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RESUMO 
 
 
 

Esta tese apresenta o desenvolvimento de um medidor portátil de impedância 

impulsiva de aterramentos, alimentado por baterias, de baixo peso e de baixo custo, 

visando a sua utilização em condições de campo. O medidor foi equipado com um 

processador digital de sinais (DSP) e inclui um gerador de ondas de tensão 

impulsivas, memória FLASH para registro completo de ondas de tensão e de 

corrente e uma tela LCD para interface com o usuário. O objetivo principal do 

medidor proposto é a avaliação do desempenho do aterramento de linhas de 

transmissão frente à incidência de descargas atmosféricas, embora sua aplicação 

possa se estender a qualquer configuração de eletrodos de aterramento. Os aspectos 

gerais da estrutura de hardware e de software do medidor são discutidos. Propõe-se 

uma metodologia de aplicação do medidor para configurações gerais de eletrodos 

de aterramento e indicação da sua particularização ao caso das estruturas de linhas 

de transmissão. São apresentados resultados preliminares de aplicação do medidor 

em campo, consistindo de registros completos das ondas de tensão e de corrente 

desenvolvidas no aterramento, além das estimativas de sua impedância e resistência 

em baixa frequência. Os ensaios foram realizados para diferentes configurações de 

eletrodos, enterrados em solos de alta ou de baixa resistividade. Os resultados 

obtidos com o medidor em campo indicaram boa concordância com aqueles obtidos 

com o uso de osciloscópios digitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 

This Ph.D dissertation presents a new grounding impedance measuring system, 

based on DSP (Digital Signal Processor) platform. The low-cost portable device 

includes a built-in voltage impulse generator, non-volatile memory for storage of 

measured current and voltage waves and a graphical display for fast data 

visualization and user interface. The device includes an integrated controller that is 

able to process the calculations required to yield complete results, even in absence 

of PC laptop support. Though the primary application is focused on the 

measurement of transmission line tower-footing impedance, it can be extended to 

the measurement of any electrode arrangement. In this text, general hardware 

structure overview and software implementation are presented. Consistent 

preliminary field-test results were provided by the measuring system, consisting of 

records of grounding potential rise and impressed current, impulse impedance and 

estimated low-frequency grounding resistance obtained for different electrode 

arrangements buried in low and high resistivity soils. The results demonstrate that 

this portable low-cost, low-weight, stand-alone impedance measuring system based 

on DSP processor consists of an effective tool for assessing the lightning response of 

grounding electrodes and can be very useful in lightning protection applications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO 7 

1.1 As descargas atmosféricas no contexto da transmissão de energia elétrica 7 

1.2 O desligamento de linhas devido à incidência de descargas 8 

1.3 A verificação da qualidade do aterramento: a medição de impedância 9 

1.4 Proposta de desenvolvimento da tese 11 

1.5 Organização do texto 11 

2. ASPECTOS FUNDAMENTAIS SOBRE O DESEMPENHO DE LTS FRENTE A 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E RESPOSTA DE ATERRAMENTOS ELÉTRICOS 
SUBMETIDOS A CORRENTES DE DESCARGA 13 

2.1 Introdução 13 

2.2 Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a Descargas Atmosféricas 14 

2.2.1 A incidência direta de descarga na torre ou nos cabos de blindagem e o backflashover 18 
2.2.2 A influência do aterramento no desempenho da LT 22 

2.3 Aspectos fundamentais do comportamento de aterramentos frente a correntes 

impulsivas 24 

2.4 Trabalhos publicados e instrumentação comercial envolvendo medições em 

aterramentos 32 

3. A CONCEPÇÃO DO MEDIDOR DE IMPEDÂNCIA IMPULSIVA: IDEIAS E 
METODOLOGIA DE APLICAÇÃO 35 

3.1 Introdução 35 

3.2 A qualificação do aterramento da LT: resistência em baixa frequência e impedância 

impulsiva 36 

3.3 A ideia básica da metodologia e da topologia do medidor 37 

3.4 Registro da onda completa: Extensão da funcionalidade do medidor e o 

processamento embarcado dos sinais 41 

3.5 Considerações sobre o desenvolvimento do medidor de impedância impulsiva 42 

4. O MEDIDOR DESENVOLVIDO: CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 45 



 

 

 

4.1 Introdução 45 

4.1 Topologia do medidor: módulos constituintes 47 

4.1.1 Gerador de ondas impulsivas de tensão 49 
4.1.2 A aquisição e o condicionamento de sinais 53 
4.1.3 Armazenamento dos dados de medição 55 
4.1.4 O processamento e gerenciamento do medidor 56 
4.1.5 A interface com o computador e com o usuário 59 

4.2 Escolha de materiais e componentes específicos 63 

4.3 O software de controle 65 

4.4 O medidor em seu formato final 70 

5. TESTES OPERACIONAIS DO MEDIDOR E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E 
VIABILIDADE 73 

5.1 Resultados de aplicação do equipamento para medição em aterramento 

concentrado 74 

5.2 Resultados de aplicação para medição em eletrodo horizontal 76 

5.3 Aplicação do equipamento para medição em malha de aterramento 77 

5.4 Análise da repetibilidade e incerteza de medição 79 

5.5 Estimativa da impedância impulsiva e resistência de baixa frequência. 81 

5.6 Levantamento de custos 83 

6. CONCLUSÕES 85 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 88 

 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 As descargas atmosféricas no contexto da transmissão de 
energia elétrica 

As descargas atmosféricas são fenômenos naturais de natureza aleatória, não sendo 

possível prever precisamente onde, quando e com que intensidade elas vão ocorrer. 

Seus efeitos sobre os sistemas e estruturas criadas pelo homem, quando 

desprotegidas, podem ser desastrosos [1] [2].  

 

Dentre as ocorrências envolvendo descargas, há particular interesse na incidência de 

descargas em linhas de transmissão (neste texto também designadas por LTs), uma 

vez que essa incidência é apontada em muitos trabalhos como sendo a principal 

causa de desligamentos não programados de linhas de sistema de transmissão de 

energia [3] [4]. A extensão física das linhas (podendo chegar a centenas de 

quilômetros) e sua elevação em relação ao solo (dezenas de metros) são fatores que 

expõem o sistema de transmissão a uma significativa probabilidade de incidência 

1 
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direta de descargas [5]. Tal condição é ainda mais crítica no Brasil em função da 

geração de energia predominantemente hidráulica, distante dos centros 

consumidores, obrigando a construção de muitas centenas de quilômetros de linhas 

(a título ilustrativo, dados de 2012 do ONS1 indicavam a existência de mais de 

100.000 km de linhas com tensão nominal igual ou acima de 230 kV no sistema 

interligado brasileiro [6]). 

 

Os desligamentos dos sistemas de transmissão representam um grave problema de 

cunho econômico e social, pois a interrupção do suprimento de energia pode 

comprometer o funcionamento da infraestrutura pública de saúde, transporte e 

segurança, além da operação dos processos industriais de toda a região afetada, com 

prejuízos econômicos que podem ser quase incalculáveis [2] [7] [8]. 

 

Tal contexto desperta o interesse prático da engenharia na busca de métodos para 

proteção das linhas contra os efeitos das descargas atmosféricas, objetivando a 

redução do número de interrupções. Além de evitar as consequências das 

interrupções, a redução no número de desligamentos das linhas de transmissão 

evita também a aplicação de penalidades às empresas concessionárias, nos termos 

da regulamentação do setor elétrico brasileiro [9] [10]. 

1.2 O desligamento de linhas devido à incidência de descargas 

Existem alguns eventos associados à ocorrência de descargas atmosféricas capazes 

de levar uma linha de transmissão ao desligamento. No caso de linhas instaladas em 

regiões que apresentam alta resistividade do solo, ou mesmo resistividade 

                                                           
1 ONS é a sigla referente ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, entidade responsável pelo gerenciamento e 
controle das atividades de geração e transmissão de energia no sistema elétrico brasileiro. 
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moderada, o mecanismo designado como backflashover2 prevalece como causa dos 

desligamentos para linhas de até 500 kV [11]. 

 

Tal mecanismo está associado à incidência direta de descargas sobre as torres da 

linha ou sobre os seus cabos de blindagem. De forma simplificada, pode-se dizer 

que o backflashover promove a ruptura do isolamento da cadeia de isoladores a partir 

da elevação de potencial desenvolvida no topo da torre. Essa elevação, por sua vez, 

tem origem no fluxo da corrente de descarga pelos eletrodos do aterramento.  A 

diferença de potencial da parte superior da cadeia de isoladores em relação às fases 

pode dar origem ao estabelecimento de um arco elétrico que contorna a cadeia de 

isoladores, gerando um curto-circuito [12]. 

 

A amplitude da diferença de potencial desenvolvida sobre a cadeia de isoladores 

tem relação direta com o valor da impedância do aterramento da torre ou estrutura 

[11] [13]. Para uma mesma corrente de descarga, quanto maior for a impedância de 

aterramento, maior é a tensão resultante e, consequentemente, maior a 

probabilidade de ruptura do isolamento, curto-circuito e eventual desligamento da 

linha [14].  

1.3 A verificação da qualidade do aterramento: a medição de 
impedância 

Existe grande interesse na quantificação da impedância de aterramento de torres de 

linhas de transmissão para subsidiar a adoção de técnicas para redução ou limitação 

deste parâmetro em níveis adequados, como forma de limitar as sobretensões 

resultantes na cadeia de isoladores quando da incidência de descargas. 

 

                                                           
2 Flashover e backflashover são termos do inglês que se referem à formação de arcos elétricos disruptivos em 
cadeias de isoladores. Alguns de seus aspectos são discutidos no capítulo 2. 
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A impedância de aterramento a ser conhecida se refere, fundamentalmente, ao 

módulo e ângulo da impedância vista no ponto de injeção de corrente (pé da torre) 

em função da frequência. Em uma abordagem prática para fins de proteção contra 

descargas, porém, o conhecimento da impedância impulsiva assume maior interesse 

imediato. Esses aspectos são discutidos no capítulo 2. 

 

Atualmente, na prática, a verificação da qualidade do aterramento é feita por meio 

de medição de sua resistência em baixa frequência. Isso decorre das dificuldades de 

se realizar a medição da impedância de aterramento (tanto a harmônica – em função 

da frequência, quanto a impulsiva) em situação de campo, devido a dois fatores 

principais: a complexidade técnica da tarefa e à não disponibilidade no mercado de 

dispositivo medidor dedicado a esse tipo de medição. 

 

Alguns trabalhos apontam a existência de uma relação entre a impedância 

impulsiva de aterramento e a resistência medida em baixa frequência, válida em 

determinadas condições [11]. Para eletrodos horizontais com extensões de algumas 

dezenas de metros, por exemplo, alguns autores apontam que a impedância 

impulsiva associada teria cerca de 70 a 80 % do valor da resistência, dentro de certas 

condições [15] [16]. Em função desta relação, é prática comum das empresas 

concessionárias de energia a fixação de um valor limite para a resistência de 

aterramento em baixa frequência como forma de limitar a correspondente 

impedância impulsiva [17]. 

 

Entretanto, em muitas situações de aplicação, a prática de se estimar a impedância 

de aterramento da torre a partir dos valores medidos de resistência de aterramento 

em baixa frequência pode resultar em erros grosseiros. Dependendo das dimensões 

físicas dos eletrodos e da resistividade do solo, tais erros podem ocorrer nos dois 

sentidos, ou seja, a impedância vista pela corrente de descarga pode ser bem 

superior ou bem inferior à resistência medida em baixas frequências [16] [15].  
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1.4 Proposta de desenvolvimento da tese 

O cenário descrito justifica a proposta de um projeto cujos objetivos fundamentais 

constituam-se no desenvolvimento de um sistema de medição da impedância de aterramento 

e da metodologia própria para sua aplicação, de modo a tornar viável a tarefa de medição para 

engenheiros que não sejam especializados nessa área. Pelo aspecto prático de aplicação, 

será dado enfoque à medição da impedância impulsiva do aterramento. 

 

Na idealização do projeto, definiu-se como necessárias a concepção de um 

equipamento portátil (com boa autonomia, facilidade de operação e robustez) e a 

definição de metodologia para conexão, operação, leitura e interpretação dos 

resultados, a fim de viabilizar a correta avaliação da impedância impulsiva de 

aterramento. 

1.5 Organização do texto 

Este texto foi organizado em seis capítulos, incluindo a presente introdução, que 

apresenta uma abordagem inicial do tema da proposta. 

 

O capítulo 2 apresenta de forma objetiva aspectos do desempenho de linhas de 

transmissão frente a descargas atmosféricas, realçando o fundamento do principal 

mecanismo de origem atmosférica responsável pelos desligamentos das linhas. 

Apresenta também os conceitos mais relevantes associados aos aterramentos 

elétricos no que concerne à sua influência no desempenho das linhas de transmissão 

frente a descargas atmosféricas. 

 

O capítulo 3 apresenta as principais ideias e características presentes na concepção 

do medidor de impedância impulsiva e na definição da sua metodologia de 

aplicação.  
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No capítulo 4 são discutidos os aspectos particulares relativos à implementação do 

medidor, com a descrição de seus módulos constituintes, em termos de hardware e 

software. No capítulo 5 são apresentados resultados de aplicação do medidor em 

algumas configurações de eletrodos de aterramento em campo. 

 

As considerações e os comentários finais deste trabalho encontram-se no capítulo 6, 

juntamente com as propostas de continuidade. 

 



 

 

 

2. Aspectos Fundamentais Sobre o Desempenho 
de LTs Frente a Descargas Atmosféricas e Resposta de 
Aterramentos Elétricos Submetidos a Correntes de Descarga 

 

2.1 Introdução 

Neste capítulo é apresentada uma descrição sucinta e objetiva dos elementos que 

contextualizam o desenvolvimento do medidor de impedância impulsiva, objeto da 

tese. São indicados os parâmetros de influência do desempenho de linhas de 

transmissão frente a descargas e o papel do aterramento na redução dos índices de 

desligamentos. 

 

Este capítulo não tem como objetivo a caracterização completa dos fenômenos 

físicos e elétricos abordados, restringindo-se a uma análise conceitual simplificada, 

formulada a partir das referências citadas ao longo do texto. Tais referências podem 

 
  

2 
Aspectos Fundamentais Sobre 
o Desempenho de LTs Frente a 
Descargas Atmosféricas e 
Resposta de Aterramentos 
Elétricos Submetidos a 
Correntes de Descarga 
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ser consultadas para maiores detalhamentos dos desenvolvimentos científicos que 

amparam a abordagem conceitual dos fenômenos aqui apresentados. 

 

Particularmente, destacam-se algumas publicações realizadas pela equipe do LRC3 

que consistem em relevantes contribuições nos temas desta tese, que subsidiaram o 

desenvolvimento do texto do capítulo 2, notadamente: referência [4] (“Descargas 

Atmosféricas: Uma Abordagem de Engenharia”), [11] (“Direct Strokes to Transmission 

Lines: Considerations on the Mechanism of Overvoltage Formation and their Influence on 

the Lightning Performance of Lines”), [15] (“Aterramentos Elétricos: Conceitos Básicos, 

Técnicas de Medição e Instrumentação, Filosofias de Aterramento”) e [16] (“A 

Comprehensive Approach to the Grounding Response to Lightning Current”). 

2.2 Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a 
Descargas Atmosféricas 

O desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas é 

comumente medido por meio da contagem do número de desligamentos ocorridos 

por 100 km de linha no decorrer de um ano de observação [18]. A faixa limite 

considerada aceitável para o número de desligamentos varia segundo o tipo e as 

características das linhas. De forma geral, quanto maior o nível de tensão da linha, 

mais restrita a faixa aceitável para o número de desligamentos (dentre outros 

motivos, as linhas com níveis de tensão superiores tendem a assumir parcelas mais 

significativas da energia transmitida no sistema elétrico, sendo, portanto, mais 

críticas) [3] [4]. 

 

O fluxo da corrente de descarga atmosférica em regiões próximas a uma linha de 

transmissão, ou diretamente em suas estruturas, origina surtos de tensão que são 

                                                           
3 LRC se refere ao Lightning Research Center: Núcleo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Descargas Atmosféricas, centro de pesquisas criado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela 
Companhia Energética de Minas Gerais. 
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aplicados aos seus elementos, dentre eles as cadeias de isoladores que sustentam as 

fases energizadas. Dependendo dos níveis de tensão a que tais cadeias são 

submetidas e do seu nível de isolamento (ou TSI – Tensão Suportável de Impulso), é 

possível que um arco elétrico disruptivo seja formado entre a fase energizada e a 

estrutura aterrada, também conhecido por flashover, formando um caminho 

condutivo por onde a corrente de 60 Hz passa a fluir em direção ao aterramento da 

torre, configurando um curto-circuito. Ao identificar o curto-circuito, os relés de 

proteção comandam o desligamento da linha. 

