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RESUMO 

 

 
Os sistemas de aterramento são elementos de extrema importância para o 

desempenho de linhas de transmissão, tanto em regime permanente como em 

transitórios eletromagnéticos. Visando garantir uma forma mais segura e confiável 

de medição destes sistemas, foi desenvolvido este trabalho, como parte do projeto 

P&D PD-6491-0231/2011 - “Desenvolvimento de método para medição da 

impedância de aterramento de torres em linhas de transmissão de 69 a 500 kV em 

operação, empregando a corrente residual de 60 Hz”, referente ao Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico Brasileiro regulamentado pela ANEEL 

(Agência Nacional de Energia Elétrica). O objetivo do trabalho é o desenvolvimento 

de um equipamento protótipo de medição de sistemas de aterramento de torres de 

Linhas de Transmissão (LTs) em operação usando o método de corrente residual, 

sendo que para isso são apresentados alguns conceitos importantes trabalhados 

para alcançar este objetivo. No capítulo Estado da Arte, é apresentado o método 

desenvolvido no projeto P&D PD-6491-0231/2011, assim como apresentados os 

métodos convencionais de medição de aterramento, atualmente utilizados. Para 

alcançar o objetivo deste trabalho, foram realizados estudos comparativos, 

pesquisas e ensaios em laboratório e em campo, onde foi estudado o desempenho 

do equipamento protótipo desenvolvido. Os resultados obtidos foram satisfatórios, 

comprovando a eficiência da metodologia proposta e contribuindo para o 

desenvolvimento de um equipamento cabeça de série. 

Palavras-chave: Aterramento, Corrente Residual, Terrômetro, Bobinas de Rogowsky 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Grounding systems are extremely important elements for the performance of 

transmission lines, both permanent and transient electromagnetic. In order to ensure 

the safest and most secure form of systems, this work was developed as part of the 

R & D project PD-6491-0231 / 2011 - "Development of a method for determining the 

anchoring capacity of data transmission towers". 500 kV in operation, employing a 

residual current of 60 Hz, "refers to the Research and Development Program of the 

Brazilian Electricity Sector Regulated by ANEEL (National Agency of Electric 

Energy). The work of developing a data set of grounding systems of transmission line 

towers (LTs) in operation using the residual current method, and for this are 

presented some important operations for the use of this objective. In the State of the 

Art, the project is presented in the R & D project PD-6491-0231 / 2011, as well as the 

conventional standards of grounding communication, currently used. This study study 

is the study of studies and studies in laboratory and in field, where was studied the 

performance of vehicle prototype developed. The result was satisfactory, proving the 

efficiency proposed and contributing to the development of a kind of head. 

Keywords: Grounding, Residual Current, Terrometer, Rogowsky Coils 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

A dificuldade de medição da resistência de aterramento na linha de 

transmissão (LT) 230 kV Bateias – Jaguariaíva, devido à alta resistividade do solo, 

motivou estudos para encontrar uma metodologia onde fosse possível obter valores 

confiáveis da resistência de aterramento das estruturas. 

Desses estudos, surgiu a proposta de verificar a possibilidade de medir as 

correntes injetadas na malha de terra das torres através das estruturas e oriundas 

do próprio sistema de potência em operação. Esta proposta já havia sido utilizada 

com sucesso em subestações 34,5/13,8 kV pela Copel/Lactec, com utilização da 

corrente de neutro do próprio sistema. (GAMBOA, et al., 2005) 

Alguns testes em campo foram realizados em estruturas estaiadas, onde 

foram obtidos com auxílio de um alicate amperímetro a corrente que circulava por 

cada estai para terra. A medição foi feita em instantes de tempo diferentes. 

Posteriormente, foram registrados os sinais de corrente que circulava por um dos 

estais e de tensão entre o estai e um eletrodo afastado suficientemente da área de 

influência da malha de aterramento da torre. Esses registros não foram feitos no 

mesmo instante de tempo, porém a forma de onda de tensão registrada mostrou ser 

similar ao sinal de corrente. Estes resultados mostraram-se promissores, e destes 

surgiu a proposta do P&D PD-6491-0231/2011 - “Desenvolvimento de método para 

medição da impedância de aterramento de torres em linhas de transmissão de 69 a 

500 kV em operação, empregando a corrente residual de 60 Hz”, referente ao 

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico Brasileiro 

regulamentado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 

O método desenvolvido no projeto P&D PD-6491-0231/2011, para medição 

da impedância de aterramento de torres em linhas de transmissão de 69 a 500 kV 

em operação, consiste na medição ao nível do solo, na condição normal de 

operação da linha, da impedância de aterramento de LTs, com a linha energizada e 

sem desconexão dos cabos guarda, usando a corrente residual própria do sistema. 

Além disso, em comparação com os terrômetros comerciais, neste método não é 

necessária uma fonte externa de corrente, uma vez que para o cálculo da resistência 
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de aterramento é utilizada a corrente residual própria do sistema de potência. Esta 

característica supera dois problemas dos terrômetros comerciais. Um desses é a 

confiabilidade nos resultados de medição quando há presença de valores elevados 

de correntes de interferência, e o outro, a limitação na potência de terrômetros 

comerciais portáteis que são afetados nas condições de alta resistividade.  

(SALAMANCA, et al., 2016a) 

Para auxiliar nos estudos, nas medições e nas análises de resultados 

usando o método da corrente residual para comprovação da metodologia, foi 

desenvolvido o protótipo de um equipamento de medição. Medições iniciais 

permitiram identificar os cuidados e as considerações necessárias na medição, 

assim como também a sua abrangência. O desenvolvimento desse protótipo é o 

objeto desta dissertação. 

Com isso, a seguir são apresentados os objetivos deste trabalho: 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é o desenvolvimento do protótipo de medição de sistemas 

de aterramento de torres de LTs em operação usando o método de corrente 

residual. Para alcançar o objetivo geral será necessário cumprir com os seguintes 

objetivos específicos: 

 Verificar as necessidades para desenvolvimento do equipamento 

protótipo; 

 Projetar o equipamento protótipo; 

 Avaliar o desempenho do protótipo via testes de laboratório e de 

campo; 

Com os objetivos traçados, é apresentada a justificativa deste trabalho: 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Visando auxiliar na comprovação e validação do método para medição de 

malhas de aterramento de torres de transmissão utilizando a corrente residual, e 

visando uma continuidade dos estudos e pesquisas com o intuito de difundir o 
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método, surgiu a necessidade e oportunidade do desenvolvimento de um 

equipamento protótipo. Este equipamento permite o registro de sinais de forma 

confiável e a análise dos registros para posterior cálculo da resistência de 

aterramento da torre de transmissão. Os resultados poderão ser usados para 

alavancar o desenvolvimento de um equipamento comercial. Para apresentar o 

protótipo objeto desta dissertação, este documento tem a seguinte estrutura: 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Dentro da introdução é apresentado o problema que deu origem ao projeto 

P&D PD-6491-0231/2011 - “Desenvolvimento de método para medição da 

impedância de aterramento de torres em linhas de transmissão de 69 a 500 kV em 

operação, empregando a corrente residual de 60 Hz”, onde foi desenvolvido uma 

metodologia de medição de aterramento.  

Depois são apresentados os objetivos e a justificativa deste trabalho, que 

visam apresentar o equipamento protótipo desenvolvido para auxiliar na 

comprovação da metodologia. 

Posteriormente, no capítulo 2, é apresentada a fundamentação teórica de 

todos os assuntos a serem abordados posteriormente. 

 Após a fundamentação teórica, dentro do capítulo 3, Estado da Arte, são 

apresentados alguns métodos utilizados para realização de medição de malhas de 

aterramento e apresentado o método desenvolvido dentro do P&D 6491 - 0231 / 

2011, que é melhor detalhado no capítulo 4. 

 Feita a apresentação dos dados teóricos relativos ao assunto abordado, são 

apresentados no capítulo 5 os estudos e testes experimentais realizados para 

desenvolvimento do protótipo. Para finalizar, são discutidos os resultados, alguns 

desses já publicados em congressos nacionais e internacionais no capítulo 6. O 

capítulo 7 traz as conclusões obtidas, e a proposta de trabalhos futuros no capítulo 

8. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentados alguns conceitos utilizados para 

desenvolvimento e avaliação do protótipo desenvolvido. 

 

2.1 BOBINA DE ROGOWSKI 

 

Uma alternativa segura e confiável para medida de corrente elétrica é o uso 

da bobina de Rogowski. Esta bobina, representada na Figura 1, consiste de um 

núcleo toroidal, não magnético, que é colocado em torno do condutor. O campo 

magnético produzido pela corrente alternada no condutor induz uma tensão nos 

terminais da bobina.  (HIGASHI, 2006)  

 

FIGURA 1 – BOBINA DE ROGOWSKI 

 

Fonte:  (HIGASHI, 2006) 

 

Na Figura 2 é apresentado um esquemático do princípio de funcionamento 

de uma bobina de Rogowski. Quando a corrente Ic que flui pelo condutor central 

varia no tempo, induz uma tensão na saída do enrolamento da bobina de Rogowski 

que pode ser calculada via a lei de Faraday (1): 

 

v= -
NAμ

0

2πr

dic

dt
 

(1) 

 

Onde: 

A: área da seção transversal da bobina de Rogowski em m2 

N: número de espiras da bobina 

r : raio da bobina em m 

µo:  permeabilidade do vácuo em m.kg.s
-2

.A
-2
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Uma vez que a tensão induzida nos enrolamentos deste tipo de bobinas é 

proporcional à derivada do sinal de corrente monitorado, é necessária a utilização de 

um circuito integrador na saída da bobina, assim é obtida uma relação direta entre a 

tensão de saída do sensor (Vout) e a corrente Ic. Sinais contínuos (DC) não são 

possíveis de monitorar, já que para esse tipo de sinais a variação de corrente no 

tempo é nula e assim mesmo a tensão. 

 

FIGURA 2 – PRINCÍPIO BÁSICO DE UMA BOBINA DE ROGOWSKI 

 

Fonte: (W. F. RAY e C. R. HEWSON, 2000) 

 

O núcleo das bobinas de Rogowski é de ar, assim sua sensibilidade é 

pequena quando comparada com transformadores de corrente, os quais utilizam 

núcleos de material magnético, com altos valores de permeabilidade. Para aumentar 

o ganho e assim a sensibilidade das bobinas de Rogowski, pode ser aumentado o 

número de espiras N da bobina ou utilizar um integrador com maior ganho.  

Dentre as vantagens da bobina de Rogowski, pode-se citar a ampla faixa de 

magnitude de leitura em relação ao resistor shunt, a qual vai desde mA até alguns 

kA. A bobina não apresenta histerese, pois seu núcleo é de material não magnético. 

Possui boa linearidade, formato que facilita as medidas em lugares com acesso 

limitado, não possui contato físico com o circuito, um baixo consumo e uma baixa 

variação do sinal da saída com a temperatura.  (DELBEN, 2008). Além disso, a 
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indutância mútua não depende da corrente nem da frequência do sinal a medir.  

(SUETA, BURANI, & YOKOYAMA, 1999). A única limitação em frequência vem 

determinada pela ressonância da bobina, a qual depende do projeto.  

As bobinas de Rogowski podem ser construídas com núcleo de ar ou 

polimérico, núcleo de terras raras ou materiais nano particulados sem a presença de 

histerese. Apesar da forma toroidal ser a mais comum, existem estudos com 

geometrias diversas,  

Podem-se ressaltar dois tipos de bobinas de Rogowski, as bobinas flexíveis 

e as bobinas rígidas. No caso das bobinas flexíveis, que podem ser vistas na Figura 

3, a bobina se localiza sobre um núcleo flexível. A bobina pode ser fechada ao redor 

do condutor que se deseja medir por meio da união de seus extremos. Neste caso, o 

importante é que a união se faça corretamente para obter um circuito fechado e 

minimizar desta forma toda a influência de correntes externas à bobina. Este tipo de 

construção é útil quando se trabalha com condutores largos e de difícil acesso, além 

de ser apropriado para medir a corrente sem ter que desconectar o condutor.  (W. F. 

RAY e C. R. HEWSON, 2000) 

 

FIGURA 3 – EXEMPLO DE BOBINA DE ROGOWSKI FLEXÍVEL 

 

Fonte: (DELBEN, 2008) 

 

A bobina rígida é composta de um núcleo toroidal rígido de material não 

magnético sobre o qual se enrolam as espiras que formam o sensor. Esta bobina é 

mais indicada para medidas de grande precisão e para ser instalada de forma 

permanente. Um exemplo deste tipo de bobina é apresentado na Figura 4. A 

indutância mútua entre os enrolamentos é mais elevada e, desta maneira, a tensão 

de saída é maior que nas flexíveis (HIGASHI, 2006). As bobinas de Rogowski 

rígidas permitem a medição de correntes menores devido à possibilidade de utilizar 



22 

 

 

 

um número maior de espiras (N) quando comparadas às bobinas flexíveis. Além 

disso, por possuírem um raio menor, tem maior imunidade a campos externos. 

