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Por Roberto Menna Barreto*

Capítulo VI

Aspectos emC para sistemas de 
aterramento – malha de terra

 O sistema de aterramento tem como objetivo a 

realização de diferentes funções fundamentais para 

a correta operação dos equipamentos instalados, 

nomeadamente:

– O estabelecimento de uma tensão de referência 

para o sistema de energia;

– O funcionamento dos dispositivos de proteção de 

pessoas contra choques elétricos;

– O controle da quantidade de energia que possa 

ser conduzida para os equipamentos, a fim de 

protegê-los;

– O favorecimento de percursos de baixa 

impedância para a circulação de correntes, para a 

redução do ruído elétrico; e

– A dissipação da energia dos raios.

 Estas funções são normalmente implantadas por 

meio dos seguintes “sistemas de terra”:

– “sistema de terra” da distribuição de energia AC;

– “sistema de terra” da distribuição de energia DC;

– “sistema de terra” para RF;

– “sistema de terra” local para isolamento de 

equipamentos;

– “sistema de terra” para referência de sinal;

– “sistema de terra” do para-raios.

 Assim, as diferentes tecnologias existentes 

em um sistema eletrônico (instrumentação, 

automação, telecomunicações, incluindo redes 

de comunicações, sistemas de energia AC e DC, 

sistemas de RF, etc.) têm de estar necessariamente 

interligadas pelo sistema de aterramento que, por 

sua vez, é a base para uma proteção adequada 

contra descargas atmosféricas e seus efeitos.

 Como consequência, os sistemas de aterramento 

apresentam um cenário propício à ocorrência de 

problemas de Interferência Eletromagnética (EMI), 

uma vez que sinais (níveis baixos) fluem junto com 

perturbações eletromagnéticas de níveis elevados (surtos 

de corrente/tensão em AC, correntes de raios, etc.).

 E para fazer as coisas ainda piores, existe o 

dilema: quem fica encarregado desses “sistemas de 

terra”?

– Os profissionais da área de engenharia elétrica 

costumam ser os responsáveis pelos “sistemas de 

terra” devido a razões históricas, porém eles estão 

preparados para trabalhar essencialmente com 

dezenas/centenas de Ampeèes e 50/60 Hertz, 

o que, de certa forma, lhes conferem alguma 

dificuldade para tratar o ruído nestes “sistemas 

de terra”, nomeadamente, os sinais de mA/Mhz 

presentes nas configurações dos cabos em que 

trabalham;

– Entretanto, os profissionais da área de engenharia 

eletrônica estão direcionados para trabalhar com 

sinais de mA/MHz, porém evitam, ao máximo, 

deixar as fronteiras dos seus equipamentos 

sofisticados para lidar com as instalações de 

potência com dezenas/centenas de Ampères e 

50/60 Hertz.

 Como consequência, o sistema de aterramento 

é um tipo de “terra de ninguém” no que se refere 

à maioria dos problemas de interferência, uma 

vez que as perturbações eletromagnéticas em mA/

MHz são livres para existir, já que ninguém está 

muito direcionado para definir uma configuração 

apropriada que permita evitar esses tipos de 

perturbações.

Sistema de eletrodos de terra 
Malha de terra

 Basicamente, a função da conexão à terra 

realizada por um sistema de eletrodos de terra 

(inerente aos “Sistemas de Terra”) é fornecer 

um caminho de baixa impedância para a terra, 

permitindo a drenagem de correntes para a 

proteção contra raios, proteção de faltas e sistema 

de referência para sinais.
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 Uma conexão à terra apresenta resistência, capacitância e 

indutância, cada qual influindo na capacidade de condução 

de corrente para o solo. No entanto, para frequências baixas, 

correntes baixas e valores não muito elevados de resistividade 

do solo, este se comporta praticamente como uma resistência 

linear. Para correntes impulsivas (raios) de elevada amplitude, 

temos o efeito de ionização do solo, em que a área do eletrodo 

é “aumentada” devido aos canais de descargas formados em 

torno do eletrodo, favorecendo a redução da impedância 

de aterramento. Usualmente, podemos desprezar os efeitos 

capacitivos e indutivos para o dimensionamento de sistemas 

de eletrodos de terra.

 A resistência de aterramento de um eletrodo pode ser 

traduzida como a relação entre a tensão resultante no eletrodo 

e a corrente injetada no solo por meio dele:

 Rat = (Vt / I) ohms

 Para um eletrodo na forma de uma haste vertical, o valor 

da resistência de aterramento (existem diversas fórmulas para 

determinação da Rat) pode ser dado por:

 Rat (haste) = (0,366 r / L) log (3 L / d) ohm

L (cm) – comprimento da haste (usual ser inferior a 3m);

d (cm) – diâmetro da haste (necessidades mecânicas de 

cravamento);

r (ohm.cm) – resistividade do solo.