 

Muitos fatores afetam o desempenho de linhas frente a descargas. Dentre eles estão 

os parâmetros físicos construtivos da linha (altura em relação ao solo, tipo de 

estrutura, presença de cabos de blindagem), parâmetros locais (localização 

geográfica, índice local de densidade anual de descargas, resistividade do solo, 

topografia), parâmetros elétricos da linha (nível básico de isolamento – NBI, 

presença de dispositivos para-raios e impedância de aterramento) e os parâmetros 

da corrente de descarga (amplitude, forma de onda) [1] [3].  

 

Esses fatores definem a frequência de solicitação da linha por descargas, a 

amplitude da sobretensão resultante na cadeia de isoladores e a ocorrência ou não 

de desligamento. É possível identificar na literatura publicações que apontam as 

contribuições individuais de cada fator no desempenho da linha [11]. Dentre esses 

fatores, os parâmetros associados à descarga incidente, à presença ou ausência de 

condutores de blindagem e às características do aterramento são apontados como 

fatores de maior relevância no desempenho da linha frente a descargas [13] [4] [2]. 

 

A sobretensão na cadeia de isoladores pode ser originada a partir da incidência de 

uma descarga atmosférica em uma região próxima à linha ou a partir da incidência 

direta de uma descarga na própria linha de transmissão. De forma simplificada, 

quando a incidência se dá nas imediações da linha, o fluxo da corrente de descarga é 

responsável pela geração de um campo eletromagnético que, ao atravessar a região 

delimitada pelos condutores da linha e o solo, promove a indução de ondas de 
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tensão que se propagam pelos condutores, submetendo as cadeias de isoladores a 

níveis de tensão que podem ser excessivos, dependendo da linha. Este fenômeno é 

abordado por diversas referências na literatura técnica, sendo apontado por muitos 

autores como sendo uma das causas mais comuns de desligamentos de linhas de 

transmissão de nível de tensão inferior a 69 kV [19] [20]. A Figura 1 ilustra a 

formação do processo descrito [21]. 

 

Figura 1. Ilustração esquemática do processo de indução de ondas de tensão em redes próximas aos 
locais de incidência de descargas (retirado da referência [20]). 

Os desligamentos de linhas devido à incidência de descargas próximas são apontados 

como sendo mais comuns para redes de distribuição, em que os níveis de isolamento 

são mais baixos. Para linhas com tensão nominal igual ou superior a 69 kV, 

desconsidera-se a incidência de descargas próximas como fonte de desligamentos, 

atribuindo-se todos os desligamentos à incidência direta na linha [11]. 

 

A incidência direta de descargas atmosféricas em condutores energizados de uma 

linha pode estar associada a duas situações: ou a linha em questão não dispõe de 

cabos de blindagem (cabos para-raios) ou houve falha desta blindagem. Em ambos 

os casos, o mecanismo responsável por causar o desligamento recebe o nome de 

flashover. Trata-se de uma descarga disruptiva no entorno da cadeia de isoladores 

que dá origem a um arco elétrico que se estabelece da fase para a estrutura aterrada 

[2]. 
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Quando há incidência direta de descarga nos condutores energizados de uma linha, 

a amplitude da tensão associada é dada aproximadamente pelo produto do valor de 

pico da onda de corrente incidente que propaga nos condutores pela impedância de 

surto dos condutores da linha, ou seja, .P S PV Z I= .  

 

Para ilustrar a ordem de grandeza de VP, considera-se a impedância de surto dos 

condutores da linha, 400 SZ = Ω , e a amplitude da corrente incidente a meio de vão 

de Ip=45 kA (valor mediano para a onda de corrente da primeira  descarga negativa  

nuvem-solo (descendente) em Minas Gerais [22] [23]). Considerando-se que a onda 

de corrente incidente se divide em duas parcelas iguais, a amplitude da onda de 

sobretensão associada poderia assumir valores da ordem de megavolts, 

3. 400 22,5 10 9 P S PV Z I MV= ≈ × × ≈ . Tal amplitude de tensão seria responsável por 

submeter a cadeia de isoladores a uma condição crítica, certamente levando ao 

flashover, mesmo no caso de linhas de tensão nominal muito elevada, uma vez que o 

TSI típico dessas linhas não ultrapassa a ordem de 2,1 MV [5]. A Figura 2 ilustra o 

processo de formação do flashover descrito, retratando a incidência a meio de vão de 

uma linha monofásica. 

 

A principal prática adotada na prevenção da ocorrência do flashover é o uso de cabos 

de blindagem, que têm a função de evitar a incidência de descargas diretas sobre os 

condutores energizados [2]. No entanto, mesmo na presença de cabos de blindagem, 

pode ser frequente a disrupção nos isoladores da LT, levando ao seu desligamento. 

O fenômeno associado a esse caso recebe o nome de backflashover. Dentre os 

mecanismos de estabelecimento de arcos disruptivos originados de sobretensões 

atmosféricas, o backflashover prevalece amplamente como principal fonte dos 

desligamentos de LTs nas condições típicas das linhas e ambientes brasileiros [4]. 

Pela sua relevância, este mecanismo merece um tratamento específico, apresentado 

no próximo item. 
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Figura 2. Processo de formação do flashover a partir da incidência direta de descarga nos cabos 
energizados (adaptado de [11]) 

2.2.1 A incidência direta de descarga na torre ou nos cabos de 

blindagem e o backflashover 

Quando ocorre a incidência direta de descarga sobre o cabo para-raios ou 

diretamente no topo da estrutura da torre, a onda de corrente incidente se divide 

em parcelas de acordo com as impedâncias de surto vistas no ponto de incidência. 

Nesses casos, como a impedância de surto da torre e do aterramento são 

normalmente bem inferiores àquela dos cabos para-raios [24] [25] [26], uma parcela 

maior da onda de corrente flui pela torre até os eletrodos de aterramento, onde sofre 

reflexão em função da descontinuidade do meio. No ponto de descontinuidade das 

impedâncias, a relação entre as ondas de tensão incidente e refletida é dada pelo 

coeficiente de reflexão naquele ponto: 
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 2 1

2 1

S S

S S

Z Z

Z Z

−Γ =
+

 (1) 

 

O subescrito 1 na expressão (1) se refere ao meio onde a onda está propagando e o 

subescrito 2 se refere ao meio onde a parcela transmitida da onda irá se propagar. 

No caso específico, o coeficiente de reflexão na base da torre seria escrito na forma 

(2), em que ZG refere-se à impedância equivalente do aterramento e ZT refere-se à 

impedância de surto equivalente da torre: 

 

 G T
G

G T

Z Z

Z Z

−Γ =
+

 (2) 

 

Para o caso de G TZ Z= , o coeficiente de reflexão é nulo e a onda incidente é 

totalmente transmitida ao aterramento. Se G TZ Z> , haverá reflexão positiva, isto é, a 

onda de tensão refletida terá mesma polaridade que a incidente, tendo polaridade 

inversa caso G TZ Z< . A onda de tensão resultante no topo da torre é resultado da 

superposição da onda incidente com as parcelas refletidas no aterramento e nas 

torres adjacentes. 

 

De forma bastante simplificada, visando fazer uma análise de sensibilidade, 

considere uma onda de corrente com valor de pico 45 PI kA=  (estilizada como uma 

onda triangular) incidindo em um ponto do cabo para-raios entre duas estruturas. A 

torre é estilizada como uma linha, com impedância de surto 120 TZ = Ω (valor 

compatível com os adotados em referências para o caso de torres autoportantes [25] 

[26] [27] [28]), e o aterramento como um elemento concentrado cuja impedância 

equivalente possa assumir os valores 30 GZ = Ω , 120 Ω  ou 240 Ω .  

 

Considerando que a parcela da corrente que flui pela torre em direção ao 

aterramento seja da ordem de 3/4 da parcela que flui pelos cabos para-raios, ou seja, 
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que 3
17 

4 2
P

Pico

I
I kA+  ≈ ≈ 

 
, a onda de tensão que se propaga pela torre terá 

amplitude dada aproximadamente por 120 17 2 Pico T PicoV Z I kA MV+ += × = Ω × ≈ . Para 

a análise conceitual que se segue, que considera a tensão desenvolvida no topo da 

torre em uma primeira aproximação, somente a reflexão na base da torre é 

considerada. 

 

� Situação A: 120 0G T GZ Z= = Ω⇒Γ =  

Com coeficiente de reflexão nulo, a onda de tensão que se propaga é integralmente 

transmitida ao aterramento. Com isso, a tensão resultante no topo da torre é 

exclusivamente a onda de tensão incidente, como indicado na Figura 3. 

 

� Situação B: 30  0,6G GZ = Ω⇒Γ = −  

A onda de tensão refletida possui polaridade oposta à onda de tensão incidente e a 

tensão no topo da torre é dada, fundamentalmente, pela superposição das ondas 

incidente e refletida, levando em consideração os tempos de trânsito envolvidos. 

Para esse caso específico, a amplitude da onda refletida seria 60% da amplitude da 

onda incidente. O resultado da superposição dessas ondas no topo da torre está 

ilustrado na Figura 3. 

 

� Situação C: 240  0,33G GZ = Ω⇒Γ = +  

Na situação oposta, quando a impedância do aterramento é maior que a da torre, o 

coeficiente de reflexão positivo ocasiona um aumento da tensão total no topo da 

torre em função da superposição de duas ondas de mesma polaridade, como 

ilustrado na Figura 3.  
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Figura 3. Resultados comparativos de simulação das ondas de tensão resultantes no topo da torre, 
considerando diferentes valores de ZG. 

As condições indicadas na Figura 3 são apenas ilustrativas, porém, são úteis para 

uma análise rápida de sensibilidade do papel do aterramento no comportamento da 

tensão no topo da torre. Valores suficientemente baixos de impedâncias de 

aterramento (bem inferiores ao da impedância de surto equivalente da torre) podem 

gerar reflexões negativas da onda de tensão incidente, o suficiente para reduzir os 

níveis de tensão no topo da torre a patamares seguros de operação, o que é 

consistente com os trabalhos publicados sobre o assunto [18] [3] [11].  

 

Se a diferença de potencial na cadeia de isoladores for maior que a suportabilidade 

do isolamento, haverá possibilidade de formação de um arco disruptivo, 

semelhante ao que ocorre no caso do flashover. A diferença, neste caso, é que para o 

flashover a descarga disruptiva tem início na elevação de potencial das fases em 

relação à estrutura aterrada da torre. No presente caso, a estrutura da torre, na qual 

a parte superior da cadeia de isoladores esta fixada, é que apresenta uma elevação 

de potencial acima do potencial das fases, podendo ocasionar a formação do arco. 

Este processo recebe o nome de backflashover, sendo ilustrado de forma simbólica na 

Figura 4, adaptada da referência [11] 
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Figura 4. Processo esquemático de formação do backflashover a partir de uma incidência de descarga 
atmosférica em um cabo de blindagem de uma LT (adaptado da referência [11]). 

2.2.2 A influência do aterramento no desempenho da LT 

O aterramento possui papel fundamental na definição da amplitude da diferença de 

potencial observada no topo da torre quando da circulação de correntes impulsivas 

de descargas atmosféricas pelo sistema de blindagem [3]. Valores reduzidos de 

impedância são capazes de reduzir a amplitude da diferença de potencial, 

diminuindo as chances de ruptura de isolamento (backflashover) e de consequente 

desligamento (uma vez que a tensão aplicada na cadeia de isoladores está 

diretamente ligada à tensão observada no topo da torre  [13]). A redução da 

impedância de aterramento das torres constitui a principal prática adotada pelas 

concessionárias de energia para evitar a ocorrência do backflashover [4]. 

 

Para ilustrar o impacto da redução da impedância de aterramento (aqui 

representada pelo valor correspondente da sua resistência de baixa frequência) no 
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desempenho de uma LT, a Figura 5, adaptada da referência [13], apresenta os 

resultados de simulação para a diferença de potencial desenvolvida na cadeia de 

isoladores (por kA), considerando uma onda triangular de corrente em uma 

configuração de aterramento formada por cabos contrapeso de 50 m colocados em 

solos de diferentes resistividades. Nos trabalhos da referência [13], a torre foi 

modelada com altura de 40 m, a injeção de corrente foi simulada no topo da torre, 

usando o software HEM [29]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. – Diferenças de potencial desenvolvidas na cadeia de isolador superior (gráfico à esquerda) e 
inferior (gráfico à direita), considerando diversos valores de resistência de aterramento (corrente: forma 

de onda triangular e tempos 2/50  µs). Adaptado de [13].  

Os resultados indicados na Figura 5 denotam a efetividade da prática da redução da 

impedância de aterramento das torres de LTs visando a melhoria de seu 

desempenho frente a descargas atmosféricas.  Para o caso citado, uma redução da 

resistência de aterramento de 40 Ω para 10 Ω ocasiona reduções nas amplitudes das 

sobretensões resultantes nas cadeias de isoladores que podem atingir 50% [13] [11]. 

 

Tendo-se em vista a relação direta entre a impedância de aterramento e o 

backflashover, é uma prática comum entre as empresas concessionárias de energia o 

estabelecimento de um valor limite para a resistência de aterramento de suas torres. 

Um exemplo é o chamado critério dos 30 Ω, filosofia que consiste em limitar os 

valores de resistência de aterramento nesse patamar na expectativa de manter 

também controlados os valores de impedância impulsiva [4].  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10
Tempo ( µµµµs)

T
en

sã
o 

(k
V

/k
A

)

Rat = 40 ΩΩΩΩ - ρρρρ = 3200 ΩΩΩΩ.m

Rat = 30 ΩΩΩΩ - ρρρρ = 2400 ΩΩΩΩ.m

Rat = 20 ΩΩΩΩ - ρρρρ = 1600 ΩΩΩΩ.m

Rat = 10 ΩΩΩΩ - ρρρρ = 800 ΩΩΩΩ.m

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10
Tempo ( µµµµs)

T
en

sã
o 

(k
V

/k
A

)

Rat = 40 ΩΩΩΩ - ρρρρ = 3200 ΩΩΩΩ.m

Rat = 30 ΩΩΩΩ - ρρρρ = 2400 ΩΩΩΩ.m

Rat = 20 ΩΩΩΩ - ρρρρ = 1600 ΩΩΩΩ.m

Rat = 10 ΩΩΩΩ - ρρρρ = 800 ΩΩΩΩ.m



ASPECTOS FUNDAMENTAIS SOBRE O DESEMPENHO DE LTS FRENTE A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E 

RESPOSTA DE ATERRAMENTOS ELÉTRICOS SUBMETIDOS A CORRENTES DE DESCARGA 

 

24 

Entretanto, tal prática exige cuidados especiais para sua aplicação, pois valores 

baixos de resistência de aterramento não levam necessariamente a valores baixos de 

impedância. Essa pode apresentar valor bem superior à resistência medida em 

baixas frequências, especialmente em solos de baixa resistividade [30] [31]. 

Considerando esse aspecto, uma abordagem sucinta e objetiva das principais 

características de aterramentos elétricos percorridos por correntes impulsivas de 

descarga é apresentada no próximo item deste capítulo. 

2.3 Aspectos fundamentais do comportamento de aterramentos 
frente a correntes impulsivas 

Para se avaliar o comportamento do aterramento no contexto de um sistema 

elétrico, faz-se necessário o entendimento de que a conexão à terra apresenta 

resistências, indutâncias e capacitâncias, com efeitos próprios e mútuos, 

constituindo uma rede de elementos básicos que afetam a capacidade de condução 

de corrente e a elevação de potencial no solo circunvizinho aos eletrodos [3].  

 

Segundo a abordagem vista em [3], os eletrodos de aterramento podem ser 

decompostos em partes elementares que compreendem um pequeno trecho do 

eletrodo e o solo vizinho. Tal elemento é caracterizado pela presença de duas 

correntes fundamentais: uma parcela de corrente transversal, que deixa o eletrodo e 

é dissipada no solo, e uma parcela de corrente longitudinal, que é transferida ao 

elemento de eletrodo seguinte. A representação em termos de componentes de 

circuitos resultante desta caracterização é mostrada na Figura 6, retirada da 

referência [3]. A componente real da parcela longitudinal da corrente, indicada por 

RI , é determinada pelas perdas internas nos condutores dos eletrodos, a 

componente reativa, LI , é determinada pelas indutâncias próprias interna e externa 

destes condutores. No diagrama de circuitos, os termos R e L são responsáveis por 

modelar estes efeitos. Já as componentes GI  e CI  representam as correntes de 
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natureza condutiva e capacitiva dissipadas no solo, indicadas no diagrama da 

Figura 6 pelo ramo em paralelo [3]. 

 

 

Figura 6. Componentes de corrente em um eletrodo enterrado. (Adaptado de [3]). 