 

FIGURA 4 – EXEMPLO DE BOBINA DE ROGOWSKI RÍGIDA 

 

Fonte: (HIGASHI, 2006) 

 

2.2 INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA 

 

Por definição, interferência eletromagnética (IEM) ou EMI (Electromagnetic 

Interference) é a degradação do desempenho de um equipamento causada por uma 

perturbação eletromagnética. Essa perturbação eletromagnética pode ser um ruído 

eletromagnético, um sinal indesejado ou uma modificação do próprio meio de 

comunicação.  (NBR IEC 60050(161), 2005), ou seja, uma IEM ocorre quando uma 

energia é transferida de um dispositivo, equipamento ou sistema, para outro 

causando um comportamento indesejável no receptor dessa energia. (FERREIRA P. 

I., 2012) 

As fontes de IEM são divididas em naturais e não naturais ou artificiais, 

produzidas pelo homem. As fontes naturais podem ser ruídos atmosféricos, ruídos 

cósmicos ou descargas atmosféricas. Já as fontes artificiais de IEM são desde as 

lâmpadas incandescentes, o acionamento de motores, linhas de transmissão, linhas 

de alta tensão, etc. (FERREIRA P. I., 2012) 

As fontes de IEM, tanto naturais como artificiais, podem danificar os 

equipamentos, ou degradar os mesmos paulatinamente. Os problemas causados 

pela IEM vão desde falhas na comunicação, atuação de componentes sem o 

comando para isso, ruídos, falhas de segurança, interferência na medição de sinais, 

etc. (CASSIOLATO, 2006) 
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Esses problemas podem interferir no funcionamento de equipamentos, ou 

nas medições realizadas em ambientes sob influência de fontes de IEM. Por isso, é 

necessário utilizar métodos para mitigar ou até mesmo eliminar esses problemas. 

Alguns métodos são filtragem, aterramento dos equipamentos e/ou a blindagem dos 

mesmos (SADIKU, 2004).  

O aterramento consiste em criar um caminho condutor de eletricidade entre 

dois pontos com o intuito de conectar componentes eletrônicos e elétricos de um 

sistema entre si ou a um ponto de referência, que pode ser chamado de terra, no 

qual se descarregar toda a corrente indesejada, eliminando seus efeitos.  (SADIKU, 

2004) 

A blindagem tem como objetivo confinar a energia irradiada em uma região 

específica ou evitar que a energia irradiada penetre determinada região.  (SADIKU, 

2004) 

Já a filtragem é realizada por filtros, que são circuitos compostos por 

resistores, capacitores e indutores, que oferecem uma oposição relativamente 

pequena a determinadas frequências enquanto bloqueia a passagem de outras. 

(SADIKU, 2004) 

 

2.3 CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO. 

 

Conforme o VIM - "Vocabulaire International des Termes Fondamentaux et 

Generaux de Metrologie" / "International Vocabulary of Basic and General Terms in 

Metrology" (Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de 

Metrologia)  (VIM, 2012), vocabulário adotado pelo INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia), órgão responsável pela regulação e controle 

dos processos de metrologia no país, medição é um processo de obtenção 

experimental de valores que podem ser atribuídos a uma grandeza. A medição 

pressupõe uma grandeza compatível com o uso pretendido, segundo um 

procedimento e com um sistema de medição calibrado. 

Segundo este mesmo dicionário, a calibração é uma operação que 

estabelece uma relação entre valores e as incertezas de medição padrões, com as 

indicações correspondentes associadas. As operações de calibração são feitas 

através da comparação de um instrumento padrão com o instrumento a ser 
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calibrado, para determinar sua exatidão e verificar se a mesma está de acordo com 

o determinado.  

A calibração visa assegurar a confiabilidade de um instrumento de medição, 

protegendo o consumidor, no caso de comprador de produtos e serviços medidos, 

bem como o vendedor, também assegurar a credibilidade dos resultados de 

medição, nos casos de pesquisas e trabalhos de campo, como a medição da 

resistência de aterramento. 

Antigamente, eram utilizados os termos calibração e aferição. Por Aferição 

entendia-se a comparação entre os valores gerados por um padrão de referência e o 

valor efetivamente medido pelo instrumento sob análise. De outra parte, por 

Calibração entendia-se o ato de abrir o instrumento e proceder sua manutenção, até 

que este voltasse a medir dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante e, 

após esta intervenção, ele retornava ao laboratório onde era então procedida a 

Aferição. 

Mas o termo aferição foi abolido. (ALBERTAZZI & SOUZA). Atualmente, de 

acordo com o VIM, o termo utilizado, para confirmar que as propriedades relativas 

ao desempenho ou aos requisitos legais são satisfeitas por um sistema de medição, 

é Verificação (VIM, 2012). Portanto, hoje, de acordo com o VIM, utiliza-se apenas o 

termo calibração e verificação, sendo o termo aferição abolido. 

 

2.4 GAIOLA DE FARADAY 

 

Um condutor carregado tende a espalhar suas cargas uniformemente por 

toda a sua superfície. Se esse condutor for oco, as cargas irão se espalhar pela 

superfície externa, pois a repulsão entre as cargas elétricas faz com que elas se 

mantenham distantes umas das outras. Os efeitos de campo elétrico criados no 

interior do condutor acabam se anulando, resultando um campo elétrico nulo. Isso é 

válido também quando o condutor não está carregado, mas possui um campo 

elétrico causado por um agente externo. Seu interior fica livre da ação desse campo 

externo, esse efeito é conhecido como blindagem eletrostática.  

O físico britânico Michael Faraday, em 1836, realizou experimentos para 

provar os efeitos da blindagem eletrostática. Ele construiu uma gaiola de metal 

carregada por um gerador eletrostático de alta tensão e colocou um eletrômetro em 
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seu interior para provar que os efeitos do campo elétrico gerado pela gaiola eram 

nulos. Para provar que o interior da gaiola era seguro, o próprio Faraday entrou na 

gaiola. Esse experimento ficou conhecido por “Gaiola de Faraday”. (LEITE, 2012) 

Com isso, a blindagem eletrostática também ficou conhecida por gaiola de 

Faraday e esse efeito é muito utilizado em nosso dia a dia, como em carros e 

aviões, que atuam como gaiolas de Faraday, protegendo os passageiros em caso de 

uma descarga elétrica.  

Partindo do mesmo princípio da blindagem eletrostática por gaiola de 

Faraday, realiza-se a blindagem magnética através de materiais ferromagnéticos. 

Para blindar magneticamente uma região, componente ou equipamento, 

utiliza-se uma estrutura ferromagnética para envolver o material a ser blindado, 

atenuando e/ou até anulando o campo magnético externo, desde que este campo 

magnético não sature o material ferromagnético.  
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Os sistemas de aterramento são elementos de extrema importância para o 

desempenho de linhas de transmissão, tanto em regime permanente como em 

transitórios eletromagnéticos. Para que este sistema tenha um desempenho 

satisfatório, ele precisa apresentar uma impedância de aterramento adequada.  

Impedância de aterramento é a oposição oferecida pelo solo à injeção de 

uma corrente elétrica no mesmo (VISACRO FILHO, 2002). Em geral, o sistema de 

aterramento é modelado por uma impedância que conecta o sistema de potência ao 

terra remoto ou potencial zero. Para cada frequência específica, a impedância 

complexa é bem definida conforme a equação (2): 

 

Z(ω)=
V(ω)

I(ω)
 

 

Onde: 

Z () : Impedância, em Ω; 

V () : Tensão, em V; 

I () : Corrente, em A. 

 

(

(2) 

 

Em condições de baixa frequência, como na frequência industrial da rede 

(60 Hz), os efeitos da componente reativa da impedância de aterramento, em geral, 

são desprezados. Neste caso, o sistema de aterramento pode ser caracterizado por 

meio de uma resistência de aterramento.  

A medição da resistência de aterramento, para qualquer sistema de 

aterramento, consiste em aplicar uma corrente conhecida, através do(s) eletrodo(s) 

auxiliar(es) de corrente, de forma que ela retorne pelo solo até a malha sob ensaio. 

Esta corrente de ensaio, devido à resistência de aterramento que se deseja medir, 

gera uma elevação do potencial do sistema sob ensaio que é medida com referência 

a um eletrodo auxiliar de potencial. Portanto, conhecendo-se a corrente de ensaio e 

medindo-se a elevação do potencial do sistema de aterramento, a resistência de 

aterramento pode ser determinada pela relação da tensão medida pela corrente 

injetada. 
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A corrente injetada no solo se dispersa em várias direções, gerando assim 

potenciais de superfície do solo. É possível estimar este comportamento, 

aproximando as dimensões do sistema de aterramento a um hemisfério equivalente 

(ELEK, 1962). Este procedimento aplicado a torres de LTs consiste nos seguintes 

passos:  

a) Calcular a área do solo abrangida pelos cabos contrapesos, conforme a 

Figura 5;  

b) Calcular o raio do círculo equivalente à área do passo ‘a)’, conforme a 

Figura 6;  

c) Calcular o raio do hemisfério com área equivalente à área calculada no 

passo ‘b)’, conforme a Figura 6.  

 

FIGURA 5 – ÁREA DO SOLO ABRANGIDO PELOS CABOS CONTRAPESOS 

 

Fonte: (SHIONO, 2015) 

 

FIGURA 6 – RAIO DO CÍRCULO EQUIVALENTE E RAIO DO HEMISFÉRIO EQUIVALENTE  

 

Fonte: (GAMBOA, et al., 2005) 
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A Figura 7 ilustra o perfil de potenciais do sistema de aterramento em função 

da distância em termos do número de raios do hemisfério equivalente, onde Vm é o 

potencial do sistema de aterramento quando referenciado ao terra remoto ideal, ou 

seja de potencial zero (ELEK 1962; GAMBOA, et al., 2005) 

 

FIGURA 7 – PERFIL DE POTENCIAIS PARA O MÉTODO DO HEMISFÉRIO EQUIVALENTE 

 

Fonte: ( GAMBOA, et al., 2005) 

 

É possível observar na Figura 7 que para uma distância equivalente a cinco 

raios do hemisfério equivalente, o potencial do hemisfério e o potencial projetado, ou 

simulado, se igualam, porém com um erro de 20% em relação à tensão que seria 

obtida caso estivesse referenciada ao terra remoto ideal. Para uma distância 

equivalente a dez raios do hemisfério equivalente, o erro cometido na medição do 

potencial da malha sob ensaio é de 10%. (ELEK, 1962; GAMBOA, et al., 2005). 

Baseados nestes princípios foram desenvolvidos alguns métodos para 

medição da resistência de aterramento. Dentro destes, os mais utilizados são:  
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3.1 Método da Queda de Potencial  

 

O método da queda de potencial (MQP) é o método clássico, podendo ser 

realizado com um amperímetro, um voltímetro e uma fonte de corrente, ou através 

de equipamento específico, terrômetro. (KINDERMANN & CAMPAGNOLO, 1995; 

VISACRO FILHO, 2002; TAGG, 1964) 

O método da queda de potencial consiste basicamente em fazer circular 

uma corrente através do aterramento sob ensaio por intermédio de um eletrodo 

auxiliar de corrente, e medir a tensão entre a malha de aterramento e o terra de 

referência, terra remoto, por meio de um eletrodo auxiliar de potencial, conforme 

indicado na Figura 8. Onde: A corresponde ao sistema de aterramento principal, B à 

haste auxiliar para retorno da corrente elétrica injetada I, P ao eletrodo auxiliar de 

potencial, que se desloca de A até B, x à distância da haste P em relação ao 

aterramento principal A. (KINDERMANN & CAMPAGNOLO, 1995) 

 

FIGURA 8 – CURVA DA RESISTÊNCIA DE TERRA X DISTÂNCIA 

 

Fonte: (KINDERMANN & CAMPAGNOLO, 1995) 



30 

 

 

 

Nesta metodologia, é usada uma fonte de corrente, onde um dos terminais 

da fonte é conectado ao aterramento sob ensaio (A) e o outro terminal é conectado 

ao eletrodo (B), ou arranjo de eletrodos auxiliares de corrente localizado a uma 

distância de 5 a 10 vezes a maior diagonal do sistema de aterramento. Essa 

distância garante uma região do solo com potencial inalterado, terra remoto, distante 

dos dois eletrodos de corrente, aterramento sob ensaio e eletrodo auxiliar de 

corrente.  

O elétrodo de potencial P é deslocado em várias posições. Desloca-se na 

mesma direção e sentido do eletrodo de corrente auxiliar, a partir da periferia do 

sistema ou malha de aterramento sob ensaio, em intervalos regulares de medição 

iguais a 5% da distância, ver Figura 8, existente entre a periferia da malha A e o 

eletrodo de corrente auxiliar B.  

Conhecido o valor de corrente injetada e o potencial registrado com o 

eletrodo de potencial, calcula-se a resistência para cada posição do eletrodo auxiliar 

de potencial. Fazendo-se a leitura ou cálculo do valor da resistência R em cada 

posição, obtém-se a curva de resistência em função da distância x conforme 

indicado na Figura 8.  Vale ressaltar que a curva apresentada na Figura 9 é obtida 

quando o eletrodo de potencial está na mesma direção e sentido do eletrodo de 

corrente. Depois de levantada a curva de resistência, encontra-se o trecho 

horizontal, patamar, da curva. Este valor de resistência RA corresponde à 

resistência do sistema de aterramento sob ensaio. 

