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Sérgio Henrique Lopes Cabral*

Capítulo VI

Esquemas elétricos de aterramento: 
análise comparativa de funcionalidades

	 Ações	que	garantam	uma	maior	segurança	para	o	empregado	no	seu	ambiente	de	trabalho	têm	se	

popularizado	nos	últimos	dez	anos.	Na	área	de	eletricidade,	esse	processo	tem	acontecido,	sobretudo,	após	a	

publicação	da	segunda	versão	da	Norma	Regulamentadora	nº	10,	em	2004,	a	NR	10,	que	dispõe	sobre	medidas	

de	controle	e	sistemas	preventivos	a	serem	implantados	para	garantir	a	segurança	e	a	saúde	do	trabalhador	em	

instalações	e	serviços	de	eletricidade.

	 Considerando	a	relevância	do	tema,	desde	2003,	é	organizado	no	País	o	Seminário	Internacional	

da	Engenharia	Elétrica	na	Segurança	do	Trabalho	(Electrical	Safety	Workshop),	o	ESW	Brasil,	onde	são	

apresentados	trabalhos	desenvolvidos	sobre	o	assunto	por	profissionais	e	pesquisadores	da	área.	Os	artigos	que	

compõe	esses	fascículos	de	“Segurança	do	trabalho	em	eletricidade”	foram	selecionados	dentre	os	trabalhos	

apresentados	no	último	ESW,	realizado	entre	os	dias	22	e	24	de	setembro	de	2009	em	Blumenau	(SC).

	 Uma	das	questões	abordadas	foi	os	esquemas	elétricos	de	aterramento.	Isso	porque	um	sistema	de	

aterramento	elétrico	funcional	é	fundamental	na	qualidade	da	energia	elétrica	de	toda	e	qualquer	instalação.	

Entretanto,	em	diversas	instalações,	em	que	é	requerida	alta	qualidade	da	energia,	ainda	se	verificam	diversos	

equívocos	no	uso	do	aterramento	elétrico,	por	exemplo,	o	uso	de	aterramento	elétrico	isolado,	que	representa	

um	claro	perigo	de	vida	para	os	usuários	da	instalação	e	que	também	coloca	em	risco	os	equipamentos.

	 Embora	 com	 certas	 restrições	 inseridas	 nas	

últimas	 revisões,	 o	 fato	 é	 que	 a	 ABNT	 NBR	 5410	

prevê	o	uso	de	diversos	tipos	de	aterramento,	gerando	

possibilidade	 de	 confusão	 por	 parte	 dos	 projetistas.	

Como	um	aspecto	 interessante,	alguns	dos	esquemas	

previstos	pela	norma	são,	por	exemplo,	proibidos	nos	

Estados	Unidos.	Há,	portanto,	um	longo	caminho	até	

que	 se	 consiga	 esclarecer	 quais	 problemas	 esse	 tipo	

de	esquema	representa.	Esse	 trabalho	visa	debater	as	

melhores	práticas	de	esquemas.

Esquemas elétricos previstos pela ABNT 
NBR 5410

	 Segundo	a	norma	brasileira	de	instalações	elétricas	

de	baixa	tensão,	a	ABNT	NBR	5410,	na	classificação	

dos	 esquemas	 de	 aterramento	 é	 utilizada	 a	 seguinte	

simbologia:

Primeira letra – Situação	da	alimentação	em	relação	à	terra:

T	=	Um	ponto	diretamente	aterrado;

I	=	Isolada	da	terra;

Segunda letra –	 Situação	 das	 massas	 da	 instalação	

elétrica	em	relação	à	terra:

T	=	Massas	aterradas	com	terra	própria;

N	 =	 Massas	 ligadas	 diretamente	 ao	 ponto	 aterrado	

da	 fonte	 (em	 corrente	 alternada,	 o	 ponto	 aterrado	 é	

normalmente	o	ponto	neutro);

I	=	Isolada	da	terra;

Outras letras (eventuais) – Disposição	 do	 condutor	

neutro	e	do	condutor	de	proteção:

S	=	Funções	de	neutro	e	de	proteção	asseguradas	por	

condutores	distintos	(separados);

C	=	Funções	de	neutro	e	de	proteção	comuns;
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Esquemas TN (TN-C e TN-S, principais)

	 De	 acordo	 com	 a	 nomenclatura	 anterior,	 os	 esquemas	 TN	

possuem	um	ponto	de	alimentação	diretamente	aterrado,	sendo	as	

massas	ligadas	a	este	ponto	por	meio	de	condutores	de	proteção.	

