sinais iguais com amplitude aproximadamente de 5V. Em tal configuração o 

valor esperado de resistência de aterramento era de 200Ω, resultado obtido como 

comprova a Figura 4.11. 

 

 
Figura 4.11 – Indicação do protótipo para sinais de 5V. 

 

4.6. Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as metodologias empregadas para a 

construção de um terrômetro de baixo custo, obtenção dos parâmetros necessários 

para medição da resistência de aterramento, especificação dos componentes 

constituintes, assim como todos os condicionamentos necessários. Foram 

apresentadas as considerações sobre as limitações intrínsecas aos diversos 

componentes e os cuidados a serem tomados.  
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A construção adotada e referenciada neste capítulo provavelmente não é a 

melhor e mais prática que possa a vir ser elaborada, mas foram aplicados de forma 

simples e objetiva todos os teoremas que envolvem o tema aterramentos elétricos e 

de programação digital. 
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Capítulo 5 

Aplicação Prática do Equipamento, Resultados e 
Análises 

5.1. Introdução 

O correto projeto e dimensionamento de sistemas de aterramento são de 

fundamental importância, uma vez que bem dimensionado, o sistema de 

aterramento garante o bom funcionamento do sistema elétrico e a segurança das 

pessoas envolvidas na área de sua atuação. Portanto é muito importante após a 

instalação do sistema de aterramento, seja ele qual configuração tiver (grandes 

malhas reticuladas ou simples hastes), a medição para comprovar o perfeito 

dimensionamento do mesmo, evitando assim problemas em futuras faltas ou 

solicitações que podem ser acompanhadas de consideráveis danos físicos e 

materiais [13][14]. 

Neste capítulo é apresentada a aplicação prática realizada para medição da 

resistência de aterramento de uma haste e validação do projeto realizado. São 

apresentados os resultados obtidos com o protótipo construído e a análise 

comparativa utilizando um equipamento comercial com mesma finalidade e de 

confiabilidade já consolidada. 

5.2. Medições em Campo 

5.2.1. Considerações 

Visando a comprovação da funcionalidade e exatidão do protótipo 

desenvolvido, foi proposta a medição da resistência de um aterramento. O local 

escolhido foi uma área dentro das delimitações do campus II do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais, localizado na cidade de Belo Horizonte no 
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estado de Minas Gerais. O aterramento a ser medido é constituído por uma haste de 

aço com cobertura de cobre, com dimensões aproximadas de 1,5 centímetros de 

diâmetro e 3 metros de comprimento.  

Para as medições foram utilizadas eletrodos de corrente e potencial com 30 

centímetros de comprimento e adotadas as teorias indicadas no capítulo 3. De 

acordo com as indicações, o eletrodo de retorno de corrente deve ser posicionado a 

uma distância de 3 a 4 vezes ou no mínimo a 30 metros para pequenas malhas. 

Para o eletrodo de potencial foi feita a movimentação e medição do valor de 

resistência a cada 2 metros. O solo do local se apresentava bastante macio e de 

fácil penetração dos eletrodos auxiliares de corrente e tensão. A configuração 

adotada é conforme representado na Figura 5.1 [17]. 

 

 
Figura 5.1 – Configuração de Montagem. 

 

Para comparação, foi utilizado nas medições, além do protótipo desenvolvido, 

o terrômetro digital Minipa, modelo MTR-1522 mostrado na Figura 5.2, sendo que 

todas as medidas foram feitas com ambos os equipamentos. 

Foram utilizados os mesmos condutores e hastes para ambos os 

equipamentos, de modo a garantir que o desvio entre as medidas era proveniente 

apenas dos circuitos internos. 
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Figura 5.2 – Terrômetro Digital Minipa MTR-1522 [20]. 

5.2.2. Medições 

As medições foram iniciadas tomando o eletrodo de corrente fixo a 30 metros 

da haste de aterramento e o eletrodo de potencial iniciando a 2 metros da mesma.  

A Tabela 5.1 contém os valores medidos com o terrômetro MTR-1522. Já a 

Tabela 5.2 contém os valores medidos para o terrômetro construído. 

 

Tabela 5.1 – Resistências de Aterramento Medidas. 

Terrômetro MTR-1522 Terrômetro PIC 

Distância em 
Relação ao 

Aterramento(m) 
Resistência (Ω) Resistência (Ω) 

2 29,2 49,7 
4 50,3 56,9 
6 74,3 80,2 
8 87,8 96,4 

10 114,4 120,6 
12 125,5 131,1 
14 130,2 132,2 
16 132,0 134,3 
18 134,3 137,1 
20 136,3 139,7 
22 145,4 158,7 
24 164,8 175,8 
26 171,1 183,3 
28 174,3 192,6 
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5.3. Resultados e análises 

Com os dados das tabelas acima foram gerados os gráficos com a relação 

das distâncias entre o eletrodo de potencial e a haste de aterramento e os valores 

de resistência medidos. A Figura 5.3 mostra as curvas de variação da resistência de 

aterramento do terrômetro Minipa e do equipamento desenvolvido com PIC. 