Na Figura 9 é possível observar melhor a zona de patamar de potencial, que 

é a zona onde não há influência do aterramento sob medição e nem do eletrodo 

auxiliar de corrente.  

 



31 

 

 

 

FIGURA 9 – CURVA CARACTERÍSTICA TEÓRICA DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DE UM 

ELETRODO PONTUAL 

 

Fonte: NBR 15749 - 2009 

 

Existem outras possibilidades de direção de deslocamento dos eletrodos 

também, podendo ser em sentindo ortogonal e até contrário como indicado por 

norma  (NBR 15749, 2009) e por alguns fabricantes de equipamentos. Nestes casos, 

as curvas encontradas são apresentadas na Figura 10. 

 

FIGURA 10 – CURVAS TÍPICAS DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO EM FUNÇÃO DAS 

POSIÇÕES REALATIVAS DOS ELETRODOS AUXILIARES DE CORRENTE E DE POTENCIAL 

 

Fonte: NBR 15749 – 2009 



32 

 

 

 

 

Na figura 10, X representa a área de influência do sistema de aterramento 

sob medição, Y a zona de patamar, e Z a área de influência do eletrodo auxiliar de 

corrente. A curva a é obtida quando o eletrodo de potencial está na mesma direção 

e sentido do eletrodo de corrente. A curva b, quando o eletrodo de potencial está na 

mesma direção e sentido do eletrodo de corrente, mas o eletrodo auxiliar de corrente 

não está a uma distância suficientemente distante da zona X. A curva c é levantada 

quando os eletrodos de potencial e corrente estão na mesma direção, mas em 

sentidos contrários. 

Analisando as curvas a, b e c da Figura 10, observa-se que as curvas b e c 

apresentam valores imprecisos do sistema de aterramento, pois não conseguem 

apresentar uma zona de patamar, ou apresentam um patamar menor do que o real. 

O MQP apresenta algumas variações, como o método de alta corrente, onde 

ao invés do terrômetro é utilizada uma fonte de potência, geralmente um gerador, 

para injetar uma corrente da ordem de dezenas de ampères, o que aumenta os 

potenciais induzidos na superfície do solo. Com este método os potenciais de 

superfície, e suas diferenças, são maiores e mais facilmente mensuráveis (NBR 

15749, 2009; IEEE - 81-2012, 2012). 

Outra variação do MQP é o de baixa corrente e onda quadrada. A corrente 

de ensaio é da ordem de dezenas de miliampères (mA) com forma de onda e 

frequência diferente da rede de 60 Hz. O terrômetro deve possuir filtros sintonizados 

adequadamente para mitigar ruídos e tensões presentes no ensaio. A grande 

vantagem deste método é que os terrômetros projetados para esta aplicação são 

portáteis devido à baixa amplitude de corrente injetada o que diminui a potência 

necessária de sua fonte.   

Porém a potência limitada da fonte representa uma desvantagem na 

medição de torres em solos de alta resistividade. Uma vez que o terrômetro não tem 

a potência suficiente para injetar a corrente mínima que permita obter potenciais de 

superfície cujas magnitudes sejam adequadamente superiores a tensões induzidas 

geradas por interferências eletromagnéticas durante o ensaio. Comprometendo 

assim a medição da resistência de aterramento.  

Um exemplo de equipamento comercial baseado na MQP é o medidor de 

Isolação-Terra marca Metrel modelo MI2088, apresentado na Figura 11. 
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FIGURA 11 – TERRÔMETRO METREL MODELO MI2088 

 

Fonte: O autor 

 

O método MQP com injeção de alta corrente apresenta alguns problemas: 

por causa da magnitude de corrente injetada no solo, existe o risco de choque 

elétrico aos profissionais envolvidos nas medições devido aos potenciais de 

superfície e eventual atuação indesejada de proteções elétricas das LTs. Para evitar 

erros, o procedimento de medição da resistência de aterramento de torres em LTs 

em operação, requer da desconexão dos cabos para-raios, evitando assim o efeito 

do paralelismo das torres adjacentes. Este efeito resulta em um erro de medição não 

conservativo, uma vez que reduz o valor da resistência medida  (CIGRE 275, 2005). 

Dessa forma, essa metodologia não é utilizada em inspeções periódicas devido aos 

altos custos envolvidos com desligamento do sistema, complexidade para 

desconexão dos sistemas de aterramento adjacentes e adoção de procedimentos de 

segurança para os riscos de choque elétricos inerentes, restringindo esses métodos 

à etapa de comissionamento.  (SALAMANCA, et al., 2016c) 
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3.2 Método de Alta Frequência  

 

Para contornar os problemas do MQP tradicional, fontes de corrente de 

baixa magnitude em alta frequência vêm sendo utilizadas para medição de 

impedância em torres de transmissão sem a necessidade da desconexão do cabo 

guarda. A forma de onda e a frequência são projetadas para realizar o 

desacoplamento da torre, e filtros sintonizados são projetados para que a medição 

não seja influenciada pelo sinal de 60 Hz e de harmônicas próprias do sistema 

elétrico (BELTRANI, et al., 2005) . 

O terrômetro utilizado injeta correntes de ensaio de alta frequência, dezenas 

de kHz, de modo que a torre sob ensaio seja desacoplada das demais torres. Este 

desacoplamento deve-se a redução dos efeitos dos aterramentos adjacentes devido 

à reatância indutiva dos cabos para-raios que resulta em um circuito aberto em alta 

frequência. (VISACRO FILHO, 2002) 

O desacoplamento ocorre quando a frequência da corrente de ensaio é tal 

que a reatância indutiva dos cabos para-raios é muito maior que a resistência da 

torre sob ensaio. Se a frequência for suficientemente alta, então a totalidade da 

corrente de ensaio tenderá a circular pelo aterramento da torre e o eletrodo auxiliar 

de corrente. (VISACRO FILHO, 2002) 

Neste caso, os potenciais induzidos na superfície do solo são provenientes 

da corrente de ensaio e, portanto, a resistência de aterramento pode ser obtida pela 

relação da tensão e a corrente de ensaio no patamar da curva de resistência. Este 

método dispensa a necessidade da desconexão dos cabos para-raios (VISACRO 

FILHO, 2002), o que reduz significativamente o tempo de ensaio.  

Um exemplo de equipamento comercial baseado nesta metodologia é o 

Medidor de Resistência de Aterramento de Alta Frequência – Megabras TM 25M, 

apresentado na Figura 12. 
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FIGURA 12 – TERRÔMETRO DE ALTA FREQUÊNCIA MEGABRÁS TM 25 

 

Fonte: O autor 

 

Apesar dos aspectos descritos anteriormente que fazem interessante o uso 

desse tipo de medidor, existem ainda condições que comprometem o desempenho 

dos equipamentos de alta frequência e a confiabilidade da medição. Entre essas 

condições estão a alta resistividade do solo que comporta a torre e a alta resistência 

de aterramento da própria torre sob ensaio.  (SALAMANCA, et al., 2016c) 

Para entender melhor estes problemas, considere o circuito equivalente 

apresentado na Figura 13, onde Iinj (A) é a corrente injetada, RT (Ω) a resistência de 

aterramento, IT (A) a corrente que flui por RT (Ω), Zeq (Ω) a resistência das estruturas 

adjacentes e Ieq (A)  a corrente que flui para Zeq (Ω). 

 

FIGURA 13 – CIRCUITO EQUIVALENTE DA MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO 

 

Fonte: (SHIONO, 2015) 
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Quando o solo que comporta a malha de aterramento da torre sob ensaio 

apresenta uma alta resistividade elétrica, a injeção de corrente do terrômetro Iinj fica 

limitada pela alta resistência de aterramento do arranjo de eletrodos utilizados para o 

retorno da corrente, por ser proporcional à resistividade do solo. Como resultado, a 

magnitude da corrente injetada é tão baixa que compromete a amplitude do sinal de 

potencial do ensaio afetando a resolução da leitura e a relação sinal-ruído1, que no 

pior dos casos impossibilita o ensaio. 

Outra condição que compromete o desempenho dos terrômetros 

convencionais, é a condição de alta resistência da malha de aterramento sob estudo 

RT. O método de injeção de corrente de alta frequência está fundamentado no 

desacoplamento do cabo guarda que interliga as malhas de aterramento das torres 

adjacentes Zeq. A forma de onda e a frequência do sinal de corrente de ensaio são 

projetadas para que na maioria dos casos a impedância do cabo guarda seja muito 

maior comparada com a resistência de aterramento sob ensaio, permitindo assim 

que maior parte da corrente injetada Iinj flua para terra através da malha de 

aterramento sob ensaio RT e outra parte muito menor pelas torres adjacentes. Assim 

o cálculo da resistência é realizado pelo equipamento considerando a corrente total 

injetada (Iinj = IT), com erro praticamente nulo. 

A afirmação anterior não é válida quando a resistência de aterramento sob 

ensaio 𝑅𝑇 (Ω) é comparável com a impedância equivalente do cabo guarda e das 

torres adjacentes 𝑍𝑒𝑞 (Ω). Isto acontece quando a torre foi construída em um solo de 

alta resistividade ou quando a malha de aterramento da torre está degradada que é 

o caso de maior interesse para as atividades de manutenção (RT ≥ Zeq). Assim, o 

desacoplamento não é efetivo resultando em grandes erros de medição não 

conservativos, uma vez que o valor medido da resistência de aterramento é menor 

que o real. Ainda podem-se citar outras influências, tais como, circuitos duplos, mais 

de um cabo guarda, vãos entre torres curtos, que pioram o desacoplamento.  

(SALAMANCA, et al., 2016c). 

Um exemplo destes problemas no desacoplamento, é discutido a seguir: 

Considere o circuito da figura 14, onde a distância entre torres d = 300 m, a 

                                            
1
 Sinal-ruído: relação entre o nível do sinal desejado e o nível do ruído de fundo 
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resistência das torres a, b e c = 20 Ω, e a indutância dos cabos de aproximadamente 

1,8 µH / m.  

 

FIGURA 14 – CIRCUITO SIMPLIFICADO PARA SIMULAÇÃO EM 25 kHz 

 

Fonte: O autor 

 

XL=2.π.25000.300.1,8.10
-6

= 84,8 Ω    (3) 

Zb=20//(10+j42,4) = 16,8 Ω    (4) 

Com isso, Rb_medido (com compensação): 

Rb_medido= 15,6 Ω →Erro de -22% 

 

Com a torre b = 80 Ω 

Rb_medido= 21,8 Ω →Erro de -73% 

 

3.3 Método com injeção de corrente e medição simultânea de correntes 

(Método Ativo)  

 

Este método também é chamado de método ativo, apresentado na norma 

IEEE 81 e na NBR 15749, é uma variação do método da queda de potencial, porém 

com medição simultânea das parcelas da corrente de ensaio que circula entre a 

resistência de aterramento da torre e o eletrodo auxiliar de corrente.  

Em se tratando de torre com estrutura autoportante não é possível se utilizar 

transdutores de corrente tradicionais, devido às dimensões dos seus pés. Portanto 

para torre autoportante e estaiada, devido às dimensões do mastro desta última, o 

uso de bobinas de Rogowski é uma opção interessante para medir a parcela da 
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corrente de ensaio efetiva que desce por cada um dos pés, estais ou mastros, 

dependendo do tipo de torre. (DELBEN, 2008) (W. F. RAY e C. R. HEWSON, 2000)  

Como a corrente que desce pelo aterramento da torre é medida, então 

mesmo que uma parte da corrente de ensaio se propague pelos cabos para-raios é 

possível determinar a resistência de aterramento da torre. (SHIONO, 2015) 

 

3.4 Método sem injeção de corrente e medição simultânea de correntes 

(Método passivo ou da corrente residual)  

 

Este método também é chamado de método passivo devido ao fato de que 

não se injeta nenhuma corrente de ensaio, uma vez que é utilizada a própria 

corrente do sistema de potência que circula pelo aterramento da torre. Portanto o 

método dispensa o circuito de corrente e, também, o eletrodo auxiliar de corrente, 

razão pela qual, o arranjo de ensaio deste método é bastante reduzido em relação 

aos demais métodos apresentados. 

O princípio deste método foi desenvolvido no P&D PD-6491-0231/2011, 

onde a metodologia para medição de resistência de aterramento de estruturas de 

LTs utiliza a corrente residual do sistema. Foi dada essa denominação à corrente 

que naturalmente está presente no sistema de aterramento da LT e que flui entre o 

cabo para-raios e os pés de torre. A corrente residual resulta do somatório de dois 

componentes: corrente induzida e corrente de desequilíbrio. (SALAMANCA, et al., 

2016a) 

A corrente induzida é provocada pelo campo magnético enlaçado pelos 

loops formados com as torres adjacentes, o(s) cabo(s) guarda e as resistências de 

aterramento destas. Uma vez que as resistências de aterramento das torres são 

desiguais, a característica dos solos mudam, como também as áreas dos loops dos 

diferentes vãos - distâncias, relevo e flechas diferentes - espera-se uma corrente 

resultante fluindo por cada torre, via contrapesos, como mostrado na Figura 15, 

onde IAB ≠ IBC. (SALAMANCA, et al., 2016a) 
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FIGURA 15 – COMPONENTE DA CORRENTE RESIDUAL: CORRENTE INDUZIDA 

 

Fonte: Adaptado de (SALAMANCA, et al., 2016a) 

 

A corrente de desequilíbrio representa a maior parcela da corrente residual. 