Nesses	esquemas,	toda	corrente	de	falta	direta	“fase-massa”	é	uma	

corrente	de	curto-circuito.

	 O	 esquema	 mais	 comumente	 usado,	 ainda	 hoje,	 é	 o	 TN-C,	

mostrado	 na	 Figura	 1,	 em	 que	 o	 condutor	 de	 neutro	 tem	 a	 função	

adicional	de	propiciar	potencial	de	terra	aos	equipamentos.	Além	dessa,	

sua	principal	função	é	o	retorno	de	corrente	das	cargas.	Embora	seja	um	

esquema	que	tende	a	ser	substituído	a	longo	prazo,	ainda	é	comum	de	

ser	encontrado,	tornando-se	uma	referência	para	a	comparação	com	os	

demais	esquemas.	Suas	principais	características	são:

1) Em	instalações	longas	(verticais	ou	horizontais),	o	potencial	do	

condutor	 de	 neutro	 difere	 do	 potencial	 zero	 (de	 terra,	 entrada)	

por	conta	da	passagem	de	correntes	de	carga	pelo	condutor.	Essa	

elevação	de	potencial	pode	ser	prejudicial	para	o	funcionamento	

de	Equipamentos	Eletrônicos	Sensíveis	(EES);

2)	O	rompimento	acidental	do	neutro	possibilita	acidentes	como	a	

potencialização	de	massas	de	equipamentos	pela	fase;

3)	 O	 esquema	 induz	 à	 prática	 de	 se	 adaptar	 o	 fio	 de	 terra	 de	

equipamentos	 ao	 pino	 de	 tomada-macho	 que	 vai	 ao	 neutro	 da	

tomada-fêmea.	O	 perigo	 de	 energizar	 a	massa	 do	 equipamento,	

por	inversão	da	tomada,	é	eminente;

4) Supostamente,	os	custos	são	reduzidos,	devido	a	não	utilização	

de	um	condutor	somente	para	aterrar	as	massas	(condutor	de	terra	

ou	PE,	do	inglês	Protective	Earth).

5) Equipamentos	 ruidosos	 inserem	no	 condutor	 de	 neutro	 ruídos	

que	vão	atingir	equipamentos	sensíveis.

Figura 1 – Esquema TN-C (o condutor de neutro serve para aterrar as 
massas dos equipamentos)

	 Por	sua	vez,	um	esquema	mais	correto,	no	qual	se	distinguem	

as	 funções	 de	 aterramento	 e	 de	 retorno	 de	 corrente,	 é	 o	TN-S.	

Neste,	o	condutor	neutro	e	o	condutor	de	terra	(ou	de	proteção)	são	

distintos,	tal	como	mostrado	na	Figura	2.
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Figura 2 – Esquema TN-S (o condutor de neutro serve para apenas para 
retorno de corrente)

	 Embora	não	haja	corrente	de	carga	 (retorno)	circulando	pelo	

condutor	de	terra,	a	elevação	de	seu	potencial	também	ocorre	ainda	

que	em	menor	grau.	Basicamente	isso	é	causado	pelo	acoplamento	

eletromagnético,	 indutivo	 e	 capacitivo,	 devido	 à	 distância	

(relativamente	curta)	entre	condutores	de	fase	e	de	neutro,	tal	como	

mostrado	na	Figura	3.	Esse	fato	também	provoca	a	“contaminação”	

do	condutor	de	terra	por	ruídos.