A análise do comportamento elétrico de um aterramento deve levar em 

consideração os acoplamentos existentes, de natureza capacitiva, indutiva e 

condutiva. Tal análise, uma vez fundamentada na modelagem ilustrada na Figura 6, 

dá origem a uma rede de elementos cuja solução no domínio da frequência 

corresponde à impedância do aterramento vista do ponto de injeção de corrente, 

para cada frequência específica [15] [32]. Para fenômenos que envolvem baixas 

frequências, é comum se desprezar os efeitos reativos no solo, dada a sua fraca 

contribuição em relação aos efeitos condutivos presentes. Nestes casos a 

simplificação assumida dá origem a uma representação dos elementos de eletrodo 

por meio de condutâncias em paralelo que modelam o efeito das correntes 

dissipadas no solo [32].  

 

Nas condições em que se mostra razoável desprezar os efeitos reativos no solo, 

notadamente em condições de baixa frequência, a relação observada entre a corrente 

injetada no aterramento ( TI ) e a elevação de potencial em relação a um ponto 

distante, ( TV ), é dada pela chamada resistência de aterramento, ( TR  ou GR ): 

 

 T T TV R I=  (3) 

 

A resistência de aterramento é um parâmetro usado fundamentalmente na análise 

do comportamento do aterramento frente a fenômenos lentos, como aqueles 
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relacionados à frequência nominal de operação de sistemas de potência. Seu valor 

pode ser obtido por medição direta usando-se equipamentos comercializados 

objetivamente para este fim. Pode ainda ser determinada por simulações, 

considerando modelos capazes de fazer uma representação consistente do 

aterramento.  

 

A resistência de aterramento tem seu valor influenciado por diversos fatores, sendo 

os mais expressivos a resistividade do solo e a geometria dos eletrodos. No estado 

de Minas Gerais, os tipos de solo usualmente encontrados apresentam 

resistividades típicas da ordem de 2500 mΩ  [15]. Este valor de resistividade pode 

ser considerado alto se comparado a países europeus, por exemplo, implicando 

dificuldades de ordem técnica para projeto que exijam valores reduzidos de 

resistência.  

 

O valor de resistência de um aterramento elétrico é sensível também à forma e ao 

número e posicionamento relativo dos seus eletrodos. De forma geral, o aumento do 

número de eletrodos no solo tende a diminuir o valor da resistência de aterramento.  

a) A impedância complexa 

Nos casos em que o sinal de corrente injetado no solo apresenta componentes de 

frequências mais elevadas, pode não ser razoável a simplificação feita sobre o 

circuito equivalente da Figura 6, pois os efeitos reativos no solo devem 

necessariamente ser considerados [3] [33] [34]. Nesse caso, a solução da rede no 

domínio da frequência remete à impedância complexa de aterramento ( )TZ ω , ou 

impedância harmônica, sendo um parâmetro que relaciona a tensão desenvolvida 

em relação ao potencial remoto, ( )TV ω , e a corrente no ponto de injeção, ( )TI ω : 

 

 
( )

( )
( )

T
T

T

V
Z

I

ωω
ω

=  (4) 
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Para ilustrar o comportamento de ZT com a variação da frequência, a Figura 7, 

retirada da referência [16], ilustra o resultado da simulação de um eletrodo 

horizontal de 50 m de extensão enterrado em um solo de 2500 mΩ para uma ampla 

faixa de frequências: 

 

 

Figura 7. Exemplo de variação da impedância complexa Z(ω) para um eletrodo horizontal de 50 m de 
extensão (adaptado da referência [16]). 

Uma análise expedita das curvas apresentadas na Figura 7 remete a uma observação 

importante. Para frequências mais baixas, menores que alguns kHz, a impedância 

de aterramento comporta-se aproximadamente como uma resistência (com ângulo 

de defasagem nulo), cujo valor é o próprio valor da resistência de aterramento 

medido com instrumentos comerciais. À medida que a frequência do sinal aumenta, 

os efeitos reativos no solo começam a se tornar expressivos, afetando 

completamente tanto o módulo quanto o ângulo da impedância vista do ponto de 

injeção de corrente. 

b) A impedância impulsiva 

Quando se considera o aterramento submetido a correntes impulsivas associadas a 

descargas atmosféricas, é muito comum se fazer referência à impedância impulsiva 

do aterramento, PZ . Enquanto a impedância complexa descreve o comportamento 

do aterramento no domínio da frequência, a impedância impulsiva é um parâmetro 
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no domínio do tempo que relaciona o valor de pico da onda de tensão, PV , e 

corrente, PI , desenvolvidas no ponto de injeção de corrente [15]: 

 

 P
P

P

V
Z

I
=  (5) 

 
A Figura 8 ilustra o conceito de impedância impulsiva a partir da identificação dos 

valores de pico de uma dada onda de corrente injetada em eletrodos de aterramento 

e sua correspondente amplitude de elevação de potencial. As ondas de tensão e 

corrente sofrem os efeitos de propagação e atenuação no solo, razão pela qual os 

valores de pico podem não ocorrer simultaneamente. 

 

 

Figura 8. Ilustração do procedimento de obtenção da impedância impulsiva a partir dos valores de pico 
das ondas de tensão e corrente desenvolvidas no aterramento (adaptado de [16]). 

A impedância impulsiva é um parâmetro que varia segundo a forma de onda de 

corrente considerada, para um mesmo aterramento. Essa característica está ilustrada 

na Figura 9, em que estão indicados os cálculos de ZP para uma configuração de 

eletrodos do tipo cabo contrapeso de torres de LTs, com 50 metros de extensão, 

enterrados em um solo de 50 Ωm, usando simulação feita por meio do HEM [29]. 

São feitas simulações para a injeção de uma onda de corrente típica de primeira 

corrente de descarga e também para a subsequente: 
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Figura 9. Resultados de simulação para as forma de onda de tensão e corrente desenvolvidas no 
aterramento, indicando o cálculo de ZP para duas formas de onda de corrente diferentes. 

Note-se da Figura 9 que os valores de impedância impulsiva para o mesmo 

aterramento simulado são consideravelmente diferentes para ondas típicas de 

primeira corrente de descarga e onda subsequente. 

 

A impedância impulsiva apresenta uma vantagem prática interessante: se o seu 

valor for determinado para uma dada configuração de eletrodos, seja por medição 

ou por simulação, considerando uma forma de onda de corrente, o valor da 

elevação de potencial máxima no aterramento (ou, do inglês, Ground Potential Rise – 

GPR) poderá ser estimado de forma expedita por meio do produto de ZP pelo valor 

de pico da outra onda de corrente injetada, desde que apresente formato 

semelhante. 

 

O fato de a impedância impulsiva variar segundo a forma de onda de corrente 

injetada deve ser levado em consideração. Caso o objetivo da análise sejam 

aplicações envolvendo a proteção de sistemas contra descargas atmosféricas, os 

valores de ZP de um determinado arranjo de eletrodos podem ser medidos para 

ondas de correntes típicas de primeira corrente de descarga e para a subsequente, 

por exemplo.  
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c) O efeito de ionização no solo 

O aterramento elétrico assume um comportamento predominantemente linear na 

maior parte dos casos práticos, apresentando uma relação de proporcionalidade 

constante entre tensões e correntes [32]. Entretanto, para eletrodos concentrados e 

para certas amplitudes de correntes injetadas, a densidade de corrente no solo 

próximo à superfície do eletrodo pode alcançar valores elevados. Nessa situação, o 

campo elétrico local pode exceder a um limiar crítico, iniciando um processo de 

ionização do solo com a formação de canais disruptivos que se estendem a partir da 

superfície do eletrodo. 

 
O fenômeno de ionização é apontado na literatura no sentido de tender à 

diminuição da impedância impulsiva do aterramento, explicada pelo aumento da 

área de dissipação do eletrodo, uma vez que os canais ionizados possuem 

resistividade menor que o a do solo adjacente [3] [16]. Tal efeito pode ter maior ou 

menor expressividade dependendo da onda de corrente injetada, dos parâmetros 

elétricos do solo e da configuração dos eletrodos. 

 

Para os aterramentos na configuração de cabos contrapeso, típicos de linhas de 

transmissão em solos brasileiros, tal efeito tende a ser menos expressivo [4]. Uma 

explicação para essa observação é apontada em trabalhos técnicos como tendo 

origem na extensão típica dos cabos contrapeso de linhas, que comumente atingem 

algumas dezenas de metros, enterrados horizontalmente no solo. Tal condição 

dificultaria a formação da ionização e reduziria o seu impacto no valor da 

impedância impulsiva [15]. Por esta razão, e levando em consideração aspectos 

técnicos e de segurança de operação em campo, o medidor de impedância 

impulsiva, objeto da tese, não leva em conta os efeitos de ionização no solo, por 

empregar sinais de corrente com amplitude inferior àquelas necessárias para iniciar 

o processo de ionização nas condições de aplicação. 
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d) O conceito de comprimento efetivo, lef 

Ao se propagar pelo eletrodo, as ondas de tensão e corrente sofrem atenuação e 

distorção natural devido às propriedades elétricas do solo [35]. Como consequência 

desta atenuação, a corrente dispersa para o solo ao longo do eletrodo apresenta uma 

distribuição não uniforme e, assim, a densidade linear de corrente em cada ponto 

(em ampère por metro, /A m) diminui ao longo da extensão do eletrodo.  

 

O conceito de comprimento efetivo corresponde a um comprimento limite além do 

qual o aumento da extensão dos eletrodos não é mais capaz de promover redução 

adicional da impedância de aterramento [11]. Este comportamento é explicado pelo 

fato de que, além deste limiar, as componentes de mais alta frequência das correntes 

(componentes estas que estão associadas à frente de onda) estão tão atenuadas que, 

apesar de ainda existir uma porção adicional de eletrodo, praticamente não mais 

contribuem para a dispersão de corrente para o solo [4]. 

 

O comprimento efetivo diminui com a diminuição da resistividade do solo e com o 

aumento da frequência.  No domínio da frequência, o valor de efl  é definido 

claramente para cada frequência, o que não ocorre para correntes impulsivas, as 

quais envolvem um amplo espectro de componentes. Nesse caso, efl é usualmente 

assumido como o comprimento de eletrodo que corresponde à mínima impedância 

impulsiva de aterramento [16]. 

 

O aumento do comprimento do eletrodo (além de efl ) não é mais capaz de promover 

a redução da impedância impulsiva. Nessa condição, qualquer acréscimo de 

extensão, na concepção de proteção contra descarga atmosférica, não é eficaz e não 

produz o resultado prático esperado de redução da impedância impulsiva. Porém, 

este acréscimo contribui para reduzir a resistência medida em baixa frequência e 

isso pode levar a um erro na análise da qualidade do aterramento quando PZ  é 

estimada diretamente a partir da resistência de baixa frequência. Por essa razão, 
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algumas vezes um valor reduzido de resistência de aterramento não garante um 

valor reduzido para a impedância impulsiva correspondente.  

2.4 Trabalhos publicados e instrumentação comercial 
envolvendo medições em aterramentos 

A literatura técnica sobre a instrumentação e a metodologia de medição de 

resistência de aterramentos e resistividade do solo encontra-se consolidada no meio 

científico. Existem inúmeras publicações sobre o tema, envolvendo tanto aspectos 

teóricos sobre a metodologia de aplicação quanto aspectos práticos da 

instrumentação de medição. A seção de referências bibliográficas apresenta 

trabalhos que abordam o tema sob os mais variados graus de profundidade e 

abrangência. Como exemplos, destacam-se algumas: 

 

A referência [36], “IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and 

Earth Surface Potentials of a Grounding System”, elaborado pelo IEEE, constitui uma 

compilação descritiva atualizada e sintética dos principais métodos envolvendo as 

medições em aterramentos, com as devidas recomendações a serem seguidas. O 

documento encontra bastante utilidade para equipes de campo que precisam de 

referências rápidas e precisas para a execução de medições. 

 

O artigo [16], “A Comprehensive Approach to the Grounding Response to Lightning 

Currents”, apresenta de forma didática os principais aspectos envolvendo a resposta 

de aterramentos elétricos quando submetidos a correntes impulsivas de origem 

atmosférica. 

 

Outros artigos podem ser citados como referências para aplicações de medição de 

resistência de aterramento em condições práticas, com detalhes de implementação 
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[36], [55] e [56]. Contudo, não ocorre com a mesma frequência a publicação de 

trabalhos envolvendo a medição da impedância. 

 

As publicações [37], “Response of Grounding Electrodes to Impulsive Currents: An 

Experimental Evaluation” e [35], “Experimental Impulse Response of Grounding Grids” 

são alguns exemplos de artigos tratando do levantamento da resposta de 

aterramentos na frequência para ondas impulsivas. 

 

Os artigos [38] e [39], apresentam resultados comparativos de simulação e de 

medição, feitas em condições laboratoriais, da impedância de aterramento em solos 

de diferentes resistividades. Contudo, não existem muitas opções de publicações 

envolvendo a instrumentação necessária para realizar a medição da impedância em 

condições de campo. 

 

Os trabalhos [57] a [67], por exemplo, envolvem a medição de impedâncias 

concentradas ou a utilização de processadores digitais para efetuar medições de 

impedâncias concentradas, sendo bastante referenciados nos periódicos específicos 

de instrumentação e medição, embora não tenham sido encontradas até o momento 

referências da utilização deste tipo de solução para o caso de impedâncias de 

aterramento. 

 

Os artigos [40], “Measurement of impulse grounding impedance in frequency domain”, e 

[41], “Experimental Study on Lightning Surge Response of 500-kV Transmission Tower 

With Overhead Lines”, são alguns dos poucos encontrados reportando trabalhos 

dedicados a medições de impedância de aterramento de torres de linhas de 

transmissão. 

 

Embora os trabalhos anteriores abordem temas específicos relacionados a esta tese, 

que são aqueles voltados às medições de impedância de aterramento de torres de 

LTs, somente dois trabalhos foram encontrados até o momento relatando a 

concepção de um dispositivo medidor dedicado para realizar a medição da 
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impedância de aterramento de torres. Trata-se da referência [24], “Evaluating the 

Transient Impedance of Transmission Line Towers”, e da referência [42], que citam o uso 

do equipamento modelo ZedMeter, em desenvolvimento pelo EPRI (Electric Power 

Research Institute). Não foram encontradas publicações detalhadas sobre tal 

equipamento até o presente momento, nem mesmo informações de que sua 

comercialização esteja sendo efetuada. 

 

Os principais fabricantes de instrumentação para aplicações de aterramento foram 

consultados sobre a disponibilidade de medidores de impedância de aterramento 

para venda. A Fluke Corporation comercializa a linha de medidores de resistência de 

aterramento e resistividade do solo Geo Fluke 1625 e 1623, mas não consta em seu 

catálogo comercial a disponibilidade de medidores de impedância de aterramento. 

 

A Megabrás Ltda fabrica os medidores de resistência e resistividade da linha EM4055 

(contendo microprocessador embarcado e funcionalidades de registro das 

medições), EM5248 (de medidores do tipo alicate), MTD20KWe (digital) e TM25m 

(empregando sinais de frequência mais elevada). Não consta do catálogo 

equipamento para medição de impedância de aterramento. 

 

A Minipa Ltda produz os medidores das linhas ET-4310, MTR-1530, a Intrutherm Ltda 

fabrica os medidores MRT-200/300/400/500/600, todos eles voltados para medições 

de resistência de aterramento e resistividade do solo, também não se encontrando 

disponível medidores de impedância de aterramento em seus catálogos. 

 

A Megger Group Ltd. comercializa os produtos das linhas DET (DET4T2, DET14C, 

DET3, DET2/2, DET5/4 e DET62D). A Metrel d.d., por sua vez, fabrica os medidores 

de resistência e resistividade da linha MI2088. 

 

Em nenhum fabricante foi encontrada a disponibilidade de medidores de 

impedância de aterramento para aquisição, na forma e com a aplicação do medidor 

de impedância objeto desta tese. 



 

 

3. A CONCEPÇÃO DO MEDIDOR DE IMPEDÂNCIA 
IMPULSIVA: IDEIAS E METODOLOGIA DE APLICAÇÃO 

3.1 Introdução 

No capítulo 2 foi destacada a importância de se obter baixos valores de impedância 

impulsiva de aterramento de torres de LTs para reduzir as amplitudes de diferença 

de potencial nas cadeias de isoladores quando da incidência direta de descargas 

atmosféricas. A impedância impulsiva representa elemento fundamental no 

desempenho de linhas frente a descargas, o que desperta o interesse prático dos 

profissionais do setor de energia para métodos de quantificação dessa grandeza em 

condições reais de campo [36]. Ainda não se encontram consolidadas na literatura a 

instrumentação e a metodologia para a medição da impedância impulsiva de torres, 

não existindo no mercado equipamento específico para tal fim. Considerando o 

cenário exposto, esta tese foi dedicada à busca de meios para realização da medição 

da impedância impulsiva com praticidade e viabilidade de uso, mesmo para 

engenheiros sem especialização no tema. 