Considerando que uma LT interliga dois transformadores, fonte e carga, parte da 

corrente de desequilíbrio injetada pelo neutro na malha de terra da subestação 

carga, SE B, flui pelo aterramento das torres, retornando ao neutro do transformador 

fonte pelos cabos guarda, ligados à malha desta subestação – SE A. Os estudos 

mostram que as correntes de desequilíbrio são maiores nas torres mais próximas 

das SEs interligadas pela LT. A Figura 16 ilustra esta componente via torres-cabo 

guarda (I0CG).  (SALAMANCA, et al., 2016a) 

 

FIGURA 16 – COMPONENTE DA CORRENTE RESIDUAL: CORRENTE DE DESEQUILÍBRIO 

 

Fonte: Adaptado de (SALAMANCA, et al., 2016a) 

 



40 

 

 

 

A “corrente passante” não é contabilizada na corrente residual da torre, mas 

seu conceito é relevante para o presente estudo, pois a mesma pode estar embutida 

na medição individual dos pés da estrutura. Esta parcela resulta da injeção de 

correntes no solo em pontos próximos ao aterramento da torre sob teste. Correntes 

injetadas por eletrodos de terra de circuitos eletricamente independentes ao da LT 

em estudo geram diferenças de potencial no solo que provocam correntes entrando 

e saindo pelos contrapesos, interligados pela ferragem da torre, como ocorre com 

pessoas e animais devido à tensão de passo. O efeito de uma eventual corrente 

passante é contornado quando se mede o somatório das componentes que fluem 

por cada pé de forma simultânea. (SALAMANCA, et al., 2016a) 

A medição da corrente residual é realizada na base da torre, e essa medição 

deve ser realizada simultaneamente em todos os possíveis caminhos em que a 

corrente flui da torre para o solo, ou vice-versa. Em torres autoportantes pelos pés 

da torre; e em torres estaiadas pelos estais e pelo mastro da torre. Com o 

monitoramento simultâneo das correntes, o cálculo da corrente residual pode ser 

realizado computacionalmente, somando ponto a ponto o valor instantâneo da 

corrente em cada pé ou estai. 

A medição da tensão também na base da torre deve ser realizada 

simultaneamente com a medição da corrente. Esta é medida entre a torre e um 

eletrodo remoto. A medição da corrente, da tensão e o cálculo da resistência deve 

ser realizado em cada ponto de uma curva de resistência em função da distância 

com relação à torre sob ensaio, onde o patamar dessa curva corresponde à 

resistência da malha de aterramento da torre. A distância mínima à qual o eletrodo 

de potencial deve ser deslocado para garantir que a curva de resistência atingiu o 

patamar é determinada com o conceito do raio do hemisfério equivalente. (ELEK, 

1962) 
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4 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DA CORRENTE RESIDUAL 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desta metodologia dentro do P&D PD-6491-

0231/2011, foram realizados pesquisas e estudos das técnicas para medição de 

corrente e dos sensores utilizados para realização destas medições, assim como 

dos métodos utilizados para medição da resistência de aterramento, sendo 

consultados normas nacionais e internacionais e trabalhos técnicos e científicos. 

Considerando a medição de corrente residual, inicialmente foram levantadas 

as características construtivas das torres de transmissão, para que assim fosse 

possível determinar as máximas dimensões das janelas dos sensores necessárias 

para medição da corrente residual. Para isso, foram analisadas as dimensões de 

torres autoportantes e torres estaiadas, de diferentes projetos e tensão de operação.  

Foi levada em consideração uma aproximação da profundidade em que os 

pés poderiam estar enterrados igual a 30 cm. 

Para as torres autoportantes, com base nas dimensões do perfil lateral dos 

pés das torres foi aproximado um novo triângulo cuja largura é superior à do projeto 

original até obter-se um ângulo reto entre a largura e a altura e consequentemente 

um triângulo retângulo, como mostra a Figura 17. 

A partir deste triângulo retângulo foi calculada a largura da seção da 

estrutura a 30 cm do solo e o comprimento da circunferência do sensor de corrente 

necessária para envolvê-la. 

 

FIGURA 17 – DIMENSÕES DOS PÉS DE TORRE 

 

Fonte: O autor 
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Os valores máximos e mínimos são apresentados na Tabela 1: 

 

TABELA 1 – DIMENSÕES MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS PÉS DAS TORRES 

Dimensões  Menor Maior 

Altura (mm)  5031 1467  

Largura (mm)  2894  3807  

Diagonal (mm)  5804  4080  

Comprimento janela (mm)  122  2446 
Fonte: O autor 

 

Para as torres estaiadas, foram levantados os diâmetros dos estais, onde o 

maior valor encontrado foi de 28,58 mm. 

Analisando as técnicas de medição de corrente, e considerando as janelas e 

características construtivas das torres autoportantes, apresentada na Figura 18, o 

sensor mais indicado para medição da corrente residual nos pés das torres 

autoportantes é o sensor Bobina de Rogowski flexível, pois essa bobina pode ser 

fechada ao redor do condutor que se deseja medir por meio da união de seus 

extremos, além de possuir uma larga faixa de leitura de correntes, que vão de mA 

até kA. 

FIGURA 18 – PÉS DE TORRE AUTOPORTANTE 

 

Fonte: O autor 
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Para conhecer as magnitudes e as formas de onda das correntes que 

circulam pelos pés das torres para a terra e medir a tensão da torre em relação a um 

terra remoto, a fim de verificar se essa tensão é resultado da corrente que circula 

para terra, foram realizados testes em campo com sensores comerciais.  

Para os ensaios foram utilizados os seguintes equipamentos: 

• Voltímetro: Minipa ET-2076; 

• Alicate terrômetro Fluke 1630 Earth Ground Clamp; 

• Sensores de corrente: 

o AEMC MN 306 100 mV/A; 

o AEMC MN 261 100 mV/A; 

o CPM 300 mV/A; 

o Fluke i30 100 mV/A. 

• Placa de aquisição de dados: NI 9215 + 10 V, 16 bits, 100 kS/s; 

• Chassis NI USB-9262; 

• Chassis NI cDAQ 9172 

 

4.2 RESULTADOS 

 

Em alguns ensaios iniciais, foi medida a corrente residual em um pé das 

estruturas autoportantes, usando o sensor de corrente AEMC MN 261, o modulo NI 

9215 e chassis NI USB 9262. Na Figura 19 são apresentadas as formas de onda de 

tensão e de corrente registradas no ensaio. 

 



44 

 

 

 

FIGURA 19 – SINAIS DE TENSÃO E CORRENTE REGISTRADAS USANDO O MÓDULO NI 9215 E 

CHASSIS NI USB 9262  

 

Fonte: O autor 

 

O sinal de corrente apresentado na Figura 19, corresponde ao sinal de 

tensão registrado multiplicado pelo inverso da relação de saída nominal do sensor 

AEMC MN 261 (1A/100 mV). O sinal de tensão registrado pelo sensor foi de 

aproximadamente 13 mV e um valor pico-pico de 26 mV, considerando que a 

resolução do modulo NI 9215 é aproximadamente igual a 305 µV (20 V / 2
16

), foi 

possível reproduzir o sinal com 85 níveis. Devido a esta resolução, a reprodução do 

sinal de corrente foi limitada. 

Apesar disso, comparando os sinais de tensão e de corrente, observa-se 

uma correlação do sinal de tensão com o sinal de corrente. Uma vez que o eletrodo 

auxiliar foi posicionado a 5 m do pé da torre, a tensão não pode ser considerada 

com sendo relativa a um terra remoto, pois o eletrodo estava na zona de influência 

da malha de aterramento da torre. Com isso e conhecendo apenas a corrente em 

um pé de torre não é possível calcular a impedância da torre com a metodologia 

proposta, mas as medições mostram que a tensão é consequência da corrente que 

circula da torre para a terra. 
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Em outros ensaios, utilizando os mesmos equipamentos e a mesma 

metodologia de cálculo da corrente, foi possível observar que a componente 

principal do sinal de tensão é de 60 Hz. Também foi possível verificar que o 

problema de resolução do módulo NI 9215 fica mais evidente para sinais mais 

baixos, como no caso da Figura 20, onde a amplitude na saída do sensor AEMC MN 

261 foi de aproximadamente 5 mV, com isso o sinal foi reproduzido com apenas 33 

níveis de tensão, prejudicando notoriamente a forma de onda da corrente e não 

sendo possível correlacionar qualitativamente o sinal de corrente, azul, e tensão, 

verde. 

 

FIGURA 20 – SINAIS DE TENSÃO E DE CORRENTE REGISTRADAS USANDO O SENSOR MN 

261 E O MÓDULO NI 9215 E CHASSIS NI USB 9262  

 

Fonte: O autor 

 

Na Figura 21, são apresentados os sinais de corrente medidos no mesmo pé 

de uma estrutura, com o sensor CPM, sinal vermelho, relação de saída nominal de 

300 mV/A e o sensor AEMC MN 306, sinal azul, relação de saída nominal de 100 

mV/A. O sinal de tensão também é apresentado na mesma figura. Uma vez que a 

relação de saída do sensor CPM é maior que a relação de saída do sensor da 

AEMC MN 306 observa-se uma melhor resolução no sinal. 
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FIGURA 21 – SINAL DE CORRENTE E DE TENSÃO REGISTRADOS NO PÉ DA TORRE COM OS 

SENSORES DE CORRENTE AEMC MN 306 E CPM E MÓDULO NI 9215 

 

Fonte: O autor 

 

A aquisição dos dados das medições apresentadas foi realizada através dos 

módulos de aquisição do módulo 9215 da National Instruments, DAQ - NI, o qual 

possui as seguintes especificações: 

o Número de canais: 4 

o Ligação dos canais: Single-ended ou diferencial 

o Resolução A/D: 16 bits 

o Range de entrada: +-10 V 

o Frequência de amostragem: 100 kS/s 

 

Os resultados mostraram dificuldades quanto à resolução do sistema 

utilizado, ou seja, ocorrência de erros de quantização. Isto se deve ao fato da escala 

do módulo de aquisição de dados não estar corretamente dimensionada para a 

magnitude dos sinais medidos em campo, aliado à relação tensão / corrente dos 

sensores utilizados, CPM 300 mV/A e AEMC MN 306 100 mV/A, não serem 

eficientes para os sinais medidos.  
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Após o levantamento da magnitude e das formas de onda da corrente 

residual e da tensão, foi feito a caracterização das correntes residuais na base de 

torres de transmissão, em dois tipos de torres: autoportante e estaiada. Para a 

caracterização dessas correntes foi registrada a forma de onda das correntes e 

calculado e/ou medido o seu valor eficaz. Além dessa análise no domínio do tempo, 

foi realizada também a análise no domínio da frequência e calculado o espectro 

harmônico das correntes. 

Os equipamentos de medição utilizados para a caracterização das correntes 

foram:  

o Terrômetro: Ground Flex Field Kit, Model 6474 & 5m GroundFlex 

w/Ground Tester Model 6472, marca AEMC;  

o Módulo de Aquisição de Dados: NI 9239 marca National Instruments, 

24 bits, 10−
+  V, 50 kS / s / ch; 

o Chassi para módulos de aquisição de dados: NI USB-9162 marca 

National Instruments;  

o Sensor de Corrente: SR 759 marca AEMC. 

 

A caracterização da corrente residual das torres de transmissão está 

baseada no registro das formas de onda na base das torres e no cálculo do valor 

eficaz dessa corrente.  

Para a medição do valor eficaz e o registro das formas de onda da corrente 

residual das torres do tipo Autoportante, foram usados os sensores de corrente 

Ground Flex de 5m que fazem parte do terrômetro Ground Flex Field Kit. Esses 

sensores são do tipo Bobina de Rogowski.  

Para a medição de corrente nos estais foram usados os sensores de 

corrente SR 759 com uma relação tensão/corrente de 1000 mV/A, maior relação 

tensão/corrente de sensores comerciais de núcleo rígido aberto encontrados em 

pesquisa de sites de fabricantes, e uma janela de tamanho suficiente para abraçar 

os estais.  

Nas torres autoportantes para medição do valor eficaz foi necessário apenas 

o conjunto módulo 6742 e 6474. 
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Para registrar a forma de onda da corrente residual foi usado o sistema de 

medição constituído pelo módulo 6474, o chassi NI USB-9162, o módulo NI 9239 e 

um notebook com software para visualização e análise dos dados.  

No módulo 6474, foi adaptado um cabo coaxial com conector BNC para 

transmitir o sinal para o módulo de aquisição de dados NI 9239. O sinal proveniente 

do módulo 6474 corresponde ao sinal na saída do integrador. Neste ponto apenas é 

possível registrar os sinais correspondentes aos canais ou ao combinatório dos 

canais segundo a posição da chave seletora. Assim, o registro simultâneo da forma 

de onda dos quatro canais não foi possível.  