Figura 3 – Esquema TN-S (acoplamento capacitivo e indutivo, causando 
elevação de potencial do condutor de terra)

	 A	 solução	para	a	 situação	consiste	em	aterrar	o	condutor	de	

terra	em	vários	pontos,	 tal	como	esquematicamente	mostrado	na	

Figura	4.	Assim,	forma-se,	então,	um	sistema	de	aterramento	único.	

Em	construções	verticais,	esses	pontos	de	aterramento	podem	ser	

ferragens	estruturais,	por	exemplo.

Figura 4 – Esquema TN-S (aterramento do condutor de terra em vários 
pontos, formando um sistema de aterramento único)

	 É	 importante	 observar	 que	 cada	 equipamento	 deve	 ter	 sua	

massa	ligada	a	esse	aterramento	único	em	somente	um	ponto,	para	

evitar	a	circulação	de	correntes	espúrias	em	sua	massa.

Esquema TT e outros

	 Finalmente,	 trataremos	 do	 esquema	 TT.	 Além	 desses,	 é	

importante	citar	que	existe	outros	esquemas,	como	o	IT,	que	tem	

aplicações	particulares,	tais	como	hospitais;	e	o	TN-C-S,	que	é	um	

misto	do	TN-S	com	o	TN-C.	

	 No	esquema	TT,	entretanto,	um	aterramento	em	separado	(ou	

isolado)	é	utilizado	somente	para	aterrar	a	massa	metálica	de	cada	

um	dos	equipamentos,	tal	como	mostrado	na	Figura	5.

Figura 5 – Esquema TT (cada equipamento tem sua massa ligada a um 
aterramento isolado)

Histórico 
	 Por	 volta	 dos	 anos	 1960,	 nos	 Estados	 Unidos,	 com	 início	 do	

aumento	 do	 uso	 ostensivo	 de	 equipamentos	 eletrônicos	 sensíveis,	

havia	desconfianças	fundamentadas	quanto	à	possibilidade	de	uso	do	

aterramento	geral	da	instalação	para	aterrar	a	massa	ou	a	carcaça	desses	

equipamentos.	Afinal,	 o	 aterramento	 geral	 estava	 (e	 ainda	 hoje	 está)	

sujeito	a	diversas	incidências	de	surtos,	de	manobra	e	atmosféricos,	e	de	

ruídos	espúrios	oriundos	de	equipamentos	cada	vez	mais	potentes.	

	 Assim,	os	equipamentos	sensíveis	deveriam	ter	a	massa	ou	a	carcaça	

ligada	a	um	aterramento	exclusivo,	isolado,	e	não	mais	no	aterramento	

geral,	 em	 que	 também	 estaria	 ligado	 ao	 neutro	 da	 rede,	 tido	 como	

ruidoso.	

	 Seguiu-se	 um	 período	 de	 um	 sem-número	 de	 defeitos	 nos	

equipamentos	 ligados	 em	 aterramento	 em	 separado,	 principalmente	

devido	 a	 trovoadas.	 Em	 significativo	 número,	 houve	 também	 relatos	

de	choques	elétricos	e	de	existências	de	perdas	(fuga	de	corrente)	nas	

instalações.	

	 Após	 uma	 série	 de	 análises	 cuidadosas	 a	 respeito	 do	 problema,	

nos	 Estados	Unidos,	 verificou-se	 a	necessidade	de	 correções	do	uso	

de	 todos	os	esquemas	de	aterramento,	culminando	com	a	proibição	

de	aterramentos	eminentemente	isolados	(TT)	e	de	uso	do	neutro	para	

aterramento	de	massas	(TN-C)	naquele	país.	Portanto,	o	Esquema	TN-S	

é	o	recomendado.	