 Normalmente, uma única haste não é suficiente para se 

obter um valor apropriado de Rat. Por exemplo, para o caso de 

um solo constituído de terra de jardim, r = 200 ohm.m, uma 

haste com as dimensões: L = 3 m; d = 16 mm (5/8) apresentaria 

um valor de resistência de aterramento de Rat = (0,366 x 20000 

/ 300) log (3 x 300 / 1.6) = 67,1 ohm.

 Para analisarmos o efeito da colocação de hastes em 

paralelo, de forma a reduzir o valor da resistência de 

aterramento, devemos inicialmente determinar a zona de 

influência de uma haste.

 O potencial de uma concha em torno da haste a uma 

distância “x” pode ser dado por:

Ex. = (0,366 r I / L) log [(L/x) + SQR (1 + (L/x)²]

 Então, a parte da resistência de aterramento, compreendida 

entre o ponto “x” e o infinito, é dada por:

Ex. / I = Rx = (0,366 r / L) log [ (L/x) + SQR (1 + (L/x)²]

 Logo, sendo Rhaste a resistência total de uma haste (da haste 

até o infinito, como visto anteriormente), temos a porcentagem 
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 Rx/Rhaste = [log [ (L/x) + SQR (1 + (L/x)²]] / log (3 L / d)

 Ao colocarmos hastes em paralelo, irá haver uma 

sobreposição de suas zonas de influência, fazendo duas hastes 

não apresentarem a metade do valor de Rat de cada haste, ou 

seja, se comportem como simples resistências em paralelo. Por 

exemplo:

 X = L, então Rx/Rhaste = 0,15, significando que 85% da 

resistência total de aterramento está compreendida em um 

entorno da haste igual a seu comprimento;

 X = 2L, então Rx/Rhaste = 0,08, significando que 92% da 

resistência total de aterramento está compreendida em um 

entorno da haste igual a seu comprimento.

R = (r / n.2.π.L) (ln (4L/a) - 1 + (2L/S) ln (2.n / π))
L - comprimento (cm);
a - raio (cm);
S - espaçamento entre n hastes, S » L.

 Dessa forma, o espaçamento usual entre hastes é feito 

da ordem de duas vezes o comprimento das hastes (por 

exemplo, 5 m para hastes de 2,5 m) a fim de se otimizar o 

aproveitamento das hastes, colocando as hastes fora de suas 

zonas de influência.

 Diferentes configurações de eletrodos interconectados irão 

apresentar diferentes fórmulas para o cálculo da resistência de 

aterramento total do conjunto, sendo apresentada na figura 

a fórmula para o cálculo de ”n” hastes em paralelo. Outros 

aspectos, assim como a não uniformidade do solo para a 

expressão da resistividade, a umidade do solo, a corrosão, o 

tratamento químico, entre outros, completam o quadro para o 

dimensionamento de um sistema de eletrodos de terra.

 A quantificação da Rat de um sistema de eletrodos é 

realizada por meio da razão entre o potencial do sistema de 

eletrodos em relação a um ponto infinitamente afastado e a 

corrente que se faz fluir entre o sistema de eletrodos e o tal 

ponto. Este ponto “infinitamente afastado”, na verdade, não 

se localiza muito longe (cerca de 98% do potencial está a 

uma distância de aproximadamente de 3 ou 4 vezes a maior 

dimensão do sistema de eletrodos).

 Assim, o MÉTODO DA QUEDA DE POTENCIAL para a 

medição da Rat é feito injetando-se uma corrente I no solo (pelo 

sistema de eletrodos) e retirando-a mais distante e medindo-se 

o potencial V do sistema de eletrodos em relação ao tal ponto 

“infinitamente distante”. A resistência de aterramento é dada 

por:

Rat = (V / I) ohms

 O eletrodo de potencial é feito para variar entre o sistema 

de eletrodos que se quer medir e o eletrodo de corrente, 

caracterizando a curva de resistência (V / I), conforme 

apresentado na figura a seguir. A medida realizada a 62% da 

distância ao sistema de eletrodos é a medida de Rat.

 Se o eletrodo de corrente estiver muito perto do sistema 

de eletrodos, a curva fica muito inclinada e não apresenta o 

patamar.

MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

EMC em sistemas de aterramento
 Além dos diferentes “sistemas de terra” mencionados (Terra 

AC; Terra DC; Terra de RF; Terra de proteção; Terra de sinal; 

Terra do para-raios; etc.), que na verdade deverão constituir 

um único sistema de eletrodos, existem diferentes pontos 

(“ground points”) para serem “aterrados” nestes diferentes 

“sistemas de terra”, assim como “terra (Massa) lógico”, terra 

(Massa) da carcaça, terra (Massa) da blindagem, entre outros.

 A razão destes diferentes pontos para serem “aterrados” 

é a necessidade de se fornecer diferentes referências para a 

operação dos circuitos considerados.

 Infelizmente, não existe uma metodologia definida que 

possa ser seguida ao longo da implantação de sistemas de 

aterramento de forma a garantir a implementação dessas 

diferentes funções e assegurar a solução dos problemas de 

interferência considerados.  