Esse registro simultâneo foi apenas possível na torre estaiada, onde foram 

usados os quatro canais do módulo NI 9239 e os quatro sensores SR 759 cuja 

relação de saída 1000 mV/A dispensou o uso do módulo 6474.  

Via Matlab ® foi possível realizar a análise das oscilografias. Nessa análise 

foi calculado o valor eficaz, true rms, do sinal de corrente, comparado com o valor 

eficaz apresentado pelo módulo 6472, assim como também a avaliação do conteúdo 

harmônico do sinal. 

As medições das correntes em cada pé ou estai de torre e a corrente total 

realizadas com o sistema AEMC 6472 + 6474 e o sistema 6474 + NI 9239 / Cálculo 

Matlab foram realizadas em diferentes instantes de tempo. As medições das 

correntes realizadas com o sistema SR 759 + NI 9239 / Cálculo Matlab foram 

realizadas simultaneamente. 

 

 Torre Estaiada 

 

Por ser uma torre estaiada optou-se por realizar medições usando o sistema 

de medição SR759 + NI 9239 para os estais. Na Figura 22 são apresentadas as 

formas de onda das correntes registradas nos quatro estais e na Figura 23 o 

somatório das correntes calculado a partir do registro da corrente em cada estai. 
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FIGURA 22 – SINAL DE CORRENTE REGISTRADO NOS ESTAIS DA TORRE COM O SISTEMA SR 

759 + NI 9239  

 

Fonte: O autor 

 

FIGURA 23 – CORRENTE TOTAL MEDIDA NOS ESTAIS DA TORRE 

 

Fonte: O autor 

 

Na Figura 24 são apresentados os espectros harmônicos das correntes 

registradas em cada pé de torre. Nota-se que as maiores componentes harmônicas 

presentes em cada estai são as de 3ª e 5ª ordem, seguido da de 7ª ordem. Apesar 
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de apresentarem magnitudes diferentes, os espectros apresentam similaridades 

entre si. 

 

FIGURA 24 – ESPECTRO HARMÔNICO DA CORRENTE TOTAL DOS ESTAIS DA TORRE 

 

Fonte: O autor 

 

 Torre Autoportante 

 

O sistema 6474 + NI 9239 foi usado para registrar a corrente nos pés da 

estrutura, a Figura 25 apresenta a forma de onda da corrente em cada pé da torre e 

a corrente eficaz, True RMS, representada pela linha verde. A Figura 26 o respectivo 

espectro harmônico. 
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FIGURA 25 – SINAL DE CORRENTE REGISTRADO NOS PÉS DA TORRE COM O SISTEMA 6474 

+ NI 9239 

 

Fonte: O autor 

 

FIGURA 26 – ESPECTRO HARMÔNICO DAS CORRENTES EM CADA PÉ DA TORRE 

 

Fonte: O autor 
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Na Figura 27 é apresentada a corrente residual total e na Figura 28 o seu 

espectro harmônico. 

 

FIGURA 27 – CORRENTE RESIDUAL TOTAL DOS PÉS DA TORRE 

 

Fonte: O autor 

 

FIGURA 28 – ESPECTRO HARMÔNICO DA CORRENTE TOTAL DOS PÉS DE TORRE 

 

Fonte: O autor 

 

O espectro harmônico da corrente total apresenta grande amplitude da 5° e 

da 7° harmônica, como mostrado nos espetros individuais, mostrando a semelhança 

dos sinais medidos em pés diferentes da estrutura. 

Para caracterizar as correntes residuais, foram realizadas basicamente duas 

análises: 
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Uma análise relativa ao valor eficaz da corrente, que permitiu identificar a 

faixa da corrente na qual o sistema de medição deverá operar. A análise indicou 

uma faixa de operação de poucos miliampères a centenas de miliampères na 

maioria dos casos, de 17 até 150 mA. Faixa bastante ampla, pelo que deverá ser 

implementada no sistema de condicionamento de sinal uma etapa de amplificação 

com ganhos variáveis.  

Outra análise utilizada foi a temporal, realizada a partir do registro das 

formas de onda das correntes residuais. O registro das formas de onda é 

fundamental no desenvolvimento da metodologia proposta, uma vez que podem ser 

identificadas condições de defasamento entre os sinais de corrente e o sinal de 

tensão, devido ao uso da bobina de Rogowski, que posteriormente poderão ser 

utilizados para o cálculo da impedância de aterramento da torre.  

Registrando a forma de onda, haverá subsídios que permitirão um melhor 

entendimento da corrente residual e das parcelas que a constituem. A partir da 

forma de onda foi possível realizar uma análise no domínio da frequência, onde foi 

calculado o espectro harmônico da corrente residual, Figuras 24, 26 e 28. A análise 

mostrou que as harmônicas de 3ª, 5ª e 7ª ordem são predominantes, porém, a sua 

magnitude varia em função de sua proximidade à subestação. Em função destes 

resultados foi definida a largura de banda do sistema de medição de corrente, sendo 

ele de 60 Hz a 540 Hz. 

A tabela 2 apresenta um comparativo entre o método desenvolvido e os 

métodos de queda de potencial tradicional e alta frequência. 

 

TABELA 2 – COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS EXISTENTES E DE CORRENTE RESIDUAL 

Características 
Queda de potencial 

tradicional 

Alta 

frequência 

Corrente 

Residual 

Desconexão do cabo 

Para raios 
Necessário 

Não é 

necessário 

Não é 

necessário 

Fonte de corrente Necessário Necessário 
Corrente do 

sistema 

Sensor de corrente 

adicional 
Não é necessário 

Não é 

necessário 
Necessário 

Fonte: O autor 
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Com todos esses estudos e testes realizados, foi possível identificar e 

determinar os requisitos de medição necessários para  comprovação experimental  

da metodologia proposta. Para auxiliar no desenvolvimento e comprovação da 

metodologia, foi desenvolvido um equipamento protótipo, que será apresentado e 

discutido nos próximos capítulos. 
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5 PARTE EXPERIMENTAL 

 

Após apresentar a base teórica utilizada para o desenvolvimento deste 

trabalho, assim como os estudos e ensaios realizados para desenvolvimento da 

metodologia de medição de resistência de aterramento utilizando a corrente residual, 

neste capítulo são apresentados os experimentos, testes e estudos realizados para 

o desenvolvimento do equipamento protótipo. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

 

Com o desenvolvimento da metodologia, foi possível especificar um sistema 

de medição. Para o sistema inicial, foram utilizados equipamentos comerciais, e os 

resultados obtidos mostraram-se promissores, mas devido à falta de um 

equipamento adequado, ainda encontravam-se dificuldades para comprovação da 

metodologia. 

Devido a essa necessidade e oportunidade, foi desenvolvido um 

equipamento protótipo de medição de aterramento, utilizando a metodologia 

estudada e desenvolvida. 

O projeto deste equipamento é apresentado na próxima subseção. 

 

5.2 DESENVOLVIMENTO DO EQUIPAMENTO PROTÓTIPO 

 

5.2.1 Protótipo inicial de medição usando o método da corrente residual 

 

O protótipo é composto por um sistema de medição, que coleta os sinais de 

tensão e corrente, e um sistema de processamento, que trata os sinais e realiza o 

cálculo da resistência de aterramento do sistema, como é apresentado na Figura 29. 
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FIGURA 29 – ESQUEMA DO MÉTODO DA CORRENTE RESIDUAL 

 

Fonte: O autor 

 

Para o sistema de medição dos sinais de corrente em torres estaiadas, 

foram escolhidos sensores comerciais, cujo funcionamento baseia-se na lei de 

indução de Faraday, que apresentam isolação elétrica natural entre o medidor e o 

circuito monitorado, permitindo assim medir correntes elétricas de mA até kA, 

reduzindo interferências no circuito e melhorando as condições de segurança dos 

operadores. 

Devido ao tamanho da janela das torres autoportantes, foram escolhidas as 

bobinas de Rogowski para medição nos pés destas estruturas. Outra característica 

importante deste tipo de sensoriamento é que como a tensão induzida na bobina é 

proporcional à variação da corrente elétrica, não é possível monitorar sinais 

contínuos (DC) com bobinas de Rogowski, pois como a variação de corrente no 

tempo é nula, a tensão para sinais contínuos é zero. 

Os sensores de Rogowski utilizados são sensores comerciais 

disponibilizados em dois comprimentos, 5 m e 10 m, que permitem a inserção do 

sensor em praticamente todo o tipo de pé de estrutura de torre. 
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Devido a variação da magnitude dos sinais de corrente residual encontrados 

em campo, é necessário conhecer o ganho da bobina de Rogowski para o correto 

condicionamento do sinal na saída da bobina. 

Para obter o ganho da bobina de Rogowski, foram utilizadas as 

características das bobinas de Rogowski fornecidas pelo fabricante:  

o Tensão de saída: 47 𝞵V / A (para 50 Hz) 

o Diâmetro do fio de enrolamento: 0,32 mm 

o Número de espiras: 0,35 mm / enrolamento →2857 enrolamentos / m 

o Diâmetro do enrolamento: 7,32 mm → A = 42 mm2 

 

E baseado na Lei de Faraday: 

e = n.
dφ

dt
 

(5) 

Como φ = B.dA (6) 

e = n
dB

dt
A 

(7) 

No ar, B = H.μ
0
 (8) e = n.A.μ

0
.

dH

dt
 (A invariável no tempo) (9) 

Como H = 
I

2π.R
 (10) (a uma distância R de um condutor longo) 

     e = n.A.μ
0

dI

dt
/(2π.R) 

 

Como I = Imáx.senwt (12) 

                                             (11) 

 

dI

dt
 = w.Imáx.coswt = IRMS.w 

(13) 

Com w = 2π.f (14) Para 60 Hz: w = 377 rad/s  

A = π.r2 (área da espira) (15) 

e = 
n.A.μ

0
.IRMS.w

2π.R
 

(16) 

Para 1 A: 

e = 
n.r2.μ

0
.IRMS.377

2.R
 

(17) 
 

 

    

Onde: 

e : campo magnético em V 

n : número de espiras da bobina 
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dᵠ : variação do campo magnético em W 

dt : variação no tempo em s 

I : corrente em A 

f : frequência em Hz 

A : área em m2 

w : velocidade angular em rad/s 

R : raio em m 

µo : permeabilidade do vácuo em m kg s-2A
-2

  

 

Para uma bobina de Rogowski de 5m: 

Bobina AEMC de 5 m 

n = 14285 esp 

r = 3,66E-03 m 

A = 4,21E-05 m2 

w = 377 rad/s 

0 = 1,25664E-06 H/m 

I = 1 A 

R = 7,96E-01 m 

e = 5,69605E-05 V 

  
 

  

Ganho 56,96 V/A 

 

Obs: No caso de envolver a base a ser medida com a bobina de Rogowski, 

utilizando mais de uma volta, n/volta fica reduzido pelo mesmo fator de redução de 

R, logo n/R = Constante; e o ganho fica proporcional ao número de voltas, ou seja, o 

número de espiras n é o mesmo independente do número de voltas da bobina, mas 

quando aumenta-se n, o raio R diminui proporcionalmente a n, com isso o ganho 

aumenta na mesma proporção. Considerando que o perímetro de uma volta é 2πR, 

para duas voltas o perímetro seria 2πR/2, e para 4 voltas, 2πR/4, reduzindo o raio R 

para R/2 e R/4 respectivamente. Substituindo esse valor de R, na equação 18 tem-

se :  

e = 
n.r2.μ0.IRMS.377

2.R/4
 =   4.

n.r2.μ0.IRMS.377

2.R
  (18) 

 

Como o  ganho por mA em uma volta é igual a 57 nV/mA para quatro voltas 

ter-se-á 228 nV/mA. 
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Para as estruturas estiadas, foi escolhido um transdutor comercial da AEMC 

modelo SR759. A escolha deste deve-se a necessidade de um sensor comercial 

com uma alta relação V/A, devido a faixa de variação de corrente residual do 

sistema, e da janela necessária para envolver os estais das estruturas.  O AEMC 

modelo SR759 possui núcleo magnético com janela que permite a medição em 

estais de diâmetro até 52 mm, com relação de saída variável de 0,1 mV/A a 1000 

mV/A e faixa de operação de 1 mA a 1,2 kA e frequência de 30 Hz a 1 kHz. Os 

sensores utilizados são mostrados na Figura 30: 

 

FIGURA 30 – SENSORES COMERCIAIS: (a) BOBINA DE ROGOWSKI (b) SR-759 

 

(a)      (b) 

 

Fonte: Catálogo fornecedor AEMC Instruments (https://www.aemc.com/) 

 

Como os sinais de saída das bobinas de Rogowski consistem em sinais 

analógicos de tensão proporcional à corrente monitorada, estes sinais devem ser 

devidamente condicionados antes da conversão analógica-digital (A/D). A Figura 31 

apresenta um diagrama esquemático da aquisição de dados, desde o sensoriamento 

à conversão. 
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FIGURA 31 – DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

Fonte: (FERREIRA E. C., 2000) 

 

Para o condicionamento destes sinais. É necessário considerar que a 

corrente residual do sistema varia de dezenas de miliampères a amperes. Outra 

característica da corrente residual presente no sistema é que esta é uma corrente de 

componente fundamental de 60 Hz, e possui a presença destacável de 

componentes harmônicas de 2ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordem.   