	 No	Brasil,	por	sua	vez,	embora	a	norma	NBR	5410	tenha	restrito	o	
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Figura 6 – Esquema TT sob falta

Figura 7 – Esquema geral do experimento de comprovação do 
desempenho do esquema TT sob falta
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e uso	de	esquemas	que	não	sejam	o	TN-S,	muitas	instalações	ainda	não	

atendem	aos	mínimos	requisitos	de	segurança.	Ou	seja,	vive-se	ainda	na	

época	de	queima	de	equipamentos,	representando	significativos	custos	

de	manutenção,	exposição	de	usuários	a	choques	elétricos	e,	também,	

possibilitando	a	existência	de	perdas	significativas	na	instalação,	com	

eminente	prejuízo.	

	 Para	 piorar	 esse	 quadro,	 não	 é	 difícil	 encontrar	 instalações	 que	

apresentem	diversos	dos	esquemas	de	aterramento	em	convívio,	ainda	

que	sejam	incompatíveis.	Dessa	forma,	pretende-se	que	este	trabalho	

contribua	para	uma	cultura	de	utilização	correta	de	esquemas	elétricos,	

que,	 por	 consequência,	 garante	 maior	 segurança	 às	 pessoas	 que	

precisam	operar	equipamentos	elétricos.

Análise de desempenho do esquema TT em faltas

	 Para	 demonstrar	 alguns	 dos	 problemas	 advindos	 do	 uso	 do	

esquema	TT,	considere	o	circuito	equivalente	ao	esquema	da	Figura	5,	

em	que	o	equipamento	tem	um	aterramento	exclusivo	para	sua	massa,	

dito	 isolado.	 Considere	 ainda	 que	 é	 bastante	 comum	 a	 elaboração	

desse	 aterramento	 usando-se	 algumas	 hastes	 comerciais,	 podendo	 a	

resistência	elétrica	atingir	valor	da	ordem	de	30	W.	

	 Entretanto,	é	importante	observar	que	para	o	leigo,	crê-se	que	há	

uma	conexão	elétrica	perfeita	de	resistência	elétrica	nula.	Por	sua	vez,	

considere	o	valor	da	resistência	elétrica	do	aterramento	de	neutro	da	

instalação	nessa	mesma	ordem,	pois	as	concessionárias	recomendam	

valores	de	10	W	a	25	W.	

	 Finalmente,	considere	que,	acidentalmente,	dentro	do	equipamento	

uma	das	fases	tenha	contato	elétrico	de	baixa	impedância	para	a	massa	

do	equipamento.	A	Figura	6	mostra	um	circuito	elétrico	representativo	

da	situação,	onde	se	insere	o	elemento	usuário	do	equipamento,	sobre	

o	solo.	A	fase	com	falta	é,	para	fins	representativos,	a	que	está	indicada	

pela	letra	F.

	 O	 usuário	 que	 está	 sobre	 o	 solo,	 em	 posição	 distante	 do	

aterramento	 isolado,	 é	 considerado	 como	 se	 estivesse	 sobre	 um	

plano	equipotencial	uv,	que	está	no	mesmo	potencial	de	x.	Este	

ponto	x,	por	sua	vez,	representa	os	pontos	afastados	do	aterramento	

do	neutro	e	do	aterramento	isolado.	A	ddp	de	choque	elétrico	no	

usuário	será:	

	 Sendo	RTT	a	resistência	elétrica	do	aterramento	isolado	e	IT	a	

corrente	de	falta,	dada	por:

	 Em	que	VfN	é	a	tensão	fase-neutro	e	RN	a	resistência	elétrica	do	

aterramento	do	neutro.	Por	questões	de	praticidade,	as	impedâncias	

dos	alimentadores	e	internas	aos	transformadores	são	desprezadas.	