3 
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3.2 A qualificação do aterramento da LT: resistência em baixa 
frequência e impedância impulsiva 

A medição de impedância impulsiva do aterramento de torres de linhas de 

transmissão é tarefa muito mais complexa do que a medição da resistência, 

existindo a necessidade de se considerar os efeitos de propagação existentes nos 

condutores de teste e a necessidade do tratamento das interferências, por exemplo. 

A própria localização das estruturas das torres em locais de acesso difícil, com 

vegetação nativa e topografia muitas vezes irregular, impõe restrições à mobilidade 

dos técnicos, que precisam se deslocar por entre a vegetação nativa para alocação 

dos cabos de ensaio. Uma das dificuldades mais relevantes para realizar a medição 

da impedância em campo consiste na falta da instrumentação específica, o que 

inviabiliza a sua medição nas condições práticas. 

 

Dadas as limitações relativas à instrumentação e à metodologia para medição da 

impedância de aterramento de LTs, o valor da resistência de aterramento medido 

em baixa frequência, RT (ou RG), é o parâmetro usado pelas empresas do setor de 

energia para qualificar o aterramento quanto ao seu desempenho frente a correntes 

de descarga. Tal resistência é usualmente conhecida no meio técnico como resistência 

de pé de torre, existindo metodologia e instrumentos para sua medição amplamente 

conhecidos no mercado e na literatura, o que torna a tarefa de medir a RT 

perfeitamente viável nas condições de campo. 

 

Conforme destacado no capítulo 2, a análise do desempenho do aterramento das 

torres de uma LT para descargas atmosféricas depende da sua caracterização 

quanto à sua impedância, especificamente à sua impedância impulsiva. Existe uma 

relação4 entre a impedância impulsiva e a resistência de aterramento em baixa 

                                                           
4 A relação existente entre a impedância impulsiva e a resistência de aterramento depende de uma série de 
elementos, tais como a geometria dos eletrodos, os parâmetros do solo e os tempos de frente e meia-onda da 
onda de corrente. Em geral, se o comprimento efetivo Lef dos eletrodos não foi atingido, é comum se adotar a 
impedância impulsiva com valor menor que Rt [3]. 
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frequência, válida em determinadas condições. Em virtude dessa relação, e 

considerada a dificuldade de medição em campo, a resistência medida é usada 

como forma de estimar a impedância impulsiva de aterramento. Contudo, em 

muitas situações de aplicação, estimar a impedância de aterramento com base na 

resistência em baixa frequência pode resultar em erros grosseiros [32] [37].  

 

Tal situação motiva a busca de alternativas para a medição da impedância, mais 

especificamente a impedância impulsiva (considerando o enfoque da proteção 

contra descargas atmosféricas), sendo necessário o desenvolvimento de um 

equipamento para realizar esse tipo de medição, bem como da metodologia para 

sua aplicação em campo. 

3.3 A ideia básica da metodologia e da topologia do medidor 

O método de medição de impedância resultante dos desenvolvimentos desta tese foi 

baseado no tradicional método da queda de potencial5 (FOP, fall of potential, em 

inglês) [36], originalmente adotado para medição de resistência de aterramento. 

Essa configuração foi ilustrada na Figura 10, já adaptada para a medição da 

impedância impulsiva de aterramento de torres, em que os três terminais a que o 

método se refere são representados pelas três ligações existentes, indicadas na 

figura pelos números 1 a 3 dentro de círculos: 

 

Terminal 1: Ligação entre o dispositivo de teste e os eletrodos que terão sua 

impedância medida, no caso da figura, o aterramento da torre. Por 

meio desta ligação, ondas de corrente impulsivas são injetadas nos 

eletrodos, promovendo uma elevação de potencial (ou GPR, ground 

potential rise, em inglês) entre tais eletrodos e o terra remoto. Essa 

                                                           
5 Segundo este método, uma corrente conhecida (medida) circula pelo solo entre o aterramento, cuja resistência 
será medida, e um eletrodo auxiliar colocado a certa distância. A elevação de potencial correspondente é 
medida em relação ao outro ponto distante, e Rt é obtida pela divisão entre esta tensão e a corrente medidas. 
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ligação é também usada para o registro da forma de onda da corrente 

injetada nos eletrodos, indicada na figura por um detector do tipo 

bobina de Rogowski, embora possam ser usados outros tipos de 

detectores. 

Terminal 2: Ligação localizada em um ponto distante do ponto de injeção de 

corrente, sendo constituída por hastes auxiliares cravadas no solo para 

formar o percurso fechado por onde a corrente injetada circula. 

Terminal 3: Haste auxiliar para referência de potencial, enterrada no solo a uma 

distância considerável para evitar efeitos de acoplamento do tipo 

condutivo entre os eletrodos e o aterramento medido. 

 

Figura 10. Ideia básica de metodologia e blocos constituintes do medidor em condições de aplicação. 

A sistemática de ensaio idealizada requer o registro completo da onda de corrente 

injetada no aterramento, bem como do GPR resultante do fluxo da corrente injetada. 

Para que isso fosse possível, identificou-se a necessidade de se projetar e construir 

módulos do equipamento medidor que tivessem, essencialmente, as funções 

principais indicadas na Figura 10: 
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• Um módulo gerador de ondas impulsivas de tensão ou corrente que atenda 

aos requisitos básicos necessários: ser portátil, alimentado por baterias, capaz 

de fornecer níveis de tensão e correntes de saída elevados o suficiente para 

minimizar ruídos e interferências externas e internas, robusto e, 

principalmente, permitir a geração de ondas impulsivas com tempos de 

frente e de meia onda ajustáveis; 

• Um módulo de aquisição capaz de detectar a elevação de potencial e a 

corrente injetada por meio de sensores apropriados, condicionar o sinal 

detectado para amostragem e digitalização. Esse módulo deve contar com os 

sensores de tensão e corrente, atenuadores de tensão e circuitos de proteção, 

além do conversor analógico para digital, ou ADC (do inglês, analog to digital 

converter). 

• Um módulo controlador, com capacidade de processamento suficiente para 

executar rotinas de processamento de sinais comuns, como filtragem digital.  

• Módulo de memória não volátil para registro dos resultados de medição e 

módulo de interface com o usuário, para comando do equipamento e 

visualização em campo dos resultados de medição. 

 

Além dos módulos citados, são necessários circuitos auxiliares de alimentação. Com 

tal concepção, com base em registros feitos no aterramento, a impedância impulsiva 

pode ser obtida pela divisão do valor de pico da onda de tensão resultante pelo 

valor de pico da corrente injetada, ou seja, /P P PZ V I= . A resistência de aterramento, 

por sua vez, pode ser estimada pela divisão do valor instantâneo da tensão pelo 

valor instantâneo da corrente na cauda da onda, 
( )

( )
CAUDA

T
CAUDA

v t
R

i t
= (ver Figura 

11). Nessa faixa de tempo, em que as componentes de frequência mais elevadas da 

onda impulsiva de corrente (associadas à frente de onda) já foram dissipadas no 

solo, o valor estimado para RT aproxima-se da resistência de aterramento medida 

com instrumentos comerciais, conforme mostrado no capítulo 5. 
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Figura 11. Obtenção do valor da impedância impulsiva (ZP = VP / IP) e da resistência de aterramento (RT 
= v(t) / i(t)). Adaptado da referência [16]. 

Nota-se que o esquema de ligação da Figura 10 é geral, e pode ser estendido a 

qualquer configuração de eletrodos de aterramento, não se restringindo ao caso de 

torres de linhas de transmissão. Entretanto, para que o método apresente resultados 

coerentes, é preciso que algumas observações sejam feitas: 

 

• Para medir a impedância impulsiva em torres de LTs, é importante notar que 

a onda de corrente de saída do medidor se divide em uma parcela que se 

propaga em direção ao topo da torre e em outra parcela que é injetada no 

aterramento. Somente esta última parcela deve ser registrada (e não a 

corrente total de saída do medidor) para que a impedância obtida 

corresponda, de fato, àquela do aterramento da torre. Assim, torna-se 

conveniente usar sensores do tipo bobina de Rogowski instalados nas pernas 

da torre para a detecção somente desta parcela de corrente. 

• A distância entre os eletrodos auxiliares (tanto o de potencial quanto o de 

retorno de corrente) e o aterramento testado deve ser suficiente para garantir 

que não exista acoplamento condutivo entre eles [43]. 

• O eletrodo para medição do GPR pode ser colocado ao longo da linha 

imaginária que liga o aterramento ao eletrodo auxiliar de retorno de corrente, 

em direção oposta, conforme Figura 10. Para ondas impulsivas contendo 

componentes de frequência mais elevada, ou seja, com tempos de frente 

reduzidos (da ordem de frações de µs), a disposição do eletrodo auxiliar de 

tensão em uma direção ortogonal pode contribuir para a minimização das 
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interferências causadas pelo acoplamento eletromagnético entre os 

condutores usados no ensaio. 

• A ocorrência de ionização no solo requer intensidade muito elevada de 

campo elétrico na superfície do eletrodo (alguns autores sugerem que, 

considerando diâmetros típicos de eletrodos, o efeito de ionização começa a 

ocorrer quando a densidade linear de corrente no eletrodo alcança valor 

superior a 200 A/m [16]). O medidor desenvolvido nesta tese possui corrente 

de saída limitada a algumas dezenas de ampères, o que exclui a ocorrência 

desse efeito.  

3.4 Registro da onda completa: Extensão da funcionalidade do 
medidor e o processamento embarcado dos sinais 

A medição da impedância impulsiva de aterramento, ZP, requer a medição dos 

valores de pico das ondas de tensão e corrente no aterramento e, para tanto, uma 

solução baseada em circuitos detectores de pico analógicos rápidos poderia ser 

usada, em conjunto com conversores analógico-digital. Entretanto, optou-se por 

projetar o medidor com a capacidade de aquisição, processamento e 

armazenamento dimensionada para que fosse possível o registro completo das ondas 

de tensão e corrente aplicadas ao aterramento.  

 

Dessa forma, o medidor é capaz de executar técnicas de processamento de sinais nas 

ondas medidas, possibilitando desenvolver análises mais elaboradas sobre o 

comportamento do aterramento nas altas frequências. O próprio valor da 

impedância impulsiva, nesse caso, passa a ser obtido pelo processamento das ondas 

digitalizadas de tensão e corrente, com base na identificação, nesses registros, dos 

respectivos valores de pico. A resistência de aterramento pode também ser derivada 

destas ondas.  
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Do ponto de vista do hardware do medidor, o registro completo das ondas de tensão 

e corrente representa restrições que devem ser observadas: 

• O conversor analógico-digital precisa ter uma taxa de amostragem 

compatível com o conteúdo espectral dos sinais lidos (pelo critério de 

Nyquist, a maior frequência componente do sinal medido deve ser inferior à 

metade da frequência de aquisição [44]). O conversor usado nesta tese 

apresenta taxa de aquisição efetiva de 6,25x106 amostras/s, o que permite 

analisar sinais com conteúdo de frequência significativo até 3 MHz, o que é 

compatível com o espectro associado a correntes típicas de descarga 

atmosférica. 

• A banda passante dos circuitos analógicos atenuadores e de proteção deve 

ser compatível com o conteúdo espectral do sinal medido (no caso deste 

projeto, deve ser igual ou superior a 3 MHz). 

• Deve existir memória suficiente no medidor para armazenamento do volume 

de dados que são gerados durante a digitalização, considerando a taxa de 

aquisição, bem como memória suficiente para o processamento digital dos 

sinais. 

 

Além dos aspectos mencionados, o software embarcado para controle e operação do 

medidor aumenta significativamente em complexidade, principalmente para as 

operações relativas ao processamento digital dos sinais. Apesar do aumento 

considerável na complexidade do medidor e, consequentemente, no número de 

homem-hora requerido para a confecção do protótipo, optou-se pelo desafio de 

implementar o registro completo das ondas de tensão e corrente. 

3.5 Considerações sobre o desenvolvimento do medidor de 
impedância impulsiva 

O primeiro passo na concepção do medidor de impedância impulsiva consistiu na 
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identificação dos desafios relacionados com a construção de um equipamento dessa 

natureza, o que inclui a definição das funcionalidades necessárias e dos requisitos 

de desempenho esperados. Tais desafios estão ligados principalmente à construção 

do protótipo e à definição da metodologia de aplicação do medidor em campo, 

dentre os quais: 

 

• O desenvolvimento da instrumentação eletrônica específica para uso no 

medidor não é tarefa trivial, pois requer quantidade expressiva de homem-

hora para a concepção, execução e para a solução dos inúmeros defeitos, 

falhas e erros que surgem durante o processo. Existe ainda a necessidade de 

compra de componentes e insumos para a construção do protótipo. 

• Foi necessário projetar e construir um gerador de ondas impulsivas portátil 

para uso interno ao equipamento, que é alimentado por baterias. Tal tipo de 

componente não está disponível para compra no mercado. O 

desenvolvimento resultante constitui em um produto que pode ser 

facilmente usado em outras aplicações que envolvem ondas impulsivas de 

tensão. 

• Existe uma relação entre a complexidade do medidor projetado (em termos 

de circuito), o nível de qualidade das medições por ele fornecido e os custos 

envolvidos. A premissa básica é, inicialmente, a construção de um 

equipamento portátil e de custo relativamente baixo, o que restringe os 

recursos em hardware. 

• Os desenvolvimentos em software, por sua vez, também não são triviais. A 

programação envolve o uso CPU timers, DMA6, ADC, uso de pinos de 

entrada e saída, etc. Todas as funcionalidades de hardware e software 

disponíveis e todos os pinos de entrada e saída do processador escolhido 

para equipar o medidor foram usados. Também foi usada toda a memória 

RAM disponível, 256 kB (16 bits/palavra). 

                                                           
6 DMA é uma sigla para o termo em inglês Direct Memory Access, uma funcionalidade que permite a certos 
periféricos o acesso direto à memória do sistema para escrita e leitura independentemente do processador e, 
consequentemente, sem ocupá-lo durante a transferência de dados. 
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Além dos apontamentos expostos, destaca-se que a proposta de desenvolvimento 

de uma tese envolvendo desenvolvimento experimental, em que o objetivo primário 

é a implementação de uma solução eletrônica para amparar a obtenção de resultado 

de medição em condições de campo, constitui por si só um desafio. Os prazos 

envolvidos no desenvolvimento estão sujeitos a interferências dos mais variados 

tipos, bem como sofrem forte dependência da quantidade de homem-hora 

disponível. 

 

A maior parte dos desenvolvimentos desta tese está ligada à eletrônica do medidor 

de impedância. Trata-se de um trabalho dedicado ao desenvolvimento de um 

produto nacional, que, até o momento, não está disponível para compra mesmo no 

mercado internacional. O produto, a ideia e a concepção do medidor são realizações 

desta tese que contribuem para incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias 

e métodos nacionais para instrumentação de medidores. 

 

No Capítulo 4 é apresentada parte dos estudos práticos que levaram à concepção do 

medidor em sua forma final. Apresenta-se a descrição dos principais trabalhos e 

resultados que subsidiaram a concepção do medidor. 

 



 

 

 

 

4. O MEDIDOR DESENVOLVIDO: CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONAIS 

 
 

4.1 Introdução 

O desenvolvimento da instrumentação eletrônica necessária para executar a 

medição da impedância é apresentado neste capítulo com foco nos aspectos 

funcionais. São descritos o funcionamento e a concepção de cada um dos módulos 

constituintes do medidor, identificando as decisões de projeto que levaram às 

escolhas apresentadas. 

 

Tendo em vista as dificuldades inerentes ao processo de medição, que ocorre em 

condições de campo normalmente desfavoráveis, idealizou-se o medidor de 

impedância como um equipamento portátil, alimentado por baterias, com o menor 

peso e menor volume possíveis. Internamente, o medidor foi pensado de modo que 

4 

O Medidor 
Desenvolvido: 
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as diversas funções fossem desempenhadas em placas diferentes do medidor, de 

forma modular. As principais vantagens dessa abordagem são a facilidade de 

manutenção e a facilidade no processo de evolução tecnológica, uma vez que a 

evolução natural das tecnologias presentes pode ser feita de forma gradual, por 

partes, ao permitir atualizações e aprimoramentos no hardware sem ter que conceber 

o equipamento novamente por completo.  

 

Durante a concepção do medidor foram executados numerosos testes e 

aprimoramentos na sua eletrônica, todos eles detalhados em relatórios internos do 

laboratório. A eletrônica do equipamento evoluiu durante o processo, tendo sido 

geradas diversas soluções de hardware e tendo sido escolhidas aquelas que se 

mostraram mais vantajosas em termos de custo, dimensões físicas e desempenho. 

Vale destacar que os desenvolvimentos realizados se deram em ambiente 

laboratorial, com fins acadêmicos de pesquisa e desenvolvimento. Para a concepção 

do medidor em sua forma comercial, a eletrônica do medidor deverá sofrer ajustes 

de projeto de modo a se adotar as melhores práticas, com vista à produção para 

venda. 