Com isso, é possível definir o intervalo de corrente em magnitude e 

frequência que deve ser atendido pelo sistema de medição. Assim foi definido que o 

sistema deve ser capaz de medir correntes de valor eficaz de dezenas de 

miliampères a ampères, e que a faixa de frequência deve ser de 60 Hz a 540 Hz, 

que corresponde à harmônica de 9ª ordem. 

Com esses dados, notou-se que o sensor SR 759 atende a faixa de 

magnitude e frequência da corrente residual, sendo que os mesmos não necessitam 

de um circuito amplificador, visto que a relação V/A do SR 759 é de 1000 mV/A. 

Tendo o sensor SR 759 como parâmetro, conclui-se que para as bobinas de 

Rogowski serão necessários circuitos amplificadores, pois estas possuem uma 

relação de 0,228 mV/A, sendo 4300 vezes menor que o do sensor 759. 

Considerando os valores das correntes residuais do sistema, que podem ser 

de mA, e a relação de saída das bobinas de Rogowski, as mesmas geram em sua 

saída tensões induzidas baixas. Para que esse sinal possa ser amostrado 

adequadamente é necessário que o mesmo seja amplificado, para isso foi elaborado 
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um amplificador. Ressalta-se que o sinal de saída da bobina de Rogowski é 

proporcional a variação da corrente medida, ou seja, além da necessidade de um 

amplificador, o circuito de condicionamento de sinal deverá integrar o sinal de modo 

a recuperar a informação original.  

Para atender todas essas necessidades, foi desenvolvido um circuito 

composto por 3 estágios. O primeiro estágio é composto por um circuito de 

amplificação conjugado com o filtro passa faixa de mesma banda de passagem, de 5 

Hz à 60 kHz, a qual engloba a faixa necessária de 60 Hz a 540 Hz. O circuito e a 

simulação de seu funcionamento são apresentados na Figura 32, onde a linha 

contínua é o ganho, e a linha tracejada a fase. É possível ver também, que a fase 

varia de 45°, para 5 Hz, a 45°, para 60 kHz, comportamento característico de 

circuitos passa faixa. 

 

FIGURA 32 – CIRCUITO AMPLIFICADOR COM FILTRO PASSA FAIXA 

 

Fonte: O autor 

 

O segundo estágio é composto por um circuito de seleção de sensibilidade, 

no qual o ganho pode ser selecionado para fatores nominais de 1/10x, 1x ou 10x. A 

Figura 33 apresenta o circuito projetado e a resposta da simulação para as três 

opções. 
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FIGURA 33 – CIRCUITO DE SELEÇÃO DE SENSIBILIDADE 

 

Fonte: O autor 

 

O terceiro estágio configura um circuito integrador analógico, necessário 

para o correto condicionamento do sinal da bobina de Rogowski, pois como o sinal 

medido é a tensão induzida nos enrolamentos deste tipo de bobinas, é necessária a 

utilização de um circuito integrador na saída da bobina, para obter o sinal de 

corrente. O circuito desenvolvido e sua respectiva função de transferência são 

mostrados na Figura 34. A linha contínua é o ganho, e a linha tracejada é a fase. 

 

FIGURA 34 – CIRCUITO INTEGRADOR PARA CORRETO CONDICIONAMENTO DO SINAL 

 

Fonte: O autor 

 

Considerando os 03 estágios, obtém-se o gráfico dos ganhos apresentado na 

Figura 35, onde Vin é a tensão de entrada, Vamp é a tensão do circuito amplificador, 

Vsensum é a tensão do circuito de sensibilidade, Vint é a tensão do circuito integrador 

e o ganho teórico é o ganho calculado: 
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FIGURA 35 – GRÁFICO DOS GANHOS DO CIRCUITO 

 

Fonte: O autor 

 

Foram desenvolvidos seis conjuntos destes circuitos de amplificadores e 

filtros. Tais circuitos são alimentados através de uma bateria de 9 V e possibilitam o 

ajuste do ganho desejado através de uma chave seletora de três posições para a 

medição. Os circuitos finais são apresentados na Figura 36:  

 

 Ganho = 0,1 – Entrada de corrente de 500 mA a 5 A;  

 Ganho = 1,0 – Entrada de corrente de 50 mA a 500 mA;  

 Ganho = 10 – Entrada de corrente de 10 mA a 50 mA;  

 

FIGURA 36 – CIRCUITOS DESENVOLVIDOS PARA CONDICIONAMENTO DO SINAL 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Os circuitos permitem a conexão das bobinas de Rogowski e do sinal 

amplificador para o protótipo através de cabo coaxial RG 58.  

O próximo passo após o condicionamento do sinal é o sistema de aquisição 

de dados. Este sistema tem como principal função converter os sinais analógicos de 

saída do circuito de condicionamento em sinais digitais os quais possam ser 

processados computacionalmente. A Figura 37 apresenta um esquemático de um 

sistema genérico de aquisição de dados. 

 

FIGURA 37 – ESQUEMA GENÉRICO DE SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

Fonte: Adaptado de (FERREIRA E. C., 2000) 

 

Apesar do principal elemento de um sistema de aquisição de dados seja o 

conversor A/D, existem outras etapas importantes envolvidas no processo. É 

necessário filtrar o sinal para ruídos com frequências acima da capacidade de 

amostragem do sinal, Filtro Anti-Aliasing, transformar um sinal contínuo em discreto 

no processo de amostragem, Sample-Hold, dos dados.  

O processo de aquisição de dados é realizado por sistemas comerciais, mas 

é necessário saber dimensionar um sistema de aquisição de dados compatível com 

o sinal monitorado. As principais características a serem especificadas em um 

sistema de aquisição de dados são:  

 

 Canais analógicos  

 

Os canais analógicos de entrada de um sistema de aquisição de dados 

podem ser do tipo single-ended, possuem uma referência comum para todos os 

canais, ou diferenciais, possuem uma referência isolada para cada canal de entrada. 
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A escolha entre canais single-ended e diferenciais depende dos sinais que se 

pretende monitorar. 

 

 Taxa de amostragem  

 

A taxa de amostragem de um sinal é definida em amostras por segundo, ou 

seja, é a quantidade de pontos deste sinal que são amostradas por segundo. 

Segundo o teorema de Nyquist a frequência de amostragem mínima para ser 

caracterizar um sinal é duas vezes a frequência do sinal amostrado. A Figura 38 

apresenta os efeitos da frequência de amostragem no sinal digitalizado e verifica-se 

que no caso B mesmo utilizando a frequência de Nyquist o sinal digitalizado ainda é 

pobre em relação ao sinal real. Por isso, para obter-se uma caracterização 

adequada do sinal, a taxa de amostragem deve ser maior que 2*Fs, pois os 

fornecedores de soluções comerciais recomendam no mínimo uma taxa 5 vezes a 

largura de banda do equipamento. Por exemplo um osciloscópio de largura de 

banda de 200 MHz, precisa de uma taxa de amostragem de 5 Gsa/s. 

 

FIGURA 38 – IMPACTO DE DIFERENTES FREQUÊNCIAS DE AMOSTRAGEM 

 

Fonte: Adaptado de (INSTRUMENTS, 2016) 
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 Escala  

 

A escala refere-se aos níveis de tensão máxima e mínima que um conversor 

pode quantizar. 

 

  Resolução:  

 

A resolução de um sistema de aquisição de dados está relacionada ao 

processo de quantização do sinal analógico pelo conversor A/D. A resolução de um 

sistema é definida em bits, que representam a quantidade de bits que serão 

utilizados para definir o valor digital discretizado. Na Figura 39, é apresentado um 

ADC de 3 bits, que divide a faixa de medição em oito divisões 

(2
n° Bits = 2

3 = 8 divisões). Cada uma dessas divisões é representada por um código 

binário entre 000 e 111. Ao erro gerado pela resolução do conversor A/D dá-se o 

nome de erro de quantização. 

 

FIGURA 39 – COMPARATIVO DA RESPOSTA DE CONVERSORES A/D COM RESOLUÇÃO 3 BITS 

E 16 BITS 

 

Fonte: Adaptado de (INSTRUMENTS, 2016) 

 

Com base nessas informações, foi verificado que para atender as 

necessidades do projeto, o sistema de aquisição deverá possuir as seguintes 

características: 

 Faixa de tensão: + 3 V 

 Largura de banda: 540 Hz 

 Resolução: 24 bits. 



67 

 

 

 

A resolução de 24 bits foi escolhida por possibilitar uma maior resolução e 

para aproveitamento dos módulos adquiridos dentro do projeto. 

No equipamento protótipo foram utilizados os seguintes sistemas de 

aquisição: 

 

Medição de Tensão 

 Módulo de Aquisição de dados NI 9239 

o Faixa de tensão: + 10 V; 

o Taxa de amostragem: 50 kS/s/ch; 

o Resolução ADC: 24 Bit. 

Medição de corrente 

 Módulo de Aquisição de dados NI 9238 

o Faixa de tensão: + 500 mV; 

o Taxa de amostragem: 50 kS/s/ch; 

o Resolução ADC: 24 Bit. 

Integração dos módulos 

 Chassis NI cDAQ 9174 

o Consumo de corrente via USB:  500 µA; 

o Interface USB:  USB 2.0 Hi-Speed; 

o Resolução de tempo: 12,5 ns. 

Os mesmos são mostrados nas figuras 40 e 41. 
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FIGURA 40 – MÓDULOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

  

Fonte: Catálogo fornecedor 

 

FIGURA 41 – CHASSIS DE INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

Fonte: Catálogo fornecedor 

 

A Figura 42 apresenta o equipamento protótipo. O sistema de medição de 

corrente foi dimensionado para registro de até oito canais simultâneos de corrente 

realizado a partir de dois módulos NI 9238. Para realização da medição do potencial 

é disponibilizado um par de conexões do tipo banana fêmea e três conexões do tipo 

coaxial fêmea. Devido a casos em que a amplitude do sinal de tensão atingiu valores 

de centenas de volts, foi desenvolvido divisor de tensão RC para atenuação da 

tensão na entrada do sistema de aquisição de dados. Devido aos atrasos dos 

módulos serem de alguns microssegundos, os mesmos foram desprezados. 
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O protótipo possui uma chave comutadora de três posições:  

 Posição 0: Equipamento desligado;  

 Posição 1: Operação através da bateria interna;  

 Posição 2: Operação com a rede e recarga da bateria interna.  

 

FIGURA 42 – PROTÓTIPO DESENVOLVIDO (SISTEMAS DE MEDIÇÃO E AJUSTES) 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

A partir do registro dos sinais de tensão e de corrente são calculados os 

valores eficazes desses sinais e calculada a resistência de aterramento da torre. 

Esse cálculo é realizado em um software desenvolvido para essa função. 

No software, foram especificadas as funções necessárias para o cálculo da 

impedância de aterramento. Entre essas, ganhos 1:1 ou 1:50 para os canais usados 

na medição de tensão, relação V/A ajustável para os canais usados na medição de 

corrente, somatório ponto a ponto dos sinais de corrente para posterior cálculo da 

corrente residual, cálculo do valor eficaz da corrente residual e da tensão 

considerando janela móvel de 12 ciclos, cálculo do valor da impedância de 

aterramento a partir dos valores eficazes calculados. Também a possibilidade de 

levantar a curva de impedância em função da distância, visualizando o patamar da 

curva e possibilitando o cálculo da impedância de aterramento equivalente da torre 

sob ensaio. As Figuras 43, 44 e 45 apresentam algumas telas do software. 
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FIGURA 43 – TELAS DO SOFTWARE DESENVOLVIDO – CURVA DA RESISTÊNCIA 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

FIGURA 44 – TELAS DO SOFTWARE DESENVOLVIDO – CONFIGURAÇÕES 

 

Fonte: O autor (2017) 
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FIGURA 45 – TELAS DO SOFTWARE DESENVOLVIDO – OSCILOGRAFIA 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

5.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

Seguem os equipamentos utilizados para os ensaios e os testes realizados, 

tanto para o desenvolvimento do equipamento protótipo, quanto para a validação da 

metodologia: 

 

 Conjunto de cabos e hastes para medição de aterramento 

desenvolvido nos Institutos Lactec; 

 Sensores de corrente flexíveis de 5 metros; Marca: AEMC; Modelo: 

One Ground Flex (bobinas de Rogowski); 

 Sensor de corrente; Marca: AEMC; Modelo: SR759; 

 Medidor de campo magnético Gaussmeter; Marca AlphaLab; Modelo 

GM-2; 

 Multímetro; Marca: Gossen; Modelo: Metra Hit 30 M; 

 Alicate terrômetro; Marca: Fluke; Modelo: 1630; 
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 Terrômetro multifuncional 41 Hz a 5 kHz até 250 mA; Marca: AEMC; 

Modelo: 6472/6474; 

 Notebook, Marca: Avell; Modelo: G1410Max; 

 Chapa de Mu-Metal, Ultraperm 80; 

 Bateria selada Chumbo-ácido; Marca: Moura, 12 V 12 Ah 200A; 

 Caixa de resistores; 

 Inversor de frequência senoidal; Marca: Unitron; Modelo: 600 SP; 

 Protótipo de medição; 

 Fonte de tensão e corrente marca EPRON  

 

5.4 MÉTODOS DE MEDIÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos utilizados que subsidiam a 

avaliação do desempenho do protótipo em laboratório e em campo:  

. 