Também	considera-se	que	o	usuário	tenha	uma	resistência	elétrica	

muito	 maior	 que	 RTT.	 Considerando	 os	 valores	 de	 RN	 e	 RTT,	

anteriormente	citados,	bem	como	VfN	=	220	V,	obtém-se	Vchoque por	

volta	de	120	V.	Esse	valor,	comum,	demonstra	que:

1)	 O	 usuário	 está	 exposto	 a	 uma	 forma	 sustentada	 de	 choque	

elétrico,	podendo	 falecer,	uma	vez	que	o	valor	da	corrente	 total	

drenada	 não	 representa	 sobrecorrente,	 tornando-se	 impossível	 a	

atuação	de	disjuntores	comuns	para	eliminar	o	defeito;	

2)	Mesmo	não	havendo	contato	de	um	usuário,	o	dreno	de	corrente	

representa	uma	perda	significativa.	No	caso,	uma	perda	na	ordem	

de	1000	W	com	evidente	custo	para	o	proprietário	sem	que	seja	

perceptível	pelo	relativo	baixo	nível	de	corrente;

3)	O	condutor	de	neutro,	que	continua	a	servir	a	instalação,	está	deslocado	

do	potencial	dos	demais	usuários	em	ΔV	=	RN x IT =	100	V,	o	que	significa	

que	o	convívio	dessa	forma	de	aterramento	com	aquelas	que	se	utilizam	

do	potencial	de	neutro	para	a	carcaça,	TN-C,	por	exemplo,	representa	

considerável	perigo.

Comprovação experimental
	 Com	o	objetivo	de	comprovar	a	situação	anteriormente	analisada	

no	 plano	 teórico,	 foi	 realizado	no	 laboratório	 de	 eletrotécnica	 da	

Universidade	de	Blumenau	(FURB)	o	seguinte	experimento.

	 Uma	 haste	 metálica	X	 de	 50	 cm	 foi	 cravada	 em	 40	 cm	 no	

solo	 do	 pátio	 a	 uma	 distância	 de	 dois	 metros	 do	 laboratório,	

obtendo-se	 uma	 resistência	 elétrica	 de	 cerca	 de	 220	W,	medida	

com	 equipamento	 para	 esse	 fim.	 Uma	 outra	 haste	 metálica	 Y,	

idêntica	à	X,	foi	cravada	em	ponto	distante	dez	metros	da	primeira	

haste,	na	mesma	profundidade.	

	 A	Figura	7	mostra	o	esquema	geral	do	experimento.
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	 Por	sua	vez,	a	Figura	8	mostra	a	simulação	da	falta	da	fase	F	para	

a	terra.	Nessa	condição,	a	haste	X	representa	o	aterramento	isolado	

do	esquema	TT,	enquanto	a	haste	Y	representa	o	potencial	do	solo	

em	regiões	afastadas	do	aterramento	X,	com	a	intenção	que	a	haste	

Y	represente	o	potencial	de	um	usuário	do	exemplo	da	Figura	6.

Figura 8 – Circuito de simulação de falta a terra no esquema TT

	 Por	meio	de	um	autotransformador	variável,	a	 tensão	de	 falta	da	

fase	 F	 para	 a	 haste	X	 foi	 elevada	 gradualmente,	 verificando-se	 uma	

estabilização	da	corrente	medida	em	torno	de	1,0	A	para	a	aplicação	

direta	da	fase	em	220	V.	Nessa	condição,	a	tensão	medida	entre	a	haste	

Y	(referência)	e	o	neutro	da	instalação	V1	foi	de	cerca	de	5	V,	enquanto	

a	tensão	entre	hastes	foi	de	cerca	de	217	V.	

	 Com	esses	valores,	atendo-se	ao	esquema	da	Figura	8	e	considerando	

que	na	instalação	não	há	outros	pontos	de	contato	com	a	terra,	para	as	

fases	e	neutro,	verifica-se	que:

	 O	 valor	 da	 resistência	 de	 neutro	 RN	 atende	 aos	 padrões	 da	

concessionária,	 mas	 este	 é	 o	 único	 resultado	 benéfico	 com	 o	

experimento,	pois	também	se	verifica	que:

1)	O	potencial	de	choque	elétrico	nessa	situação,	que,	para	um	usuário,	

é	praticamente	o	de	fase;

2)	A	potência	desperdiçada	é	de	cerca	de	220	W,	sem	que	haja	sua	

detecção	por	subcorrente,	que	é	a	forma	mais	difundida	de	proteção;

3)	O	potencial	de	neutro	de	todo	o	campus	foi	elevado	em	5	V,	o	que	

pode	representar	perigo	para	o	funcionamento	dos	demais	equipamentos	

sensíveis	existentes.	