 

Os detalhamentos que compõem o projeto executivo do medidor, incluindo as 

especificações técnicas, esboços, diagramas, memórias de cálculo e demais 

informações técnicas estão documentadas nos relatórios internos do laboratório, 

constituindo a referência técnica para a construção do protótipo. Uma vez que o 

medidor resultante desta tese pode ser protegido por direitos autorais de uma 

eventual patente, tais informações não são apresentadas em detalhes neste texto. 

 

Os itens seguintes descrevem o processo de concepção do dispositivo com base no 

detalhamento no âmbito funcional de cada um de seus módulos constituintes, 

permitindo uma visão sistêmica básica de sua operação. 
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4.1 Topologia do medidor: módulos constituintes 

Considerando a necessidade de concepção de um instrumento de medição prático 

para uso em campo, o medidor foi projetado para ter em um único equipamento 

todas as funções necessárias à execução dos ensaios, dispensando equipamentos 

auxiliares, tais como computadores, osciloscópios, pontas de prova, e fonte de 

alimentação externa. Para que isso fosse possível, partiu-se do desenvolvimento de 

um gerador de ondas impulsivas com parâmetros ajustáveis, portátil e que pudesse 

ser embarcado. A Figura 12 apresenta o diagrama de blocos funcional do medidor, 

sendo que o módulo gerador está identificado na figura pela letra (A) dentro do 

círculo. 

 

O medidor foi equipado com um microcontrolador7 com capacidade de 

processamento suficiente para realizar as funções de controle dos periféricos e de 

processamento de sinais. O processador escolhido possui os periféricos essenciais 

integrados, tais como conversor analógico-digital (ADC), memória RAM, pinos de 

entrada e saída, interface serial para comunicação com o computador, entre outros. 

O uso do processador embarcado dispensa a necessidade de um computador 

externo para execução do ensaio. O microcontrolador está indicado no diagrama de 

blocos da Figura 12 pela letra (B). 

 

A aquisição dos sinais de corrente e tensão que são medidos no aterramento é feita 

por circuitos construídos à base de amplificadores operacionais, indicados na Figura 

12 pela letra C. Tais circuitos são responsáveis pela adequação dos níveis de tensão 

desenvolvidos no aterramento aos limiares de tensão de trabalho do ADC, além de 

permitirem o ajuste dinâmico de escala. Os demais circuitos indicados na Figura 12 

                                                           
7 Um microcontrolador é um microprocessador dedicado, com funções voltadas para o controle de hardware e 
que possui periféricos integrados, de que os processadores de uso geral muitas vezes não dispõem, tais como 
ADC, interfaces e uma quantidade maior de pinos de entrada e saída. 
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referem-se à memória FLASH8 para registro das ondas medidas (D), à interface 

serial para transferência dos registros para o computador (E) e à interface gráfica 

LCD9 para exibição das ondas medidas em formato gráfico ao operador (F). 

 

 

Figura 12. Diagrama de blocos funcional para o medidor de impedância de aterramento.  

Os itens seguintes abordam do ponto de vista funcional cada um dos módulos 

presentes no equipamento, referenciados na Figura 12. A divisão em módulos foi 

baseada nas funções do hardware, e a divisão não é só funcional, mas também física, 

pois os módulos seguintes ocupam placas e circuitos independentes no medidor. Os 

detalhes e características finais de cada módulo na forma que compõem o medidor 

são apresentados em seguida. 

 

                                                           
8 Memória FLASH é uma memória do tipo EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only 
Memory). Trata-se de uma memória não volátil, capaz de manter seu conteúdo mesmo na ausência de 
alimentação elétrica. Os chips produzidos comercialmente possuem vantagens interessantes, como baixo 
consumo e pouco espaço físico, além de alta segurança com relação aos dados armazenados. 

9 A tela LCD (do inglês, Liquid Cristal Display) é uma tela fina e leve na qual podem ser exibidas informações 
por via eletrônica, tanto alfanuméricas quanto imagens gráficas e vídeos, dependendo do modelo do LCD. 
Quando possui resolução QVGA ( Quarter Video Graphics Array), apresenta tela de 320x240 pixels, ou 
exatamente ¼ do tamanho de uma tela VGA (Video Graphics Array, um padrão de gráficos de computadores 
com resolução de 640 x 480 pixels). 
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4.1.1 Gerador de ondas impulsivas de tensão 

Para a quantificação de uma grandeza elétrica é necessário interagir com o sistema 

em teste. Tal interação pode se dar de forma indireta, pelo acoplamento de campos 

eletromagnéticos, ou de forma direta, a exemplo dos divisores de tensão. Em alguns 

casos, um sinal de excitação (uma perturbação) deve ser injetado ou induzido no 

sistema, originando reações que, uma vez identificadas e avaliadas, são capazes de 

revelar os parâmetros de interesse que se busca medir. 

 

Para o caso da medição de impedância de aterramento de torres de LTs, é sabido 

que a elevação de potencial observada nos eletrodos depende da forma de onda da 

corrente injetada [3]. Para a avaliação do desempenho frente à incidência de 

descargas atmosféricas, é interessante que o gerador que equipa o medidor seja 

capaz de produzir ondas impulsivas com formatos próximos das ondas de corrente 

de descarga, em especial à primeira corrente e à subsequente [45]. Conforme 

detalhado nas referências [22] e [23], o tempo de frente de ondas de corrente típicas 

de uma descarga única (ou primeira, de um conjunto de descargas negativas) situa-

se na faixa de 3 a 5 µs, com tempos de meia onda de 50 a 100 µs. Estes são os valores 

de base que nortearam o dimensionamento do módulo gerador. 

 

A primeira versão construída do gerador impulsivo foi baseada em uma topologia 

não usual, desenvolvida no LRC. Enquanto a maioria dos geradores de ondas 

impulsivas descrita na literatura de engenharia de alta tensão é baseada na descarga 

de bancos de capacitores [46], foi feita a concepção de um gerador que se baseia na 

indução de um pulso de tensão no circuito de teste por meio do acoplamento 

magnético criado entre o sistema de teste e o gerador. Apesar dos bons resultados, 

essa versão do gerador apresentou menos precisão no controle dos tempos de frente 

e meia-onda dos sinais gerados. 
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Visando superar o inconveniente apontado no parágrafo anterior, a concepção da 

nova topologia do gerador foi derivada das topologias clássicas vindas dos 

geradores impulsivos usados em altas tensões [46], que usam as descargas de dois 

elementos armazenadores de energia (capacitores) para a composição dos tempos 

de frente e de meia-onda dos pulsos de tensão produzidos. Na topologia 

desenvolvida nesta tese, porém, foi usado apenas um banco de capacitores para 

gerar o tempo de meia-onda, sendo que o tempo de frente é controlado 

exclusivamente pelos MOSFETs10 ultrarrápidos para tensões elevadas, operando 

como chave.  

 

O módulo gerador construído e que equipa o medidor foi concebido para produzir 

ondas de tensão de saída com formato aproximado de duplas exponenciais, porém 

com a frente de onda com formato mais convexo. Os tempos de frente podem ser 

ajustados desde 100 ns até a faixa de 10 µs, e os tempos de duração total podem ser 

ajustados desde 5 µs até a faixa de 10 s. As amplitudes de tensão de saída dependem 

do modelo de MOSFET usado, podendo assumir os valores desde 500 V até 1,6 kV. 

O módulo gerador final que equipa o medidor foi construído em placa de circuito 

impresso medindo 10,1 x 8,95 cm, peso em torno de 100 g e apresentando baixo 

consumo. A Figura 13 é uma fotografia do módulo de geração construído, já em 

placa de circuito impresso, feito para operação conjunta, de forma automatizada, 

com o sistema de controle embarcado. Junto dela, o correspondente layout para a 

confecção do circuito impresso. 

 

O disparo de geradores de tensão impulsiva tradicionais é controlado por meio da 

distância entre duas esferas metálicas dispostas perto uma da outra, configuração 

conhecida como gap. No gerado construído, o disparo se constitui no sinal eletrônico 

de comando do MOSFET, vindo do processador. A alimentação é feita por uma 

bateria recarregável selada de 12 V, que alimenta, além dos circuitos de comando e 

                                                           
10 MOSFET é uma sigla que vem do inglês, referente a metal–oxide–semiconductor field-effect transistor, uma 
tecnologia de produção de transistores de efeito de campo largamente usada em eletrônica. Os MOSFETs 
usados nesta tese são especiais, produzidos para aplicações em que são necessários chaveamentos em tensões 
mais altas e com velocidades de comutação mais elevadas que na maior parte das aplicações industriais. 
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controle, um conversor projetado para fornecer a tensão de operação em torno de 

500 V. 

 

  

Figura 13. Construção do gerador impulsivo para uso no medidor: layout de circuito impresso (à 
esquerda), circuito automatizado montado em placa de 10,1 x 8,95 cm (à direita). 

Variando a tensão de disparo do MOSFET é possível controlar a frente de onda, e 

ajustando os valores do banco de capacitores do gerador é possível ajustar os 

tempos de duração total. A descarga do pulso de tensão ocorre internamente sobre 

um banco de resistores, ligados em paralelo com os eletrodos de aterramento em 

teste. O valor equivalente do banco de resistores foi escolhido para evitar distorções 

na forma de onda de tensão de saída em virtude do efeito de carga do aterramento 

em teste. Além disso, a topologia do circuito e o método de medição (baseado na 

medição da corrente injetada no aterramento e do potencial resultante dessa injeção) 

garantem que a impedância interna de saída do gerador não afeta a qualidade ou o 

resultado das medições. 

 

As Figuras 14 a 16 ilustram algumas formas de onda de saída possíveis de serem 

geradas, medidas sobre um resistor de carbono de 390 Ω conectado à saída do 

gerador. Essas formas de onda foram medidas com um osciloscópio digital. A 

primeira delas apresenta tempo de frente de apenas 100 ns, com duração total de 

500 ns, uma onda extremamente rápida que pode ser usada para avaliações 

envolvendo o comportamento do aterramento em faixas de frequência mais altas. A 
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segunda apresenta um pulso com decaimento lento, com duração total de 500 µs. A 

terceira, por sua vez, aproxima-se mais de uma onda típica de primeira corrente de 

descarga, com frente de 3,5 µs e duração total de 500 µs. 

 

A Tabela 1 resume os parâmetros de onda que são possíveis de serem gerados, 

destacando a faixa de variação permitida para cada parâmetro. Não existe relação 

entre os parâmetros das colunas da Tabela 1, uma vez que a onda com amplitude de 

500 V é originada de uma tecnologia de fabricação de MOSFET diferente da onda de 

1 kV, que, por sua vez, também é diferente da tecnologia da onda de 1,6 kV. As 

diferenças nessas tecnologias de construção são responsáveis pela limitação na 

corrente máxima de saída e, consequentemente, na energia máxima que o gerador 

pode entregar à carga. 

 

 

Figura 14 Exemplo de onda rápida, com 100 ns 
de tempo de frente e 500 ns de duração total, 
medida sobre um resistor de 390 Ω. 

 

Figura 15 Exemplo de onda com decaimento 
lento (100 ns de frente por 500 µs de duração), 
medida sobre um resistor de 390 Ω.

 

Figura 16 Exemplo de onda com frente lenta: 3,5 µs de tempo de frente, 500 µs de duração total, medida 
sobre um resistor de 390 Ω. 
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Tabela 1. Parâmetros típicos de ondas que o gerador é capaz de gerar. 

Valor de pico da tensão de saída 500 V 1 kV 1,6 kV 

Corrente de saída máxima 40 A 25 A 9 A 

Tempo de frente (mín / máx) 50 ns / 10 µs 70 ns / 10 µs 100 ns / 10 µs 

Tempo de meia onda (mín / máx) 0,5 µs / 10 s 1 µs / 10 s 1 µs / 10 s 

 
 

4.1.2 A aquisição e o condicionamento de sinais 

A função deste módulo é adequar a informação analógica presente no sinal medido 

e condicioná-la ao tratamento digital subsequente, realizado no processador. Este 

módulo conta com divisores resistivos compensados de tensão, resistores shunt11 

para medição de corrente, limitadores de tensão (para proteção do conversor 

analógico-digital) e detectores de pico. 

 

O medidor precisa registrar a corrente injetada no aterramento e a correspondente 

elevação de potencial em relação ao terra remoto. Para tanto, é necessária a 

construção de circuitos condicionadores de sinais capazes de adequar os níveis de 

tensão medidos à faixa de operação do conversor ADC usado neste projeto (0 a 3 V). 

Isso foi feito por meio de divisores de tensão resistivos compensados, usando 

resistores de carbono comerciais de precisão. A medição da corrente pode ser feita 

internamente ao dispositivo por resistores shunt. 

 

Tanto a tensão desenvolvida no aterramento quanto a corrente nele injetada 

possuem amplitudes que podem variar consideravelmente com relação à forma de 

onda da corrente injetada, para um mesmo aterramento. Esse fator faz com que seja 

necessário construir mais de um divisor de tensão e adotar mais de um resistor 

shunt para medir a corrente. Ao todo, foram construídas quatro escalas consecutivas 

                                                           
11 O termo shunt foi usado neste texto como referência aos elementos resistivos inseridos em série com o 
circuito cuja corrente se deseja medir. Com base na queda de tensão medida entre os terminais do resistor shunt 
(cujo valor é conhecido) é possível obter a corrente que passa por ele. 
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para a medição de tensão (de 5 V a 500 V) e quatro para a corrente (de 100 mA a 

3.800 mA). 

 

O módulo de aquisição é também equipado com circuitos detectores de pico, 

projetados para manter em sua saída o valor de pico das ondas de tensão e corrente 

durante alguns milissegundos, tempo suficiente para digitalização completa das 

ondas de tensão e de corrente. Durante o ensaio, as ondas de tensão e corrente são 

amostradas simultaneamente por canais distintos do ADC e somente após a 

completa amostragem da onda é que os valores analógicos retidos nos detectores de 

pico são digitalizados no ADC. Os valores de pico obtidos pelos circuitos detectores 

são usados para validação das amplitudes de tensão e corrente que são extraídas do 

processamento das ondas digitalizadas de tensão e corrente. A Figura 17 apresenta 

o diagrama de circuito do detector de pico construído.  

 

 

Figura 17. Circuito detector de pico utilizado, empregado para sinais rápidos. 

Existe uma preocupação quanto à faixa de passagem dos circuitos analógicos do 

módulo de aquisição. Uma vez que o gerador é capaz de fornecer ondas com 

tempos de frente de até 70 ns, os circuitos desse módulo devem ter resposta 

satisfatória o bastante para não afetar de modo expressivo a qualidade das ondas 

registradas. Na prática, isso foi feito pelo cuidado na seleção dos componentes 
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empregados (principalmente no que concerne à faixa de passagem e slew rate12 dos 

amplificadores operacionais) e no roteamento das placas de circuito impresso. Foi 

empregado o amplificador operacional LM7171, com slew rate de 4,1 kV/µs e diodos 

rápidos 1N4148. 

 

A verificação qualitativa da faixa da resposta em frequência dos circuitos do 

módulo de aquisição indicou uma resposta satisfatória (até a faixa de 3 MHz). Além 

disso, conforme se pode verificar dos resultados que ilustram o capítulo 5, existe 

boa concordância dos resultados de medição usando o medidor construído e 

usando um osciloscópio digital, o que indica boa resposta dos circuitos analógicos 

do medidor. 

4.1.3 Armazenamento dos dados de medição 

 

Além de ser possível a exibição dos resultados de medição, o medidor é equipado 

com a opção de armazenamento de todas as informações geradas durante o ensaio 

em campo, permitindo a recuperação com fidelidade de tudo que foi produzido em 

cada teste. Tal funcionalidade permite maior liberdade ao operador à medida que 

possibilita a aplicação direta de funções de processamento de sinais no computador, 

além de facilitar a composição de relatórios, inclusive estatísticos. 

 

Os dados salvos correspondem aos valores instantâneos das ondas de tensão e 

corrente, valores de pico e valores da impedância impulsiva e da resistência de 

aterramento. As informações são registradas em memória não volátil do tipo 

FLASH a cada ensaio, podendo ser recuperadas por meio da interface serial.   

 

                                                           
12  A taxa slew rate é um parâmetro associado aos amplificadores operacionais que quantifica a taxa máxima de 
variação da tensão de saída por unidade de tempo, normalmente expressa em V/µs. 
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A quantidade de memória disponível no medidor permite armazenar até 78 ensaios 

completos, compatível com a autonomia de bateria do equipamento. Os dados estão 

sendo armazenados sem nenhuma compressão. A informação é salva em formato 

de número inteiro de 16 bits, totalizando 48 kB de informação por ensaio. 