5.4.1 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO EM LABORATÓRIO  

 

Foram realizados alguns ensaios em laboratório para comprovar a eficiência 

dos sensores comerciais e dos circuitos desenvolvidos. Alguns destes resultados 

são apresentados no capítulo Resultados e Discussões.  

Além de verificar a eficiência dos projetos, foi possível verificar algumas 

oportunidades de melhoria do projeto. 

 

5.4.1.1 Blindagem do circuito do sistema de medição  

 

Nas medições de resistência de aterramento, devido ao sistema envolver 

linhas de transmissão, redes de alta tensão e/ou redes de distribuição, devido à 

corrente que circula nos cabos condutores e no sistema, o ambiente acaba gerando 

campos eletromagnéticos. 

Este ambiente acaba gerando interferências eletromagnéticas nos sistemas 

de medição, fato este observado durante os testes em campo. Durante as medições, 

foram observadas algumas interferências nos sinais registrados, e para garantir uma 
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maior qualidade e confiabilidade dos resultados, é estudada uma forma de 

blindagem dos circuitos digitais para integração, filtragem e amplificação dos sinais 

de tensão na saída das bobinas de Rogowski. 

Após pesquisa sobre materiais utilizados no mercado pela indústria 

eletrônica e de energia elétrica, o material escolhido para blindar o sistema é o Mu-

Metal, material amplamente usado nessas indústrias e outras como a indústria 

médica. A tabela 3 apresenta as propriedades de alguns materiais, sendo σr a 

condutividade em relação ao cobre, µ
r
 a permeabilidade magnética relativa.  

(CONECICI, MUNTEANU, & PURCAR, 2016). 

 

TABELA 3 – PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE MATEIRIAIS 

Material σr (S/m) µr (H/m) σr. µr (
𝑆𝐻

𝑚2) σr/ µr (S/H) 

Prata 1.05 1 1.05 1.05 

Cobre 1 1 1 1 

Ouro 0.7 1 0.7 0.7 

Alumínio 0.61 1 0.61 0.61 

Latão 0.26 1 0.26 0.26 

Bronze 0.18 1 0.18 0.18 

Chumbo 0.08 1 0.08 0.08 

Níquel 0.2 100 20 2x10-3 

Aço inoxidável 0.02 500 10 4x10-5 

MUMetal 0.03 20000 600 1.5x10-6 

Fonte:  (CONECICI, MUNTEANU, & PURCAR, 2016) 

 

O Mu-Metal é uma liga ferromagnética macia de níquel, com alta 

permeabilidade, e por isso são utilizados para blindar equipamentos eletrônicos 

sensíveis contra campos magnéticos estáticos ou de baixa frequência, como o caso 

de medição de aterramento, pois o sistema está próximo de linhas de transmissão, 

redes de alta tensão e redes de distribuição e outras fontes de campos magnéticos 

de baixa frequência. A blindagem magnética com o Mu-Metal fornece um caminho 

para as linhas de campo magnético em torno da área protegida. Portanto, a melhor 

forma para blindagem é uma superfície fechada que envolve o espaço protegido. 

O Mu-Metal também possui como vantagem a característica de ser mais 

dúctil, permitindo que sejam formadas folhas finas para escudos magnéticos. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field_line&usg=ALkJrhiovtmhQhHl0CABclqq0xKITp1k0Q
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Para escolha do material foram realizados estudos, onde foram 

considerados os campos magnéticos embaixo das torres ao nível do solo de 200 µT, 

conforme a NBR 25415  (NBR 15415, 2006). O valor de 200 µT é o máximo valor de 

campo magnético recomendado para instalações em 60 Hz para o público em geral, 

conforme ANEEL, a Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não 

Ionizante – ICNIRP e pela Organização Mundial de Saúde. 

Também foram comparadas a curvas B (densidade de fluxo) x H (força 

magnetização) de diversos materiais, sendo o gráfico dessas curvas apresentado na 

Figura 46. Analisando o gráfico, pode-se ver a curva verde que representa o 

MuMetal, onde para baixos valores de H, a inclinação da curva (B/H) que 

corresponde à permeabilidade do material é alta, com isso, chegou-se ao Mu-Metal 

da Ultraperm 80, que possui as características apresentadas na Tabela 4:  

 

FIGURA 46 – GRÁFICO COMPARATIVO BxH 

 

Fonte: Adaptado de Catálogo Magnetic Shield 
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TABELA 4 – DADOS TÉCNICOS Mu-METAL 

Composição química - Dimensões: 8" x 10.50" x .004"       203 mm x 267 mm x 0,10 mm 

VAC-produto Composição química (percentual) 

  Ni Cu Mo Fe Outros 

  Peso por % Peso por % Peso por % Peso por % Peso por % 

ULTRAPERM 80 80.3 
 

4.6 14.3 Mn, Si 

Propriedades Magnéticas 

VAC-produto 
Saturação de 
indução BS (T) 

Coercitividade
2
 

(A/cm) 

Saturação de 
magnetoestricção 
(ppm) 

50 Hz máxima permeabilidade  
para fitas de 1 mm de 
espessura 

ULTRAPERM 80 0.74 0.004 approx. +1 
400000 espessura 0.073-0.05 
mm 

Propriedades mecânicas 

VAC-produto Dureza após recozimento magnético final (HV) Módulos de Young (GPa) 

ULTRAPERM 80 100-120 170 

Propriedades físicas 

VAC-produto 
Densidade  
(g/cm

3
) 

Curie 
Temperatura 
(°C) 

Expansão 
Térmica (10

-6
K

-1
) 

Resistência elétrica 
específica (μΩ m) 

Condução 
térmica (W/Km) 

ULTRAPERM 80 8.7 360 13.5 0.6 17-19 
 

Fonte: Adaptado de Especificação técnica Ultraperm 80 – VAC 

 

Com o mu-Metal em mãos foram realizados testes para comprovar a 

eficiência do mesmo. Um dos testes realizados consistiu em calcular o fator de 

blindagem de uma caixa construída com Mu-metal. Esta caixa foi construída com o 

intuito de reduzir os efeitos do campo magnético na eletrônica do circuito. Para isso, 

foi gerado um campo magnético de magnitude conhecida e foi medida a densidade 

de fluxo magnético (B) com um sensor de campo magnético. Posteriormente o 

sensor foi coberto com a caixa de Mu-metal, e medido novamente o valor de B.  

No ensaio foi gerado um campo magnético com valor de B igual a 200 μT 

em 60 Hz e medido. O valor de B foi medido no centro da espira para as duas 

condições: sensor sem caixa de blindagem e sensor com caixa de blindagem. Nas 

figuras 47 e 48 são apresentados os arranjos desse ensaio. Na caixa de blindagem, 

procurou-se posicionar o sensor o mais centralizado possível dentro da caixa, 

mantendo a mesma posição do sensor sem a caixa de blindagem. 

 

                                            
2
 Coercitividade é a intensidade, ou a energia, necessária para reduzir a magnetização de um objeto 

para zero, ou seja, é a resistência de um material magnético á desmagnetização, quanto maior o 
número, maior é a resistência a desmagnetização. 
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FIGURA 47 – SENSOR DE CAMPO MAGNÉTICO SEM CAIXA DE BLINDAGEM 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

FIGURA 48 – SENSOR DE CAMPO MAGNÉTICO COM CAIXA DE BLINDAGEM 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Como instrumentação foi usado o Gaussmeter marca AlphaLab, modelo 

GM-2 . Os resultados são apresentados na seção Resultados e Discussões. 

O outro teste realizado para verificar a influência do campo eletromagnético 

no funcionamento dos circuitos de condicionamento de sinal foi realizado utilizando 
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um transformador de núcleo de ar.  Os arranjos deste ensaio são apresentados na 

Figura 49, 50 e 51, onde é mostrado o circuito de condicionamento de sinal sem 

blindagem e com blindagem.  

 

FIGURA 49 – ARRANJO DO ENSAIO PARA VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO CAMPO 

ELETROMAGNÉTICO NAS MEDIÇÕES 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

FIGURA 50 – CIRCUITO DE CONDICIONAMENTO DO SINAL COM BLINDAGEM 

 

Fonte: O autor (2017) 



78 

 

 

 

FIGURA 51 – CIRCUITO DE CONDICIONAMENTO DO SINAL SEM BLINDAGEM 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Para o teste foram gerados campos eletromagnéticos pela variação de 

alimentação de um transformador de núcleo de ar, e posicionado o circuito 

condicionador de sinal próximo ao transformador, com e sem blindagem. O inversor 

de frequência de onda senoidal pura com 127 V na saída foi conectado a caixa de 

resistores no resistor de 1,9 kΩ, para monitorar uma corrente de aproximadamente 

de 67 mA através do sensor de Rogowski. Os valores medidos e calculados são 

apresentados na seção Resultados e Discussões.  

 

5.4.1.2 Sistema para verificação em campo 

 

Para verificar a possibilidade e viabilidade do uso de uma fonte de corrente 

portátil para verificação dos sensores em campo, foram realizados alguns ensaios 

utilizando equipamentos portáteis que geram uma corrente conhecida, e 

comparados os resultados obtidos simultaneamente, tanto pelo protótipo, quanto por 

equipamentos comerciais calibrados. 

A verificação dos sensores em campo traz um grande ganho para as medições, pois 

com a certeza dos sensores calibrados, existe uma maior confiabilidade nos 
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resultados obtidos, e sendo possível esta verificação em campo, traz grandes 

ganhos de tempo e qualidade dos valores medidos. 

Os testes foram realizados em laboratório, porem as soluções propostas não 

foram implementadas no protótipo, ficando esta etapa para trabalhos futuros e no 

desenvolvimento do cabeça de série.  

O primeiro teste, utilizando o AEMC como fonte de corrente, foi feito 

conectando o equipamento à caixa de resistores, em paralelo foi conectado o 

voltímetro, e o alicate amperímetro conectado em série de forma a medir a corrente 

circulante. O protótipo também foi conectado ao sistema de forma a obter a corrente 

e a tensão do circuito. A figura 52 representa o circuito montado para o teste. As 

medições foram realizadas variando a frequência do terrômetro AEMC, de 128 Hz 

até 1758 Hz, e variando a resistência na caixa de resistores em 1, 4 e 10 Ω.  

O terrômetro AEMC 6472 foi usado na função 2 Clamp, que corresponde ao 

método do alicate terrômetro, pois dessa forma, este é capaz de gerar uma corrente 

numa frequência determinada pelo próprio equipamento e possível de visualizar no 

seu display. O equipamento foi conectado à caixa de resistores, e foram conectados 

os outros equipamentos para uma medição simultânea, conforme arranjo 

apresentado na Figura 53. 

 

FIGURA 52 – CIRCUITO EQUIVALENTE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – TESTE 01 

 

FONTE: O autor (2017) 
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FIGURA 53 – ARRANJO 01 PARA TESTE DE VERIFICAÇÃO, UTILIZANDO AEMC 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Para o segundo teste, foi utilizado um inversor de frequência com sinal 

senoidal. O mesmo foi conectado a caixa de resistores, e utilizados o alicate 

amperímetro para medição de corrente, o multímetro para medição da tensão e da 

corrente, e o protótipo para medição de corrente e cálculo da resistência. A tensão 

fornecida pelo inversor de frequência é de 127 V de forma de onda senoidal pura. O 

arranjo está apresentado na Figura 54, e o diagrama esquemático na Figura 55. 
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FIGURA 54 – ARRANJO 02 PARA TESTE DE VERIFICAÇÃO, UTILIZANDO INVERSOR DE 

FREQUÊNCIA 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

FIGURA 55 – CIRCUITO EQUIVALENTE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – TESTE 02 

 

Fonte: O autor (2017) 
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O terceiro experimento foi realizado utilizando o alicate amperímetro como 

gerador de corrente. Os equipamentos utilizados foram: o alicate terrômetro, o 

multímetro, a caixa de resistores e o protótipo.  

O alicate terrômetro ainda foi utilizado para medir a resistência do circuito, e 

os outros equipamentos ligados de forma que fosse possível obter os valores de 

todos simultaneamente. A Figura 56 apresenta o diagrama esquemático, e na seção 

Resultados e Discussões são apresentados os resultados destes ensaios. 

 

FIGURA 56 – CIRCUITO EQUIVALENTE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – TESTE 03 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

5.4.2 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO EM CAMPO  

 

Para avaliar o desempenho do protótipo desenvolvido, foram realizadas 

medições em estruturas da COPEL, sendo escolhidas diferentes tipos de torres, 

como autoportantes, cross rope e estaiadas, e de diferentes tensões de operação, 

variando de 69 kV até 525 kV. 

Nos ensaios para avaliação do protótipo e comprovação do método 

proposto, foi utilizada a corrente residual do sistema de potência.  