Conclusão
	 Como	 conclusão,	 nota-se	 que	 a	 origem	do	 uso	 do	 esquema	TT	

está	na	legítima	necessidade	de	que	a	referência	de	potencial	de	terra	

fosse	obtida	de	um	ponto	sem	contato	com	o	terra	“sujo	e	ruidoso”	da	

instalação	em	geral	(entrada).	Na	verdade,	a	ideia	de	um	aterramento	

extra	não	é	de	todo	ruim.	Mas	requer	uma	simples	adaptação	e,	com	

isso,	consegue-se	uma	mudança	significativa.	

	 Por	 exemplo,	 para	 que	 esse	 sistema	 se	 transforme	 no	 esquema	

TN-S,	basta	que	um	condutor	de	terra,	conectado	ao	neutro	somente	

na	entrada	da	alimentação,	interligue	todos	os	aterramentos	que	antes	

estavam	 isolados.	 Isso	 faz	 alcançar	 o	 pretendido	 objetivo	 de	 que	 o	

condutor	de	 terra	deva	 ser	 aterrado	 tantas	 vezes	quanto	possível,	 tal	V1 ≅ 5V = x 220V
RN

RN + RTT

RT ≅ 200 Ω RN ≅ 5 Ω
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Figura 9 – Surgimento de ddp de surto no interior do equipamento 
devido ao uso de aterramento externo

Figura 10 – Ddp de surto nula no interior do equipamento graças ao uso 
do esquema TN-S

como	mostrado	na	Figura	4.

	 O	experimento	foi	realizado	com	cuidado	de	se	evitar	o	excessivo	

deslocamento	 de	 neutro,	 o	 que	 foi	 possível	 pelo	 uso	de	 resistências	

elétricas	altas	envolvidas.	No	caso,	cerca	de	220	W	para	a	haste	X.	A	

resistência	elétrica	da	haste	Y	não	tem	influência	no	experimento.	Não	

obstante,	não	é	raro	se	deparar	com	situações	em	que	a	resistência	do	

aterramento	isolado	alcance	valores	bem	menores,	da	ordem	de	alguns	

ohms,	o	que	implica	menor	perigo	de	choque	elétrico	para	o	usuário.	

Porém,	é	maior	a	potência	desperdiçada,	bem	como	é	a	elevação	do	

potencial	de	neutro,	o	que	passa	a	representar	perigo	de	choque	elétrico	

para	os	demais	usuários,	além	de	perigo	de	queima	dos	equipamentos	

da	instalação.

	 Até	 esse	 ponto	 do	 trabalho,	 foram	 mostradas	 características	 de	

desempenho	dos	esquemas	elétricos	nas	condições	de	falhes	em	regime.	

Entretanto,	 suas	 performances	 são	 significativamente	 importantes	 em	

uma	forma	de	solicitação	muito	frequente,	que	é	quanto	à	incidência	

de	descargas	atmosféricas.	Nesta	situação,	é	relativamente	fácil	verificar	

que	o	esquema	TT	tem	fraco	desempenho,	pois	inerentemente	faz	ainda	

surgir	perigosas	diferenças	de	potencial.

	 O	exemplo	da	Figura	9	permite	demonstrar	como	o	esquema	TT	

é	 consideravelmente	 vulnerável	diante	da	presença	de	potenciais	de	

surtos	atmosféricos	que	se	propagam	por	ação	direta	ou	induzida	de	

descargas.	Considere	então	que	um	surto	 se	propaga	pelo	 solo	após	

a	incidência	de	um	raio	e	alcance	o	aterramento	extra	da	instalação.	

À	velocidade	da	 luz,	o	potencial	desse	se	propaga	no	equipamento,	

energizando	toda	a	sua	massa.	