 

O módulo de armazenamento foi montado em placa de circuito impresso contendo 

um chip de memória FLASH de fabricação Atmel. Trata-se de um circuito integrado 

com codificação própria de leitura e escrita, comunicação serial SPI (Serial Peripheral 

Interface) e conjunto de instruções específico. Tais características garantem maior 

confiabilidade, pois instruções específicas de leitura, gravação e, principalmente, 

exclusão de dados na memória só poderão ser executadas com o envio de bytes de 

código de função rigorosamente válidos. Além disso, apresenta uma proteção 

elétrica de hardware: o recebimento de instruções só é validado se um determinado 

pino de habilitação (Chip Select) está ativado, o que impede o processamento 

acidental de instruções. 

4.1.4 O processamento e gerenciamento do medidor 

O medidor de impedância impulsiva é equipado com a capacidade de 

processamento suficiente para executar técnicas básicas de processamento de sinais 

nos resultados de medição. Tal funcionalidade garante ao medidor a possibilidade 

de apresentar ao usuário resultados completos, mesmo na ausência de um 

computador ou notebook, o que é conveniente para as condições adversas de 

aplicação em campo. 

 

Embora o processamento digital dos sinais resultantes das medições possa ser 

executado posteriormente aos ensaios, usando um computador ou um notebook, a 

disponibilidade de um processador embarcado ao medidor apresenta alguns 

benefícios especiais, destacadamente: 
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• O medidor se ajusta melhor ao formato esperado de um possível produto 

comercial, facilitando ainda a futura expansão de funcionalidades do 

medidor; 

• A relação custo-benefício de um processador embarcado e seus periféricos é 

melhor, considerando o custo de compra de um computador dedicado; 

• Com a adição de uma tela gráfica, o processador embarcado é capaz de 

produzir os resultados de medição e apresentá-los ao operador ainda em 

campo, possibilitando identificar erros na execução do ensaio (tais como 

problemas de conexão) e sua correção sem ter que desfazer as montagens. 

 

Além disso, com a constante evolução dos dispositivos processadores e 

microcontroladores, os custos se mostram ainda mais vantajosos enquanto a 

capacidade de processamento e as funcionalidades aumentam a cada dia, o que 

desperta cada vez mais o interesse no uso de soluções em instrumentação com 

processamento embarcado. 

 

O medidor construído foi equipado com um sistema completo de processamento 

digital que inclui um processador digital de sinais (ou DSP, do inglês Digital Signal 

Processor), fabricante Texas Instruments, e periféricos associados (chips de memória 

SDRAM13, barramentos, controladores de hardware de entrada e saída digital, serial 

e USB, além de pinos e conectores para comunicação com periféricos e demais 

módulos do equipamento).  A Figura 18 mostra uma fotografia de parte do módulo 

de processamento, em que se destaca o processador digital de sinais como elemento 

central do kit de desenvolvimento empregado, modelo eZDSP, da Digital Spectrum. 

 

                                                           
13 Do inglês Synchronous Dynamic Random Access Memory, a memória SDRAM refere-se a um tipo de 
memória de acesso aleatório e dinâmico que possui sincronia em relação aos barramentos do sistema. Tornou-
se muito popular, inclusive para aplicações embarcadas, podendo ser encontradas em diversas configurações no 
mercado. 
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Figura 18. Kit de desenvolvimento usado no protótipo do medidor, baseado na arquitetura DSP da Texas 
Instruments. 

O DSP utilizado, modelo TMS320F28335, apresenta processador rápido, com clock 

máximo de 150 MHz, suporte de hardware a operações de ponto flutuante, além de 

memórias RAM (de programa) e FLASH (de código) integradas ao chip. A escolha se 

deu pela disponibilidade de exemplares desse processador no LRC, dado que são 

usados em outro projeto do grupo sobre detectores de descarga [47]. Este projeto 

inicialmente usava processamento baseado em FPGAs (Field-programmable gate 

arrays, um tipo de hardware reconfigurável), mas passou a usar uma arquitetura 

baseada em DSP. Os desenvolvimento alcançados com a participação nos trabalhos 

permitiu avançar muito com o código fonte, principalmente os trechos relativos aos 

controles de hardware, DMA, ADC e CPU Timers, avanços estes que contribuíram 

para agilizar o desenvolvimento do medidor de impedância impulsiva, por 

similaridade de uso e aplicação dos periféricos. 

 

A capacidade de processamento disponível no medidor atende aos requisitos de 

projeto, principalmente porque a operação em tempo real não é necessária. A 

quantidade de memória RAM disponível, 256 kB, atende às aplicações de 

processamento de sinais, embora a disponibilidade de mais memória seja algo 

conveniente, podendo, eventualmente, ser incorporada em futuras versões do 

medidor. 

 

A arquitetura de processamento dos DSPs é reconhecida no meio técnico pelo 

desempenho intrínseco nos cálculos do tipo produto seguido de soma, como 
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acontece na implementação de filtros digitais e cálculos de Transformada Rápida de 

Fourier. Tal capacidade, aliada ao clock elevado presente na versão usada neste 

medidor, habilita o pré-processamento dos dados de medição: filtragem, análises 

sobre o espectro em frequência, organização dos dados para gravação em memória, 

comunicação e geração de curvas para exibição ao usuário. 

 

Além de permitir o tratamento das informações, o sistema de controle projetado 

atende também às necessidades de gerenciamento do equipamento. As 63 portas de 

saída digitais disponíveis são usadas para controlar chaves comutadoras, relés de 

estado sólido e demais drives14 pertencentes ao equipamento, tudo isso é feito por 

meio de temporizações e rotinas internas de controle implementadas em software. As 

portas de entrada e saída possibilitam a cadência das ações necessárias à completa 

execução dos ensaios em campo, da preparação do módulo gerador ao registro em 

memória das medições efetuadas. Permitem ainda o controle do consumo de 

energia por meio da energização seletiva dos módulos, além da interatividade com 

o usuário pelo módulo de comunicação gráfico comandado pelos pinos de entrada e 

saída. 

4.1.5 A interface com o computador e com o usuário 

O fluxo de informações no interior do equipamento é feito em barramentos que 

conectam os diversos módulos que compõem o medidor. Trata-se de sinais digitais 

de controle ou de sinais analógicos resultantes das medições. 

 

A comunicação externa do medidor é feita pela interface serial, conector padrão RS-

232. O processador usado no projeto dispõe de duas interfaces seriais SCI (Serial 

                                                           
14 O termo drive usado neste texto refere-se aos circuitos eletrônicos criados especificamente para gerar as 
condições necessárias de compatibilidade entre sinais presentes no medidor, principalmente com relação à 
adequação das capacidades de fornecimento de corrente e níveis de tensão dos pinos, portas e elementos dos 
circuitos presentes no equipamento. Um exemplo é o conjunto de transistores usados para acionamento dos 
MOSFETs empregados no gerador. 
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Communication Interface), que são interfaces caracterizadas por serem assíncronas 

(não dependem de um sinal de clock comum entre receptor e transmissor) e por 

usarem apenas dois cabos para efetuar a transmissão: um transmissor (TX) e um 

receptor (RX). O uso de interfaces SCI é comum em equipamentos embarcados, nos 

quais possibilitam a interação entre a CPU e seus periféricos, ou ainda entre duas 

CPUs. 

 

A interface SCI do DSP usado emprega tensões de 0 a 3,3 V [48], sendo que a 

interface serial normalmente encontrada em computadores segue o padrão EIA RS-

232, que usa tensões de ± 15 V. Para viabilizar a transferência de dados entre o 

medidor e um computador via SCI, foi usado o circuito integrado MAX232, da Texas 

Instruments, que compatibiliza automaticamente os níveis de tensão do SCI do DSP 

e da interface serial do computador. O esquema de conexão com a identificação dos 

pinos e condutores de sinal encontra-se ilustrado na Figura 19, para referência. O 

código fonte para leitura e interpretação dos dados recebidos pelo computador foi 

desenvolvido para Matlab®15. 

  

 

Figura 19. Diagrama de conexões para uso do circuito integrado MAX232. 

Com a interface serial o medidor é capaz de transferir os dados resultantes das 

medições (salvos na memória FLASH) para um computador externo. Além dessa 

                                                           
15 Matlab® é um software para cálculo numérico de propriedade da MathWorks Inc. O código fonte usado para 
programação neste software caracteriza-se pela facilidade de criação, manuseio e depuração de eventuais erros. 
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funcionalidade, o medidor foi equipado com uma tela gráfica LCD para que fosse 

possível ao operador a visualização imediata das formas de onda de tensão e 

corrente resultantes no aterramento. 

 

Na escolha da tela LCD a ser usada foram consideradas algumas características 

fundamentais: 1) A disponibilidade de uma tela gráfica para exibição das curvas de 

medição é mais interessante do ponto de vista prático do que telas alfanuméricas; 2) 

O tamanho da tela deve ser grande o suficiente para permitir a visualização dos 

registros, mas não pode ser excessivamente grande para não aumentar as chances 

de danos em campo e não aumentar o consumo; 3) A resolução não pode ser alta 

demais, pois deve possibilitar uma taxa aceitável de atualização da tela, 

considerando que o processador não é otimizado para aplicações gráficas; 4) O 

custo não pode ser alto, comparado ao processador e demais periféricos. 

 

A tela LCD escolhida entre as opções amplamente ofertadas no mercado apresenta 

3,5 polegadas com resolução QVGA (320 x 240 pixels), modelo NHD-3.5-320240MF-

ATXL-1, de fabricação New Heaven Display. Esse tamanho de tela se mostrou 

satisfatório para a exibição das curvas de medição, embora uma tela de 5 polegadas 

tenha se mostrado posteriormente mais indicada, consideradas as dificuldades de 

visualização em campo. A resolução QVGA, por sua vez, se mostrou adequada ao 

processador escolhido, dada a inexistência de uma interface paralela específica para 

comandar o display (foi necessário o uso de pinos de uso geral para composição da 

interface de comunicação). O custo da tela escolhida, incluída a placa controladora e 

o driver, foi de pouco mais de 50 dólares. O consumo é de apenas 25 mA em 

operação, acrescido de 18 mA quando a iluminação de fundo (backlight) está 

acionada. 

 

O LCD escolhido foi acionado por uma placa controladora modelo 

NHD‐3.5‐320240MF‐20, contendo o chip controlador modelo SSD1963, da Solomon 

Systech. Esse controlador apresenta um conjunto de instruções gerais que se 

adaptam a qualquer tipo de display LCD que empregue a interface do tipo RGB (do 
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inglês, Red, Green e Blue) de 24 bits. Nessa interface estão presentes 24 linhas de 

dados que correspondem às cores primárias vermelha, verde e azul, cujas 

intensidades são dadas em escala de 0 a 255 (portanto, sendo necessários 8 bits para 

representação de cada cor, totalizando 24 bits). A interface de dados com o 

processador, por sua vez, é feita de modo paralelo, com 8 bits, sendo que as cores de 

cada pixel do LCD são enviadas pelo DSP ao controlador sucessivamente, na 

sequência vermelho, verde e em seguida azul. 

 

O código-fonte das rotinas que lidam com o LCD foi escrito com base nas 

informações do fabricante, principalmente aquelas relacionadas com a inicialização 

do display e com as temporizações envolvidas. Quanto à exibição das telas do 

medidor, não foi possível armazenar previamente os layouts em memória interna 

por falta de espaço disponível. A alternativa foi a criação de trechos de código-fonte 

para a geração dos elementos geométricos exibidos nas telas, como linhas contínuas, 

pontilhadas, retângulos, etc. Com a otimização feita, quase nenhuma informação 

gráfica precisou ser armazenada na memória RAM do processador, liberando 

espaço para as funções de processamento digital dos dados de medição. As 

fotografias das figuras 20 a 22 mostram o display escolhido já em operação no 

medidor. 

 

 

Figura 20. Tela inicial de recepção quando o 
medidor se encontra em estado de espera. 

 

Figura 21. Tela com o resumo dos resultados de 
medição para um dado aterramento. 



O MEDIDOR DESENVOLVIDO: CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

 

 

 

Figura 22. Curvas de tensão e corrente desenvolvidas em eletrodos de aterramento em teste. 

Os caracteres exibidos no display durante a operação são gerados em tempo de 

execução pelo software de controle do medidor por meio do mapeamento dos pixels 

referentes à cada uma das letras do alfabeto, numerais e caracteres especiais. Tal 

mapeamento foi feito com base na fonte Segoe UI, uma fonte sem serifa da família 

Segoe. Essa fonte foi originalmente criada para facilitar e melhorar a leitura de textos 

em ambientes gráficos. 

 

O medidor recebe comandos do usuário a partir de dois botões instalados no painel 

frontal do equipamento, visualizados na Figura 22. Os comandos associados aos 

botões são contextuais, ou seja, as ações a que eles correspondem dependem da tela 

que está sendo exibida ao operador. Esta estratégia foi escolhida de modo a 

simplificar a interação com o usuário e ao mesmo tempo possibilitar uma 

quantidade maior de ações disponíveis sem aumentar o espaço e a quantidade de 

botões de ação necessários. 

4.2 Escolha de materiais e componentes específicos 

Durante o funcionamento do medidor existe a necessidade da geração de tensões de 

teste que, para os padrões dos componentes eletrônicos empregados, são 

consideradas altas: 500 V, 1 kV ou 1,6 kV, por exemplo. Quando se trata da criação 
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de pulsos de tensão com essa ordem de magnitude e tempos de frente reduzidos (da 

ordem de alguns nanosegundos), ou seja, com faixas de passagem bastante amplas, 

as dificuldades técnicas envolvidas na concepção dos projetos e na construção dos 

circuitos aumentam consideravelmente. Existe a necessidade de uso de 

componentes fabricados para aplicações especiais. 

 

Para que o medidor funcionasse com o desempenho esperado foi preciso lançar mão 

de uma certa quantidade de componentes desse tipo. Em primeiro lugar, como são 

geradas tensões elevadas, foi preciso especificar para o módulo gerador diodos, 

capacitores, indutores, chaves e demais componentes compatíveis com tensões da 

ordem de kV e faixas de passagem de alguns MHz, sendo ainda necessário realizar 

ajustes e compensações para melhorar o desempenho. Como exemplos de tais 

componentes estão os resistores de filme metálico, escolha adotada na concepção do 

módulo gerador pela capacidade de suportar pulsos repetitivos de tensão elevada e 

possuírem boa resposta em altas frequências. A família VR68, da Vishay Components, 

escolhida para uso no medidor, suporta pulsos de tensão da ordem de 10kV, com 

faixas de passagem típicas da tecnologia de filme metálico, que se estendem a 

valores superiores a 100 MHz.  

 

Os MOSFETs usados no medidor, por exemplo, são fabricados para o uso em 

condições severas. O modelo IRF840, da Fairchild Semiconductors, é um MOSFET de 

potência com tensão nominal de 500 V, canal N, projetado para suportar um 

razoável nível de energia de avalanche, 510 mJ, com tempos de comutação da 

ordem de nanosegundos. O modelo IXFB44N100Q3, da IXYS Corporation, usa a 

exclusiva tecnologia HiperFET®, suportando 1 kV de tensão nominal dreno-source, 

energia de avalanche de 4 J e tempos de comutação também na ordem de 

nanosegundos. O modelo STW4N150 usa a exclusiva tecnologia PowerMESH® da 

ST Microelectronics, suportando tensões nominais de 1,5 kV, energia de avalanche de 

350 mJ e tempos de comutação também na ordem de nanosegundos. 

 

O módulo de aquisição e condicionamento de sinais precisa ter componentes com 
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resposta rápida e o mais linear possível, a fim de não distorcer os sinais. Na busca 

desse objetivo, foram usados os amplificadores operacionais LM7171, da Texas 

Instruments, que apresenta banda passante de 220 MHz e taxa slew rate de 4,1 kV/µs. 

 

Além dos componentes descritos foram usados diodos rápidos (do tipo Schottky16), 

baterias e conversores de tensão com estabilidade e correntes de saída adequada, 

capacitores com nível de tensão apropriado, entre outros. As trilhas e conexões 

também são fundamentais no desempenho do conjunto, uma vez que do seu mau 

dimensionamento podem resultar ruídos e interferências indesejáveis, exigindo 

cuidado na sua concepção (como por exemplo, através do uso de trilhas mais 

espessas e curtas, para minimização dos efeitos indutivos, além do adequado uso de 

planos de terra, analógico e digital). 

 

As conexões entre os módulos foram feitas com cabos curtos, de bitola 0,4 mm² e 

isolação em PVC de 300 V, formando rabichos entrelaçados de forma a reduzir 

ruídos e interferências durante o funcionamento. Os layouts das placas de circuito 

impresso foram projetados privilegiando trilhas curtas, espaçadas e espessas, 

reservando espaço suficiente para o necessário plano de terra (referência de 

potencial), tanto para o circuito de gerenciamento e comando quanto para o circuito 

gerador de sinais. 

4.3 O software de controle 

Para realizar os ensaios o medidor de impedância precisa executar uma sequência 

de operações que vai desde a energização e carregamento do gerador à formatação 

dos dados de medição e registro na memória FLASH. Essa sequência de operações 

                                                           
16 Uma família de diodos que usa o efeito Schottky na semicondução para produzir valores baixos de queda na 
barreira de potencial e maiores velocidades de chaveamento. 
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se passa de forma automatizada dentro do medidor gerenciada pelo programa 

embarcado no DSP. 