Ao longo do processo foi possível notar que as medidas feitas em ambos os 

aparelho tiveram um desvio compreendido entre 2 e 4% na região do patamar, 

região esta que é compreendida pelos valores que não apresentam variação maior 

que 3% entre as medidas “vizinhas”. 

Fazendo uma análise mais detalhada foi notado que os resultados 

apresentaram maior desvio nos extremos das medições. Foi concluído que para o 

início da faixa, as medidas apresentavam valores muito abaixo do final da escala do 

aparelho construído que é de 1000Ω, sendo que é conhecido que todo instrumento 

tem seu erro máximo garantido em valores entre 70 a 90% de sua escala. Já para o 

desvio apresentado no final da escala não foi possível uma conclusão precisa, mas 

o mais provável seja a influência do eletrodo de corrente no valor de potencial 

induzido, considerando que o protótipo construído é mais sensível as interferências 

causadas pela interação dos eletrodos. 

 

Figura 5.3 – Resistência de Aterramento x Distância. 
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Os desvios apresentados podem ser oriundos da variação dos valores de 

resistência devido a tolerância destes componentes utilizados, além da variação de 

resistência devido a elevação de temperatura notada no resistor shunt.  

O pequeno desvio notado nos valores que compõem o patamar dos gráficos 

pode ser observado também na Figura 5.4 onde a imagem da direita representa o 

equipamento desenvolvido neste trabalho. 

 

 

Figura 5.4 – Exemplo de medida feita com ambos equipamentos. 

 

Levando em consideração os valores das medidas efetuadas que não 

apresentaram desvio maior do que 3%, o calculo final da resistência de aterramento 

se dá realizando a média destas medições. Tem se que a resistência de aterramento 

resultante medida por cada equipamento é como segue: 

 

• Terrômetro Minipa MTR-1522 – Resistência de 132Ω; 

• Terrômetro PIC – Resistência de 135Ω; 

 

Os resultados finais apresentam um desvio menor que 3% entre eles. 

Portanto pode ser observado que foi atingida uma exatidão considerável com o 

protótipo desenvolvido. 

5.4. Análise de Custo 

Na etapa de elaboração da proposta do trabalho foi imaginado o projeto de 

um terrômetro que apresentasse um custo considerado baixo em comparação com 

os equipamentos comercializados hoje no Brasil, sendo que este ponto foi diversas 
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vezes citado ao longo deste trabalho. A seguir são apresentados os principais custos 

envolvidos neste projeto em ordem decrescente. 

 

• Inversor de frequência 12V / 220V 150W – Custo médio de R$ 60,00 

nas principais lojas virtuais; 

• Custo dos condutores e hastes – Custo aproximado de R$ 40,00; 

• Visor de Cristal Líquido 16x2 – Custo médio de R$ 20,00; 

• PIC 16F876A – Custo médio de R$ 12,00; 

• Demais componentes (resistores, capacitores, cristais, regulador de 

tensão, amplificadores, etc) – Custo aproximado de R$ 10,00; 

• Materiais para confecção de placa – Custo aproximado de R$ 10,00. 

 

Ao final do projeto tem-se um custo aproximado de R$ 152,00 para montagem 

de um terrômetro, custo 5 vezes menor do que o terrômetro Minipa utilizado para 

comparação, sendo este um dos terrômetros mais baratos do mercado. 

5.5. Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os resultados práticos, que foram obtidos 

com a aplicação do equipamento desenvolvido em situação real. Foi possível 

demonstrar a versatilidade dos microcontroladores, seu poder de processamento e a 

facilidade de manipulação dos mesmos apenas utilizando o código de programação. 

Outro ponto importante e perseguido desde a concepção do tema foi atingido neste 

capítulo, uma vez que os custos apresentados estão muito abaixo dos praticados no 

mercado brasileiro de instrumentos. 

Foi possível também, levando em consideração o pequeno desvio 

apresentado entre os resultados finais, concluir que o resultado foi bastante 

animador, e indica que a maior parte das teorias apresentadas, escolhas e cuidados 

na construção foram feitos de maneira correta, validando assim o trabalho realizado. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo criar a base teórica e especificação para 

construção de um protótipo para medição de resistência de aterramento utilizando 

circuitos programáveis. Foram apresentados os principais conceitos que envolvem 

as medições da resistência de aterramento, assim como a definição dos parâmetros 

que afetam diretamente o projeto dos sistemas de aterramento e muitas vezes 

alteram o valor de resistência obtida ao longo do tempo.  