	 Entretanto,	 internamente	 ao	 equipamento,	 o	potencial	 do	neutro	

ainda	se	mantém	igual	a	zero,	pois	a	propagação	ainda	não	o	atingiu,	

devendo	demorar	alguns	milésimos	de	segundo,	mas	este	tempo	é	o	

suficiente	para	garantir	uma	considerável	ddp	desenvolvida	internamento	

no	equipamento,	que	invariavelmente	causará	descarga	elétrica,	falha	

do	isolamento	interno	e,	consequente,	queima	do	equipamento.	

	 Por	 exemplo,	 é	 possível	 considerar	 o	 potencial	 do	 aterramento	

do	 neutro	 como	 sendo	 nulo.	 A	 diferença	 de	 potencial	 entre	 neutro	

e	 aterramento	 isolado,	 que	 decorre	 de	 seus	 distanciamentos	 e	 da	

propagação	de	surtos	à	velocidade	da	luz	(300	metros	por	milionésimo	

de	 segundo),	 é	 subitamente	 trazida	 para	 o	 interior	 do	 equipamento,	

representando	considerável	possibilidade	de	queima	desse.	Vê-se,	então,	

porque	é	bastante	comum	a	queima	de	equipamentos	em	instalações	que	

fazem	uso	de	aterramento	elétrico	isolado,	em	dias	de	trovoadas.

	 Por	sua	vez,	para	a	análise	de	defeitos	em	frequência	industrial,	a	solução	

está	em	inicialmente	unir	os	aterramentos	formando	um	único	sistema	desses,	

caracterizando	o	esquema	TN-S,	tal	como	foi	mostrado	na	Figura	4.	

	 Na	Figura	10,	é	mostrado	o	que	ocorre	com	o	equipamento	a	partir	

de	uma	mesma	solicitação	por	conta	de	descarga	atmosférica.	Com	a	

conexão	da	massa	do	equipamento	ao	aterramento	geral,	via	condutor	

de	 terra,	 em	um	único	 ponto,	 a	 incidência	 da	 descarga	 ainda	 pode	

causar	 a	 elevação	 do	 potencial	 da	massa	 do	 equipamento,	 embora	

o	condutor	de	terra	venha	a	garantir	o	potencial	de	zero	à	massa	do	

equipamento,	mas	fica	claro	que	não	há	ddp	interna	ao	equipamento.	

	 Por	isso,	é	importante	utilizar	dispositivos	de	proteção	contra	surtos,	

os	 DPS,	 representado	 por	 varistores	 e	 centelhadores	 devidamente	

coordenados	para	proteger	o	equipamento	e,	principalmente,	as	pessoas	

que	utilizam	os	equipamentos.		

	 Nesse	ponto,	surge	mais	uma	preocupação	quanto	à	proteção	de	

equipamentos	contra	surtos:	a	cultura	pouco	difundida	do	uso	correto	

dos	 protetores.	 Como	 consequência,	 muitos	 produtos	 comerciais	

prometem	 proteção	 além	 de	 possibilidades	 tecnicamente	 razoáveis.	

Embora	esse	assunto	seja	amplo	e	mereça	um	artigo	especial	para	isso,	

é	possível	deixar	dois	conselhos	importantes	para	os	interessados	em	

utilizar	os	DPS	corretamente:

1)	Todo	 DPS	 tem	 vida	 útil.	 Mais	 cedo	 ou	 mais	 tarde	 ele	 virá	 a	 se	

deteriorar.	Por	isso,	um	DPS	tem	que	sinalizar	aos	usuários	(através	de	

leds,	por	exemplo)	essa	condição;

2)	O	DPS	trabalha	coordenado.	Existem	grupos	que	alternam	rapidez	e	

robustez	(ou	capacidade	de	desviar	a	energia	do	surto	à	terra).	Por	isso	

sua	aplicação	correta	já	não	garante	proteção	absoluta,	com	resultados	

ainda	piores	a	partir	da	aplicação	sem	critérios.
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