 

O código fonte do programa embarcado (firmware) foi escrito em linguagem C, 

usando o ambiente de programação Code Composer Studio V3.3, da Texas Instruments 

[49]. Este IDE (Integrated Development Environment) foi feito para dar suporte aos 

programadores que usam processadores Texas, sendo constituídos de todas as 

ferramentas para a geração do código fonte, identificação e correção de erros, 

compilação, linker e carregamento do código executável na memória FLASH interna 

do processador. 

 

A estrutura do firmware é essencialmente formada por um loop principal que é 

executado de forma cíclica pelo processador, aguardando o comando inicial do 

usuário. Após o comando, o processador passa a executar funções auxiliares que 

foram desenvolvidas para lidar com a interface gráfica, com a memória FLASH, 

funcionalidades internas do processador, como DMA e ADC, além do acionamento 

de relés para controle dos periféricos, por exemplo. 

 

A partir da tela inicial do medidor, o usuário pode escolher entre iniciar um ensaio 

novo ou visualizar resultados de ensaios anteriores. Nessa última opção, uma tela 

lista em ordem cronológica os ensaios presentes na memória FLASH do 

equipamento, dando a opção ao usuário de plotar as curvas de tensão e corrente do 

ensaio selecionado, ou ainda apagar definitivamente aquele ensaio da memória 

interna. 

 

Caso o usuário escolha a opção de iniciar um ensaio novo, os cabos de ligação do 

equipamento ao aterramento e eletrodos auxiliares devem ter sido previamente 

conectados, pois o instrumento inicia o procedimento de medição imediatamente 

após o comando do operador. Como primeira providência tomada ao iniciar o 

ensaio, antes de energizar o gerador de impulso, o programa prepara o conversor 

analógico-digital e o DMA para tratamento dos dados. 
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Inicialmente, um dos canais do DMA é configurado de modo a criar um buffer17 

circular na memória SRAM do medidor (que totaliza 256 kB, composta por palavras 

de 16 bits), para onde os dados resultantes das conversões realizadas pelo ADC são 

transferidos continua e sequencialmente. A cada conversão do ADC, o valor 

instantâneo da tensão ou da corrente é armazenado nesse buffer circular que, uma 

vez preenchido completamente, passa a sobrescrever os dados mais antigos 

anteriormente armazenados. Esta forma de organização e tratamento dos dados 

contidos na memória é também conhecido por FIFO, do inglês, first-in-first-out, que 

tem a antiguidade como critério para tratamento dos dados na memória. A Figura 

23 ilustra a concepção deste buffer circular, cujo tamanho adotado nesta tese foi de 

40 kB, o suficiente para armazenar completamente as ondas de tensão e corrente, 

sem sobrescrevê-las. 

 

Figura 23. Esquema de construção do buffer circular na memória SRAM do medidor (usando FIFO). 

Um dos canais do ADC é usado para a amostragem e conversão da onda de tensão e 

outro canal é usado para a onda de corrente. A amostragem destas grandezas ocorre 

simultaneamente, uma vez que o DSP usado possui duas unidades sample-and-

hold18. A conversão é feita sequencialmente, o que significa que a taxa máxima de 

                                                           
17 Um buffer é uma região da memória RAM usada para o armazenamento de dados de forma temporária. 
Buffer circular é aquele cujo conteúdo é escrito e lido de maneira circular, ou seja, a última posição do buffer é 
sucedida pela primeira. Assim, um algoritmo que acesse a última posição do buffer e continue a leitura, irá 
retornar ao início. 

18 Sample-and-hold, abreviado por S/H, é uma circuito analógico usado para capturar o valor instantâneo de 
uma grandeza analógica variante no tempo e mantê-lo na sua saída por um determinado intervalo de tempo. Em 
ADCs, este intervalo de tempo corresponde ao tempo necessário para efetuar a digitalização. 
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conversão do ADC, 80 ns por amostra, representa um intervalo efetivo de 160 ns 

entre cada amostra de tensão e 160 ns entre cada amostra da onda de corrente. 

 

Uma vez que a amostragem é feita de forma simultânea, não existe defasamento 

entre os valores de tensão e corrente. Caso existisse, os valores de impedância 

poderiam ser alterados, prejudicando a qualidade da medição. Outros dois canais 

do ADC são conectados aos detectores de pico, para uma melhor estimativa das 

amplitudes das ondas de tensão e de corrente. Para ilustrar a sequência de ações 

desempenhadas pelo medidor após a configuração do ADC e do DMA, a Figura 24 

apresenta um diagrama de blocos com as principais ações desta fase do ensaio, 

nesse texto chamada de loop de aquisição. 

 

 

Figura 24. Fluxo de execução do loop de aquisição. 

No segundo bloco da Figura 24, os tempos de frente e de meia onda das ondas de 

tensão geradas são configurados a partir de sinais digitais enviados à placa do 

gerador por pinos de entrada e saída do processador. Uma vez escolhidos os 

parâmetros da onda de tensão gerada, os capacitores que compõem o gerador são 

energizados e, em seguida, o pulso de tensão é aplicado aos eletrodos de 

aterramento. As temporizações feitas entre as ações acima usam as funcionalidades 

dos CPU Timers19 presentes no DSP.  

 

                                                           
19 Os processadores do tipo DSP em geral possuem timers (temporizadores) que podem ser usados para gerar 
uma referência de tempo durante a execução, além de outras aplicações. 
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No terceiro bloco, decorrido um intervalo de tempo compatível com os tempos da 

onda de tensão gerada, um sinal é enviado aos módulos de ADC e DMA para 

interrupção da conversão e da transferência de dados, protegendo os dados do 

buffer circular de serem sobrescritos. Imediatamente, o ADC é novamente disparado 

para iniciar a conversão dos canais 3 e 4, conectados aos detectores de pico, para 

identificação das amplitudes das ondas de tensão e corrente. Os dados presentes no 

buffer circular são então organizados para futuro processamento. 

 

O loop de aquisição segue para a aplicação de outras formas de onda ao 

aterramento, ou para a exibição dos resultados do ensaio na tela gráfica, para a 

avaliação do usuário. Se for do interesse do operador, os dados resultantes do 

ensaio, tanto os valores de impedância impulsiva quanto o registro integral das 

ondas de tensão e corrente no aterramento, poderão ser salvos na memória interna 

do equipamento para posterior transferência para um computador. Caso contrário 

eles são descartados. 

 

Durante o ensaio em campo, a maior parte das tarefas atribuídas ao processador 

está relacionada ao controle do hardware, tanto dos módulos internos (como o ADC) 

quanto dos externos (como gerador e sistemas de alimentação). O processamento 

das ondas de tensão e corrente pode ser feito de modo offline, ou seja, nos instantes 

que se seguem à aquisição, não havendo a necessidade de processamento em tempo 

real, o que simplifica a complexidade do programa e diminui os requerimentos em 

termos de hardware. 

 

A capacidade de processamento do DSP utilizado, com clock de 150 MHz, permite 

que o código fonte do medidor seja escrito mesmo em uma versão sem muitas 

otimizações sem que haja perda de desempenho. Isso é muito útil para agilizar o 

desenvolvimento de protótipos. Apesar de não existir necessidade de 

processamento em tempo real, as formas de onda de tensão e de corrente precisam 

ser amostradas e convertidas à taxa máxima do ADC usado, ou seja, 80 ns. Isso é 

conseguido pelo uso da funcionalidade de DMA que equipa o processador 
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escolhido, que transfere os dados provenientes do ADC diretamente para a 

memória SRAM, deixando o processador livre para as demais tarefas de controle a 

ele atribuídas. O DSP TMS320F28335 possui seis canais de DMA, todos eles 

passíveis de acionamento via sinais do ADC, com sincronização automática. 

4.4 O medidor em seu formato final 

Em seu formato final, o medidor de impedância construído é portátil e autônomo, 

com todos os periféricos inclusos. Duas baterias seladas de 12 V e 1,3 Ah fornecem 

alimentação para cerca de 4 horas de operação contínua antes de recarregar. O 

equipamento pesa cerca de 1,5 kg, mede 25 x 10 x 18 cm de largura, altura e 

profundidade, respectivamente, e foi acondicionado em caixa plástica com alça para 

transporte [50].  

 

O equipamento conta com um circuito interno gerador de ondas impulsivas de 

tensão para aplicação ao aterramento em teste. Os tempos de frente e de duração 

total das ondas são selecionados automaticamente via software, o que aumenta a 

versatilidade do dispositivo. Trata-se de um elemento ativo, capaz de gerar por si só 

os sinais de teste requeridos para seu funcionamento, os dados resultantes de sua 

aplicação incluem não só os valores de impedância impulsiva e resistência de 

aterramento, mas também o registro completo das ondas digitalizadas de tensão e 

corrente resultantes no aterramento. A Figura 25 ilustra o formato final do medidor, 

exibindo uma fotografia do seu conteúdo interno. 
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Figura 25. Vista interna do medidor acondicionado em caixa plástica (peso total em torno de 1,5 kg). 

O processador que equipa o medidor é o TMS320F28335 da Texas Instruments, parte 

do kit de desenvolvimento eZdspTM kit F28335 da Spectrum Digital Inc. Trata-se de 

um processador de ponto flutuante de 32 bits com arquitetura Harvard, trabalhando 

em 150 MHz de clock primário [48] [51].  

 

Uma tela de 3,5 polegadas, resolução QVGA, foi usada para visualização rápida de 

formas de onda medidas durante os testes de campo. Esse recurso é útil para evitar 

perda de dados em virtude de problemas de teste que poderiam impactar a 

confiabilidade dos resultados, como problemas de conexão nos cabos de teste. A 

resolução total da tela é de 320x240 pixels, o que permite tanto a visualização de 

formas de onda como o funcionamento da interface com o usuário. Todas as 

bibliotecas gráficas utilizadas no medidor foram escritas em linguagem C, 

especificamente para essa aplicação. A Figura 26 apresenta algumas fotografias do 

medidor construído, em que se pode notar a tela gráfica descrita. 
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Figura 26. Fotografias do medidor construído. 

Neste capítulo foram apresentados os aspectos práticos e técnicos que levaram à 

concepção do medidor de impedância impulsiva. O próximo capítulo dá enfoque 

aos resultados obtidos com a aplicação do medidor, como forma de se avaliar seu 

desempenho e sua viabilidade de uso. 

 



 

 

 

5. TESTES OPERACIONAIS DO MEDIDOR E AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO E VIABILIDADE 

 
 
 
 
 

 
O processo de desenvolvimento do medidor envolveu vários testes laboratoriais e 

de campo, os quais subsidiaram as definições relativas aos módulos do sistema de 

geração e medição nas diversas etapas de desenvolvimento. Tais testes consistiram 

nas primeiras avaliações quanto à viabilidade de aplicação do dispositivo. 

Entretanto, para concluir quanto à sua operacionalidade e eficácia na produção de 

resultados, são requeridos ensaios de aplicação em condições reais e respectivas 

análises de desempenho. Este capítulo é dedicado a tais realizações. 

 
Os primeiros testes com o medidor foram realizados em condições de laboratório, 

ao medir resistências concentradas. As indicações do equipamento foram 

comparadas às medições feitas com osciloscópio digital, apresentando desvios da 

ordem de 2%. Tais resultados foram úteis para demonstrar que, sob tais condições 

ideais, o medidor foi capaz de gerar e registrar, com qualidade aceitável, as ondas 

5 

Testes Operacionais 
do Medidor e 
Avaliação de 
Desempenho e 
Viabilidade  
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de tensão e corrente. Em seguida, o medidor foi utilizado para medir a impedância 

de aterramento para diferentes arranjos de eletrodos (tendo raio de cerca de 0,7 cm) 

enterrados em solos de alta ou baixa resistividade, registrando as ondas de corrente 

e GPR correspondentes, conforme descrito nas próximas seções. 

 

Vale a pena mencionar que existem fatores capazes de influenciar 

significativamente os resultados de medição tanto do medidor construído quanto 

das indicações do osciloscópio. Tais fatores incluem a presença frequente de sinal 

espúrio no solo, a variação da resistividade do solo ao longo do dia e as limitações 

dos métodos de medição, levando a variações significativas de resultados de 

medição, mesmo considerando medições consecutivas. Isso faz com que os esforços 

para uma melhor exatidão em muitos casos seja sem grande utilidade. 

5.1 Resultados de aplicação do equipamento para medição em 
aterramento concentrado 

Para esse ensaio foram medidas a impedância impulsiva, a elevação de potencial em 

relação ao terra remoto e ondas de corrente de um arranjo de três hastes verticais de 

0,5 m de comprimento, interconectadas e espaçadas de 1,5 m, enterradas em um 

solo de 200 Ωm de resistividade aparente. A resistência em baixa frequência foi 

medida por um instrumento comercial, indicando RT = 175,5 Ω. O eletrodo auxiliar 

de corrente foi colocado a 100 metros de distância, e a referência de potencial foi 

colocada 50 m de distância do aterramento em teste. Os cabos que ligam esses 

eletrodos foram dispostos ortogonalmente entre si. A Figura 27 ilustra a 

configuração dos cabos de medição. A Figura 28 compara as ondas de corrente e 

GPR obtidas pelo medidor e pelo osciloscópio digital. As estimativas para a 

impedância e a resistência obtidas de tais medições estão incluídas nas tabelas 2 e 3. 
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Figura 27. Esquema de ligação para hastes verticais curtas em um solo de 200 Ωm. 

 

Figura 28. Resposta de três hastes de 0,5 m interligadas e enterradas em um solo 200 Ωm. 

Note-se que as formas de onda gravadas incluem os efeitos de reflexão ao final do 

cabo de corrente, com efeitos perceptíveis a partir de 1,5 µs. Os registros obtidos 

com o medidor e com o osciloscópio apresentam boa concordância. 
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5.2 Resultados de aplicação para medição em eletrodo 
horizontal 

Em seguida, foram feitas medições em um eletrodo horizontal de 6 m de 

comprimento, enterrado a 0,5 m de profundidade num solo de 2000 Ωm, conforme 

indicado na Figura 29. A resistência medida em baixa frequência para esse eletrodo 

foi de RT=1536 Ω. Por causa da curta extensão do eletrodo horizontal testado, o 

eletrodo auxiliar de corrente foi enterrado a 50 metros de distância, e a sonda de 

tensão, a 30 m. As curvas de tensão e corrente resultantes do ensaio estão mostradas 

na Figura 30, com os respectivos valores de impedância e de resistência incluídos 

nas tabelas 2 e 3. 

 

 

Figura 29. Esquema de ligação para o eletrodo horizontal de 6m de extensão. 
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Figura 30. Resposta do eletrodo horizontal de 6m enterrado em um solo de resistividade mais alta.

5.3 Aplicação do equipamento para medição e
aterramento

Este arranjo de teste foi compost

profundidade num solo de 2000 

medida em baixa frequência foi de 49 

corrente foi colocado a 200 m de distância do vért

mútuos, e o eletrodo auxiliar de

uma direção perpendicular. A tensão impulsiva foi aplicada no vértice da malha, o 

que resultou nas formas de onda 
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. Resposta do eletrodo horizontal de 6m enterrado em um solo de resistividade mais alta.

Aplicação do equipamento para medição e
aterramento 

arranjo de teste foi composto por uma malha de 16 x 20 m, enterrada a 0,5

profundidade num solo de 2000 Ωm, conforme ilustrado na Figura 

baixa frequência foi de 49 Ω. Nesse experimento, o eletrodo auxiliar de 

corrente foi colocado a 200 m de distância do vértice da malha para evitar efeitos 

o eletrodo auxiliar de tensão foi colocado a 60 metros de distância em 

cular. A tensão impulsiva foi aplicada no vértice da malha, o 

formas de onda apresentadas na Figura 32. 
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. Resposta do eletrodo horizontal de 6m enterrado em um solo de resistividade mais alta. 

Aplicação do equipamento para medição em malha de 

enterrada a 0,5 m de 

Figura 31. A resistência 

o eletrodo auxiliar de 

ce da malha para evitar efeitos 

a 60 metros de distância em 

cular. A tensão impulsiva foi aplicada no vértice da malha, o 
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Figura 31. Esquema de ligação para a medição na malha de aterramento.

Figura 32. Resposta para a malha de aterramento enterrada em um solo de alta resistividade.

As curvas obtidas com o medidor mostrar

onda gravadas pelo osciloscópio, 

resultados de medição obtidos com o medidor

curvas medidas tanto com o 
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. Esquema de ligação para a medição na malha de aterramento.

. Resposta para a malha de aterramento enterrada em um solo de alta resistividade.

o medidor mostraram boa concordância com as formas de 

onda gravadas pelo osciloscópio, indicando uma boa confiabilidade para os 

obtidos com o medidor. Note-se que existem oscilações nas 

curvas medidas tanto com o medidor quanto com o osciloscópio. 
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. Esquema de ligação para a medição na malha de aterramento. 