Uma vez projetado e testado o protótipo, é possível realizar uma análise 

sobre a incerteza embutida ao equipamento e os erros sistemáticos que possam 

estar presentes. Erros sistemáticos estão associados a exatidão e são aqueles que 

afetam todas as medidas da mesma forma, sendo que estes estão provenientes de 

erros na calibração e leitura incorreta de resultados. A utilização de um instrumento 

comercial devidamente calibrado foi feita para avaliar a incidência de erros 

sistemáticos e consequentemente a exatidão do projeto realizado. Portanto, ao final 

do projeto foi concluído que tais erros estão dentro de uma faixa aceitável e 

condizente com equipamentos já estabelecidos como confiáveis, sendo este desvio 

no valor de 3%. Esta análise indica que todos os procedimentos adotados na 

construção e utilização do protótipo foram feitos com correta aplicação das teorias e 

métodos envolvidos em cada etapa. 

Ao final deste trabalho pode se realizar uma avaliação sobre a importância e 

contribuição gerada, assim como responder a seguinte questão: qual a utilidade e 

relevância do trabalho elaborado? No decorrer do amadurecimento de ideias e 

desenvolvimento do trabalho, foi notado a não existência de bibliografia existente ou 

o confinamento em universidades, polos de pesquisas ou empresas produtoras. 

Portanto, o conhecimento gerado visa facilitar o acesso de informação para futuros 

trabalhos, assim expondo as principais dificuldades envolvidas e os caminhos já 

seguidos.  
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Tendo em vista os resultados alcançados neste trabalho e a experiência 

adquirida durante seu desenvolvimento, podem-se indicar alguns pontos que 

merecem explorações adicionais, sendo eles: 

 

• Estudo da suscetibilidade do protótipo desenvolvido à campos 

eletromagnéticos intensos, como exemplo, o existente em subestações 

de energia;  

• Análise e indicação de alternativas de substituição do elemento 

programável do circuito visando possibilitar o uso do mesmo para 

substituir assim a fonte de corrente utilizada; 

• Avaliação da possibilidade e benefícios na utilização de 

transformadores de pulso para elevação dos sinais criados por circuitos 

microcontrolados para substituição da fonte de corrente utilizada; 
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ANEXO A – Código fonte PIC 

   #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTb") 

    

   #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_b2                                    

   #define LCD_RS_PIN      PIN_b0                                  

   #define LCD_RW_PIN     PIN_b1                                  

   #define LCD_DATA4       PIN_b4                                  

   #define LCD_DATA5       PIN_b5                                  

   #define LCD_DATA6       PIN_b6                                     

   #define LCD_DATA7       PIN_b7 

 

   #include "lcd.c" 

    

float V,Vaux,I,Iaux,R; 

int cont; 

 

void main() 

{ 

   setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3); 

   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 

   setup_timer_1(T1_DISABLED); 

   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

   setup_vref(FALSE); 

 

   lcd_init(); 

    

    while (true){ 

    

    cont=0; 

    Vaux=0; 

    Iaux=0; 

    V=0; 
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    I=0; 

    R=0; 

       while (cont<150){ 

        

       set_adc_channel(0); 

       delay_ms(1); 

        

       V=read_adc(); 

       V=(V*0.0048828125)*2; //Lê o valor da tensão do aterramento no pino A0 e multiplica por 2  

devido ao divisor de tensão 

               

       if (Vaux < V) 

       Vaux=V; //Acumula o maior valor das tensões lidas 

        

       else 

       Vaux=Vaux; 

               

       set_adc_channel(1); 

       delay_ms(1); 

        

       I=read_adc(); 

       I=(I*0.0048828125)/100; //Lê o valor da tensão do Shunt no pino A1 e divide por 100 devido ao        

valor do Shunt (100 Ohms) 

        

       if (Iaux < I) 

       Iaux=I; //Acumula o maior valor das correntes lidas 

        

       else 

       Iaux=Iaux; 

               

       cont++;   } 

     

    V=(Vaux);   

    I=(Iaux);      

    R=V/I; 

     

    printf(lcd_putc,"\fR Aterramento \n     %f ohms",R); 

     

    delay_ms(2000); 

    } 
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ANEXO B – Simulação 

Simulação feita com sinais de valores iguais e amplitude 5V em cada entrada 

analógica. 
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Simulação feita considerando emissão de sinal por parte do PIC e medição de 

resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