 O que pode ser feito é o desenvolvimento do sistema de 

aterramento pautado em algumas diretrizes EMC, sendo a 

área EMC entendida como a “arte de integração de diferentes 

circuitos sob o ponto de vista da fidelidade do sinal”.

 Sob este enfoque da área EMC, podemos considerar cinco 

princípios fundamentais:

RESISTÊNCIA DE hASTES EM pARALELO
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Controle de ruído
 Na área da compatibilidade eletromagnética, a lógica 

clássica (0 ou 1, ou melhor 1 ou –1, existe ou não existe, etc.) 

nem sempre se aplica.

 De uma forma geral, o que se procura não é a eliminação 

do ruído! O que se procura é um compromisso entre diferentes 

fontes de perturbação eletromagnética de forma a que o ruído 

total acoplado no circuito não cause interferência.

 Como este acoplamento de ruído é função de diversas 

variáveis (assim como largura de banda dos sinais, nível 

das perturbações eletromagnéticas presentes no ambiente, 

disposição física do circuito, etc.), não existe uma “solução 

padrão”. Em muitos casos, o que se faz é permitir o 

acoplamento de ruído originado por uma determinada fonte 

de forma a proteger o circuito contra o ruído proveniente de 

outra fonte mais severa. 

Eletrodos de terra
 Muitos fornecedores de sistemas eletrônicos exigem um 

valor máximo de resistência de aterramento, por exemplo, 

de 1 ohms ou 5 ohms. Embora seja extremamente raro 

se encontrar uma justificativa teórica para suportar esta 

exigência, isto tende a ser um critério geral. Mas o fato é 

que a resistência de aterramento do subsistema de eletrodos 

de terra não é fundamental para a operação adequada de 

sistemas eletrônicos.

 Na verdade, é muito mais importante uma topologia 

capaz de “dissolver” as perturbações eletromagnéticas (como 

as correntes originadas por raios no solo), sem a criação de 

diferenças elevadas de potencial, do que um baixo valor de 

resistência de aterramento, muito embora um baixo valor 

deva ser o objetivo básico sempre que possível.

Potencial de referência
 O termo “Massa/ground” significa uma “referência” para 

a transmissão/processamento de sinal e, como consequência, 

deve existir somente uma única referência para um circuito 

– duas referências indicam que existirá uma diferença de 

potencial (dois pontos nunca estão num mesmo potencial), a 

qual poderá ser adicionada como ruído para o circuito. 

 Se dois circuitos são considerados, eles podem ter duas 

referências quando visto por cada um, mas o circuito total 

englobado pelos dois só deverá ter uma única referência. 

Nesse sentido, deverá existir somente um único (fisicamente) 

sistema de aterramento.

Campos eletromagnéticos
 Quando é possível uma aproximação para baixas 

frequências, um circuito pode ser descrito em termos 

de componentes “normais”, assim como resistências, 

capacitâncias e indutâncias, e é então possível o 

desenvolvimento de cálculos “normais”. Entretanto, quando 

as dimensões do circuito não podem mais ser consideradas 

como pequenas em relação ao comprimento de onda, as 

propriedades de radiação do circuito já não podem mais ser 

ignoradas.

 Por exemplo, um pedaço de um fio é um pedaço de fio, mas 

existem resistências, capacitâncias e indutâncias associadas 

a ele que, de acordo com as dimensões e frequências 

consideradas, poderão ter uma influência significativa no 

desempenho do circuito.

 Na verdade, a maior parte dos problemas de interferência 

ocorre por não se considerar que uma corrente é sempre 

acompanhada por campo magnético e uma tensão por campo 

elétrico.

Correntes em modo comum
 Quando consideramos dois condutores em um circuito 

(fonte, carga e condutores de ida e retorno), podemos 

distinguir duas formas de circulação de corrente: o modo 

diferencial, o sinal desejado, significando que a corrente flui 

da fonte para a carga por um condutor e retorna pelo outro; 

e o modo comum, o sinal indesejado, significando que a 

corrente flui na mesma direção em ambos os condutores do 

circuito, retornando por um terceiro condutor, em geral uma 

“massa/ground”.

 Muitas vezes, os circuitos por onde fluem correntes em 

modo comum não têm uma conexão “material” para fechar o 

“loop” para uma referência (“terra/massa/ground”). Isto pode 

ser entendido considerando-se que capacitâncias parasitas 

fecham o “loop” para a referência (“Terra/Massa/ground”) em 

um dos extremos do circuito.

 As correntes em modo comum são responsáveis por 

muitos dos problemas de interferência que aparecem em 

instalações de sistemas eletrônicos. Este tipo de fenômeno é 

também referido como “loop de terra” porque “terra” (massa/

ground) é usado como caminho de retorno para as correntes, 

mas este não é um termo muito apropriado porque a análise 

de circulação de correntes é normalmente o aspecto principal 

para a solução de problemas de interferência.

 Desta forma, somente um estudo abrangente, considerando 

estes aspectos, poderá indicar uma solução apropriada para o 

sistema de aterramento.