 

. Resposta para a malha de aterramento enterrada em um solo de alta resistividade. 

rdância com as formas de 

uma boa confiabilidade para os 

se que existem oscilações nas 

osciloscópio. Posteriormente 
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verificou-se que elas estavam associadas a um sinal espúrio no solo com frequências 

representativas na faixa de 600 kHz a 1 MHz. 

 

Convém destacar ainda que alguns dos fatores que afetavam a qualidade dos 

resultados obtidos com o medidor foram identificados e aprimorados após a 

execução dos testes apresentados. Dentre esses fatores, cita-se a criação de mais 

escalas automáticas de corrente e a o reparo de algumas conexões defeituosas. Após 

as modificações feitas, o nível de ruído diminuiu consideravelmente nas curvas 

registradas pelo medidor. 

5.4 Análise da repetibilidade 20e incerteza de medição 

Nas avaliações feitas, o dispositivo apresentou uma boa repetibilidade nos 

resultados de medição para a mesma condição de teste – isso está ilustrado na 

Figura 33 a seguir, que mostra o resultado da medição da elevação de potencial para 

um aterramento concentrado, composto de cinco hastes verticais interligadas, de 0,5 

m de comprimento. O teste envolveu 12 medições, mantidas as mesmas condições. 

A curva com linha contínua indica a média dos pontos amostrados da onda da 

tensão medida nos eletrodos. A incerteza padrão do tipo A foi calculada com base 

nesse conjunto de dados, tal como descrito em [52], considerando os aspectos 

reportados em [53] [54], sendo indicada ao longo da curva como barras de erro com 

um valor máximo de 1,4675%, que ocorreu na frente de onda. A incerteza padrão 

tipo A para as medições de corrente chegou a 1,7142%, também na frente de onda. 

                                                           
20 O termo repetibilidade é adotado no Guia para Expressão da Incerteza de Medição - GUM (2008), publicado 
pelo INMETRO. Trata-se da versão brasileira do documento relativo à referência [52], publicado pelo BIPM - 
Bureau International des Poids et Mesures. 
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Figura 33. Elevação de potencial medida para 
representam incerteza padrão do tipo A

considerando 12 repetições consecutivas nas mesmas condições.

A impedância impulsiva Z

tensão e de corrente com base nos

(VP/IP). Outros componentes de incerteza 

das informações sobre a 

incerteza padrão combinada. A incerteza 

expressão geral ( )ADC ff ADCS x O G Q= − × +

erro de quantização do ADC

ponto amostrado SADC. Ao c

fabricante, a contribuição da incerteza padrão do ADC 

( ) 3 0.0203% 3 0.0117%ADC ADCu S S= ∆ = =

retangular. 

 

Considerando as incertezas padrão do tipo A para a tensão e 

da incerteza padrão do ADC, a incerteza padrão global para medições de tensão e 

de corrente é ( ) 1.4792%Pu V =
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. Elevação de potencial medida para o caso de um aterramento concentrado. As barras de erro 
representam incerteza padrão do tipo A, cujo valor máximo atingiu 1,71% na

considerando 12 repetições consecutivas nas mesmas condições.

A impedância impulsiva ZP é obtida por meio da relação entre os valores de pico da 

com base nos valores resultantes das conversões do 

mponentes de incerteza na medição podem ser obtidos 

das informações sobre a exatidão do ADC e da resolução do medidor para compor a 

incerteza padrão combinada. A incerteza associada ao ADC pode ser derivada da 

( )ADC ff ADCS x O G Q= − × + , na qual ffO  é o offset, ADCG

erro de quantização do ADC, para uma entrada analógica x e o correspondente 

. Ao consultar as informações do ADC no 

a contribuição da incerteza padrão do ADC foi calculada 

( ) 3 0.0203% 3 0.0117%= ∆ = = , assumindo uma distribuição de erro 

Considerando as incertezas padrão do tipo A para a tensão e para a corrente, além 

da incerteza padrão do ADC, a incerteza padrão global para medições de tensão e 

( ) 1.4792% e ( ) 1.7259%Pu I = . Como as ondas de tensão e 
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um aterramento concentrado. As barras de erro 
, cujo valor máximo atingiu 1,71% na frente de onda, 

considerando 12 repetições consecutivas nas mesmas condições. 

é obtida por meio da relação entre os valores de pico da 

resultantes das conversões do ADC 

podem ser obtidos por meio 

exatidão do ADC e da resolução do medidor para compor a 

ADC pode ser derivada da 

ADC é o ganho e Qé o 

, para uma entrada analógica x e o correspondente 

onsultar as informações do ADC no datasheet do 

foi calculada como 

assumindo uma distribuição de erro 

para a corrente, além 

da incerteza padrão do ADC, a incerteza padrão global para medições de tensão e 

. Como as ondas de tensão e 
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corrente são amostradas pela mesma unidade ADC, considerou-se que essas 

medições estão correlacionadas. Desse modo, a incerteza combinada pode ser 

escrita para ZP na forma [52]: 

 

 ( )
2

2( ) ( )
( ) ( )P P

c P P res P
P P

u V u I
u Z Z u Z

V I

  
= × + +  

  
 (6) 

 

O termo ( )( ) 0.5 / 3 0.2887res Pu Z = Ω = Ω  corresponde à incerteza padrão associada à 

resolução do protótipo. Usando a incerteza combinada expressa em (6) e adotando 

um fator de abrangência 2k = , a incerteza global de medição é dada por 

( ) ( )P c Pu Z k u Z= × . Por analogia, o mesmo procedimento e a mesma expressão 

podem ser usados para calcular a incerteza padrão associada à RG. 

5.5 Estimativa da impedância impulsiva e resistência de baixa 
frequência.  

Os valores de impedância impulsiva fornecidos pelo medidor nos testes de campo 

estão apresentados na Tabela 2 e são comparados com os valores estimados com 

base nas ondas medidas com o osciloscópio. A incerteza de medição associada ao 

protótipo é calculada conforme indicado na seção anterior. A incerteza associada às 

medições com o osciloscópio foi calculada usando a mesma abordagem, 

incorporando a incerteza associada à medição dos canais do osciloscópio retirada do 

manual do fabricante: 

 ( )
2

2( ) ( )
( ) ( )

OSC OSC
OSC OSC P P

c P P res POSC OSC
P P

u V u I
u Z Z u Z

V I

  
= × + +  

  
 , (7) 

 ( )( ) 0.02 0.15 1.2 OSC OSC
P Pu V V scale mV= × + × + . (8) 
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A incerteza expandida associada ao osciloscópio foi calculada usando 

( ) 2 ( )OSC OSC
OSC P OSC Pu Z u Z= × . Como a medição de corrente é feita sobre um resistor de 

carbono de alta precisão, a incerteza associada ao seu valor nominal foi combinada 

nos termos ( )Pu I  e ( )OSC
Pu I  em (6) e em (7). As incertezas resultantes estão 

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados de medição de impedância impulsiva. 

Configuração 
Forma de 

onda 

ZP - 
osciloscópio 

(Ω) 

ZP - 
medidor 

(Ω) 

Desvio entre as medições com 
osciloscópio e com o medidor 

Hastes verticais 
0,5 m 

3,5/500 µs 157 ± 9 154 ± 11 1,9% 
0,4/500 µs 141 ± 8 142 ± 10 0,7% 

Eletrodo 
horizontal 6 m 

3,5/500 µs 477 ± 27 503 ± 36 5,4% 

0,4/500 µs 212 ± 12 235 ± 17 10,8% 

Malha de 16x20 
m  

3,5/500 µs 22 ± 1 23 ± 2 4,5% 

0,4/500 µs 28 ± 2 29 ± 2 3,6% 
 

Note-se que na maioria dos casos os desvios com relação às medições baseadas em 

osciloscópio são menores do que 5%. Para um único caso, esse desvio atinge 10%, o 

que ainda é um bom resultado [36]. 

 

A resistência de aterramento foi estimada como a razão entre o valor instantâneo da 

onda de tensão e o valor instantâneo da onda de corrente para os instantes distantes 

da frente de onda, na cauda, indicados na Tabela 3. Os valores calculados são 

comparados com as resistências medidas por um medidor comercial que emprega 

sinais de baixa frequência (Modelo IM -2088, de fabricação Metrel, cuja incerteza de 

medição é de 5%, conforme indicado no manual do produto). 
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Tabela 3. Resultados de medição da resistência de aterramento 

Configuração 

RT – medidor 
comercial RT - osciloscópio RT – medidor 

Valor 
medido 

(Ω) 

Incerteza 
(Ω) 

Valor 
medido 

(Ω) 

Incerteza 
(Ω) 

Valor 
medido 

(Ω) 

Incerteza 
(Ω) 

Hastes verticais 0,5 m 175,5 8.8 175 11 183 13 

Eletrodo horizontal 6 m 1536 77 1538 100 1538 107 

Malha de 16x20 m 49 2 54 4 55 4 

 
Note-se que em todos os casos a resistência estimada pelo medidor e a obtida por 

meio das medições com osciloscópio concordam bastante, apresentando desvio 

máximo inferior a 5%. Os resultados também são coerentes com as indicações do 

medidor comercial, à exceção da resistência da malha, em que o desvio nos valores 

medidos atinge 12%. Vale a pena relatar a presença de sinais espúrios em todas as 

medições, sempre com amplitude em torno de 15 V, o que afetou a indicação dos 

dispositivos usados. De qualquer forma, os desvios relativos em relação aos valores 

obtidos por medições diretas ainda permanecem num nível aceitável, tendo em 

conta todas as variáveis que têm impacto sobre os resultados em condições de 

campo. 

 

A qualidade das medições de corrente e tensão foi avaliada comparativamente às 

ondas medidas pelo osciloscópio, indicando boa concordância. Os resultados 

indicam que o medidor proposto pode ser usado de forma eficaz para avaliar a 

impedância impulsiva de configurações de eletrodos de aterramento, auxiliando a 

engenharia de proteção contra descargas.  

5.6 Levantamento de custos 

O equipamento foi todo construído em laboratório, com componentes e materiais 

comerciais, a maioria passível de ser comprada diretamente no Brasil de 
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distribuidores como Farnell Newark ou RS Componentes. Nesse projeto foram 

empregados componentes importados da Digikey Corp., juntamente com outros 

componentes importados pelo LRC para uso em outros projetos. 

 

O custo total para produção de um protótipo do medidor foi de cerca de 650 dólares 

americanos, conforme relacionado na Tabela 4. Se for considerada a cotação do 

dólar do mês de janeiro de 2014, R$ 2,37/dólar, o custo material para construção do 

medidor em laboratório seria em torno de R$ 1.500,00. Para uma produção em 

maiores quantidades do medidor por uma empresa especializada, que tenha acesso 

a componentes com custos mais baixos, o custo do material de produção do 

medidor poderá ser ainda menor. 

Tabela 4. Estimativa de custo dos materiais usados na construção do medidor (valores em dólares). 

Item Componente Fabricante Preço 
Unit. Qnt. Sub 

Total 
1 eZDSP kit Spectrum Digital 385,00 1 385,00 

2 Controlador display TFT Newhaven Display 35,00 1 35,00 

3 Caixa de montagem Bud Industries 32,10 1 32,10 

4 Display TFT 3.5" Newhaven Display 28,50 1 28,50 

5 Baterias 12 V Unipower 14,12 2 28,24 

6 Conversor DC/DC 12V Murata Power 13,13 2 26,26 

7 Amplificador Operacional National 2,83 8 22,64 

8 Placas fenolite N/D 10,60 2 21,20 

9 Insumos (solda, parafusos, etc) Diversos 18,00 1 18,00 

10 Diodos, soquetes, CIs Diversos 13,00 1 13,00 

11 Conversor DC/DC 3.3V CUI Inc 10,86 1 10,86 

12 Conectores e botões Diversos 10,00 1 10,00 

13 Adaptador FFC Thruhole Newhaven Display 9,50 1 9,50 

14 Resistores e capacitores Diversos 8,00 1 8,00 

TOTAL $ 648,30 

 
 

Vale ressaltar que medidores de resistência de aterramento são frequentemente 

comercializados no Brasil por preços superiores a R$ 1.000,00, podendo atingir 

valores bem superiores para os modelos importados, como das marcas Metrel e 

Fluke.[55] [56][57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] 



 

 

6. CONCLUSÕES 
 

Considera-se que os objetivos fundamentais deste trabalho de tese enunciados em 

sua Introdução, quais sejam, o desenvolvimento de um sistema de medição da impedância 

de aterramento e da metodologia própria para sua aplicação, de modo a tornar viável a tarefa 

de medição para engenheiros que não sejam especializados nessa área, foram alcançados e 

estes configuraram uma contribuição original para o desenvolvimento da 

engenharia. 

 

Foi desenvolvido um sistema inovador para medição de impedância de aterramento 

baseado numa plataforma DSP. O dispositivo apresenta baixo custo, com peso e 

dimensões reduzidos (1,5 kg), acondicionado em caixa plástica para transporte e 

alimentado por baterias recarregáveis de 12 V (capacidade de 4 horas de operação 

contínua), possuindo incluso gerador de tensão impulsiva, memória não volátil para 

armazenamento de ondas de tensão e corrente medidas, e tela gráfica para 

visualização de dados. 
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A investigação envolveu realizações complexas, incluindo a concepção, o projeto e a 

implementação de todo o hardware e software necessários para construção do 

medidor, montagem e teste da sua versão final.  

 

Foram avaliados os aspectos fundamentais relacionados à resposta de aterramentos 

elétricos submetidos a correntes de descargas e foi definida a metodologia de 

medição de grandezas que possibilitam estimar tal resposta, notadamente das ondas 

de corrente impostas ao aterramento sob teste e das correspondentes elevações de 

potencial. Foram implementadas as rotinas de software para que o medidor 

estimasse automaticamente a impedância impulsiva do aterramento e a 

correspondente resistência em baixa frequência.  

 

Testes em condições de aplicação em campo foram realizados em diferentes arranjos 

de eletrodos, incluindo aterramentos concentrados e extensos, em solos de baixa e 

alta resistividade. Os resultados alcançados (em termos de impedância impulsiva, 

resistência de aterramento, ondas de corrente injetadas e correspondente elevação 

de potencial) foram consistentes, quando comparados àqueles obtidos com uso de 

osciloscópios digitais e instrumentação complementar. O desempenho do medidor 

foi avaliado para estas condições em termos da repetibilidade e incertezas dos 

resultados de medições, mostrando-se bastante satisfatório para a aplicação em foco. 

 

A arquitetura modular do dispositivo facilita a sua atualização pela incorporação de 

avanços tecnológicos e assegura facilidade na realização de melhorias de software e 

de manutenção nos seus circuitos internos. 

 

O sistema de medição desenvolvido é capaz de efetuar a medição de forma 

automatizada, por incorporar todo o hardware e software requeridos para geração, 

medição e apresentação dos resultados de medição. Trata-se de um dispositivo ativo 

que gera os sinais de corrente que são injetados nos eletrodos, adquire e registra as 

ondas de corrente e de correspondente elevação de potencial, e processa os 
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resultados finais.  Tem baixo custo, robustez, baixo peso para facilitar seu uso em 

campo. 

 

 Acredita-se que tal medidor constitui-se numa ferramenta efetiva para avaliação da 

resposta de aterramentos elétricos frente a correntes de descargas e que apresenta 

grande potencial de aplicação em problemas de proteção contra descargas 

atmosféricas. 

   

Em adição ao alcance dos objetivos fundamentais da tese, a experiência 

desenvolvida possibilitou algumas contribuições marginais relevantes, sobretudo a 

incorporação ao conhecimento da equipe do LRC da tecnologia de desenvolvimento 

relacionadas aos módulos do medidor e das metodologias práticas de medição. Vale 

realçar o conhecimento desenvolvido no projeto e implementação de geradores de 

ondas impulsivas de baixa potência, com diferentes princípios de funcionamento, 

nos quais se alcança controle fino dos parâmetros de tempo e de forma da onda de 

tensão. Tal conhecimento tem sido de grande utilidade para diversas outras 

aplicações e pesquisas recentes do LRC.  

 

Como propostas de continuidade deste trabalho, pode-se apontar: 

• A incorporação de sensores para medição de corrente do tipo bobina de 

Rogowski ou outra mais adequada, de modo a permitir a medição da corrente 

efetivamente injetada nos eletrodos para medições em torres de linhas de 

transmissão. O medidor já foi construído com uma entrada auxiliar para 

conexão deste tipo de bobina, e o software já foi preparado para desconectar 

os resistores shunt internos de medição de corrente quando a bobina estiver 

conectada. 

• Realização de testes de validação de medições de impedância impulsiva de 

aterramento de torres de linhas de transmissão. 

• Realizações complementares para viabilizar a comercialização do medidor, 

com divulgação para empresas do setor de energia. 
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