 Nas medições iniciais foram encontrados alguns problemas. Um exemplo 

destes problemas encontrados é que os sinais de corrente medidos inicialmente 

apresentavam interferências e variações que influenciavam nos valores.  

Após as correções e ajustes no equipamento foram realizadas novas 

medições. Os resultados destas medições são discutidos na seção Resultados e 

Discussões. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos dos 

testes e estudos relatados no capítulo anterior: 

 

6.1 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO EM LABORATÓRIO 

 

Para verificar o funcionamento dos circuitos projetados para aquisição dos 

sinais, foram feitos alguns testes para comprovar se seus resultados estariam de 

acordo com o esperado. 

Um destes testes foi combinar os 03 estágios do circuito, alimentando o 

circuito com uma fonte de 10 mA, e verificar os sinais nas saídas, os quais geraram 

os resultados apresentados na Tabela 5 e na Figura 57. 

 

TABELA 5 – TABELA COM VALORES MEDIDOS DOS ESTÁGIOS COMBINADOS 

Frequência  (Hz) Rogowski (V/mA) Amp+Filt (V/V)  Rogowski+Amp+Filt (V/mA) 

40 1,53E-07 4,40E+02 6,73E-05 

55 2,10E-07 2,34E+02 4,92E-05 

60 2,29E-07 2,16E+02 4,95E-05 

65 2,49E-07 2,01E+02 5,00E-05 

100 3,83E-07 1,32E+02 5,07E-05 

150 5,73E-07 8,93E+01 5,12E-05 

200 7,64E-07 6,72E+01 5,14E-05 

300 1,15E-06 4,48E+01 5,14E-05 

400 1,53E-06 3,37E+01 5,15E-05 
Fonte: O autor 
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FIGURA 57 – GRÁFICO DO COMPORTAMENTO DOS 03 ESTÁGIOS 

 

Fonte: O autor 

 

6.1.1  Blindagem do circuito do sistema de medição 

 

Desenvolvidas as caixas com o Mu-Metal, foi verificado em laboratório a 

influência da interferência eletromagnética no circuito e a atenuação desses efeitos 

usando as blindagens. Na Tabela 6 são apresentados os resultados do ensaio: 

 

TABELA 6 – RESULTADOS DO TESTE DE EFICIÊNCIA DA BLINDAGEM 

Condição  B (G) 

Sem blindagem 2,00 ± 0,01 

Com blindagem 0,05 ± 0,01 

FONTE: O autor (2017) 

 

O campo magnético gerado foi de 200 µT, o que equivale a 2 Gauss (G), 

valor esse medido pelo sensor sem a caixa de blindagem. Quando colocada a caixa 

de blindagem envolvendo o circuito, o valor medido foi de 0,05 G, o que equivale a 5 

µT. Portanto, fazendo a relação das medidas do campo magnético medido pelo 

sensor com e sem caixa de blindagem, conclui-se que o Fator de Blindagem 

Magnético FBM é de 40x, (200 µT / 5 µT = 40). Para as mesmas condições, a 

blindagem eletrostática, caixa de alumínio, não mostrou atenuação.  
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A blindagem mostrou-se bastante eficiente, e com isso, foram criadas caixas 

para blindar os circuitos filtro-amplificadores. A figura 58 apresenta o circuito sem a 

blindagem e com a blindagem. As caixas requerem alguns cuidados, como envolver 

totalmente o circuito para efetiva blindagem, e verificar se a bateria está com nível 

de carga suficiente, pois quando fraca, acaba interferindo nos resultados. 

 

FIGURA 58 – CIRCUITO SEM BLINDAGEM (a) E COM BLINDAGEM (b) 

 

  (a)    (b) 
FONTE: O autor (2017) 

 

No outro teste realizado para analisar a influência do campo magnético no 

funcionamento do circuito de condicionamento do sinal, foram obtidos os seguintes 

resultados, apresentados na Tabela 7: 

 

TABELA 7 – RESULTADOS DO ENSAIO DE INFLUÊNCIA DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS NO 

CIRCUITO DE CONDICIONAMENTO DE SINAL 

I esperada 

(mA) 

Campo 

(µT) 

I Prot s/ 

blind (mA) 

Média 

(mA) 

Desvio 

Padrão 

I Prot c/ 

blind (mA) 

Média 

(mA) 

Desvio 

Padrão 

67,00 3 69,73 ~ 

72,35 
71,04 1,85 

69,78 ~ 

72,39 
71,09 1,85 

67,00 195 68,45 ~ 

73,39 
70,92 3,49 

70,46 ~ 

72,09 
71,28 1,15 

67,00 506 66,77 ~ 

74,99 
70,88 5,81 

70,64 ~ 

71,22 
70,93 0,41 

 Fonte: O autor (2018) 

 

Observando os valores de corrente do protótipo, nota-se que quando o 

circuito não está alimentado, existe um campo magnético baixo de 3 µT. Nesta 

situação, a corrente medida pelo protótipo apresenta uma variação de medidas 
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próximas, indicando que não existe uma interferência no circuito condicionador do 

sinal medido.  

Quando se aumenta o campo para 195 µT, já é possível ver que o campo 

eletromagnético interfere na medição do circuito, pois a variação de valores e da 

onda medida pelo circuito sem blindagem é maior do que quando o mesmo está 

blindado. 

Com o aumento do campo para 506 µT, o circuito sem blindagem apresenta 

uma variação de valores e sinal ainda maior. Esta variação grande de valores 

medidos pelo circuito sem blindagem gera um erro na medida correta da corrente a 

ser medida. Quanto maior o campo, maior a variação na corrente medida no circuito 

sem blindagem, e com isso, maior a imprecisão e menor a confiabilidade do valor 

medido. Já no circuito blindado, a variação da corrente medida apresenta uma 

diferença muito menor, como pode-se ver pelos valores do desvio padrão, 

comprovando assim a eficiência e importância da blindagem para obter um valor 

corrente com menor erro e mais confiável. 

 

6.1.2 Sistema para verificação em campo 

  

A tabela 8 apresenta os resultados dessas medições. 

 

TABELA 8 – RESULTADOS DO TESTE 01 VERIFICAÇÃO 

F 
(Hz) 

R caixa 
(Ω) 

U (mV) 
I alicate 
(mA) 

I AEMC 
(mA) 

U 
protótipo 
(mV) 

I protótipo 
(mA) 

R calc 
(Ω) 

Erro 
(%) 

R 
AEMC 
(Ω) 

Erro 
(%) 

R 
protótipo 

(Ω) 

Erro 
(%) 

128 1,00 109,70 76,80 53,10 95,77 87,39 1,43 42,84 1,15 15,00 1,10 10,00 

128 4,00 112,08 29,97 20,30 105,51 26,62 3,74 -6,51 3,02 -24,50 3,96 -1,00 

128 10,00 112,60 9,03 14,30 109,10 11,99 12,47 24,70 4,24 -57,60 9,10 -9,00 

1367 1,00 217,26 187,70 190,00 196,06 185,75 1,16 15,75 1,16 16,00 1,06 6,00 

1367 4,00 224,16 53,67 55,20 213,52 53,82 4,18 4,42 4,03 0,75 3,97 -0,75 

1367 10,00 225,45 23,72 25,30 220,60 23,84 9,50 -4,95 8,80 -12,00 9,25 -7,50 

1611 1,00 208,40 182,00 184,00 186,94 184,46 1,15 14,51 1,17 17,00 1,01 1,00 

1611 4,00 214,50 49,70 51,30 198,10 51,34 4,32 7,90 4,21 5,25 3,86 -3,50 

1611 10,00 215,59 22,50 24,30 209,87 23,46 9,58 -4,18 8,92 -10,80 8,95 -10,50 

1758 1,00 206,80 162,50 166,00 169,94 161,98 1,27 27,26 1,28 28,00 1,05 5,00 

1758 4,00 211,05 51,52 54,00 205,27 51,55 4,10 2,41 3,96 -1,00 3,98 -0,50 

1758 10,00 212,07 21,42 23,50 199,54 21,64 9,90 -0,99 9,11 -8,90 9,22 -7,80 

FONTE: O autor (2017) 
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O valor da coluna referente à Rcalc (Ω) foi obtido pela lei de Ohm, dividindo os 

valores da coluna U (mV) pelos valores da coluna Ialicate (mA). Já o valor Rprotótipo (Ω), 

foi obtido pela relação entre os valores das colunas Uprotótipo (mV) e Iprotótipo (mA). Os 

valores das colunas Erro (%) foram obtidos da relação entre Rcalc (Ω) e Rcaixa (Ω) e 

da relação entre Rprotótipo (Ω) e Rcaixa (Ω). 

A tabela 9 apresenta os valores medidos durante os testes. O valor de Erro 

(%) é uma relação entre o valor de Ralicate (kΩ) e Rcaixa (kΩ), Rmultímetro (kΩ) e Rcaixa 

(kΩ), e Rprotótipo (kΩ) e Rcaixa (kΩ), respectivamente. 

 

TABELA 9 – RESULTADOS DO TESTE 02 VERIFICAÇÃO 

Uinversor 
(V) 

Ialicate 
(mA) 

Imultímetro 
(mA) 

Iprotótipo 

(mA) 

Rcaixa 
(kΩ) 

Iesperado 

(mA) 

Ralicate 
(kΩ) 

Erro 
(%) 

Rmultímetro 
(kΩ) 

Erro 
(%) 

Rprotótipo 

(kΩ) 

Erro 
(%) 

127,00 69,35 69,48 64,66 1,90 66,84 1,83 
-

3,68 
1,83 

-
3,68 

1,96 3,16 

FONTE: O autor (2017) 

 

No terceiro teste, o alicate terrômetro foi utilizado como gerador de corrente. 

O mesmo foi conectado à caixa de resistores, sendo o voltímetro conectado em 

paralelo ao circuito, e o protótipo de forma a coletar os valores de corrente e tensão. 

A resistência da caixa foi variada em 1, 4 e 10 Ω. A tabela 10 mostra os valores 

medidos. Os valores de Erro (%) são uma relação entre Rcaixa (Ω) Ralicate (Ω) e Rcaixa 

(Ω) e Rprotótipo (Ω). 

 

TABELA 10 – RESULTADOS DO TESTE 03 VERIFICAÇÃO 

Umultímetro  

(mV) 

Iprotótipo 

(mA) 

Uprotótipo 

(mV) 

Rcaixa 

(Ω) 

Ralicate 

(Ω) 

Erro 
(%) 

Rprotótipo 

(Ω) 

Erro 
(%) 

27,70 21,25 23,80 1 1,28 28,00 1,12 12,00 

28,80 6,58 27,30 4 4,34 8,50 4,15 3,75 

29,10 3,20 28,80 10 9,48 -5,20 8,99 -10,10 

FONTE: O autor (2017) 

 

Analisando os resultados dos três testes, pode-se verificar que a verificação 

em campo é possível. Tanto utilizando outros equipamentos como o AEMC e o 

alicate terrômetro, como utilizando o inversor de frequência senoidal, os resultados 

mostraram-se satisfatórios, sendo que a medição com o protótipo e os outros 
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equipamentos, apresentou diferença de valores de até 10,50% dos valores do 

protótipo para os valores esperados. Um valor baixo e aceitável para a confiabilidade 

dos resultados das medições. Segundo a norma NBR 15749 (NBR 15749, 2009), o 

máximo erro de operação não deve exceder 30%, sendo este valor para 

equipamentos de medição em instalações de baixa tensão, mas apesar de não se 

enquadrar neste escopo, devido à complexidade e variáveis envolvidas nas 

medições, o erro de 10,50% pode ser considerado baixo comparado ao erro aceito 

pela norma. 

 

6.2 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO EM CAMPO 

 

Após os testes em laboratório e todo o desenvolvimento do equipamento 

protótipo, foram realizadas novas medições em campo para validar a metodologia 

proposta e avaliar o desempenho do equipamento modificado. Os testes foram 

realizados com a linha energizada. 

Uma das estruturas onde foram realizadas as medições para obtenção da 

resistência de aterramento pelo método proposto, foi a estrutura 250 da LT 525 kV 

STFI – CVO, Foz do Iguaçu Furnas – Cascavel Oeste, apresentada na Figura 59. A 

figura 60 traz os gráficos de tensão e corrente já amplificados e condicionados 

obtidos, e a Figura 61 o gráfico da resistência de aterramento medida. 

 

FIGURA 59 – ESTRUTURA 250 LT 525 kV STFI-CVO 

 

Fonte: O autor (2016) 
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FIGURA 60 – GRÁFICO DE TENSÃO E CORRENTE MEDIDOS NA ESTRUTURA CROSS-ROPE 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

FIGURA 61 – GRÁFICO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DA ESTRUTURA 250 LT 525 kV 

STFI – CVO 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Outra estrutura onde foram feitas medições usando o método proposto no 

projeto e os métodos discutidos, foi a estrutura 297 da LT 230 kV BTA – JGI, Bateias 

– Jaguariaíva, mostrada na Figura 62. Na figura 63, são apresentados os gráficos e 

valores das resistências de aterramento obtidos pelo método da corrente residual, e 

pelos métodos convencionais. Esta foi uma das estruturas que motivou o 

desenvolvimento da metodologia, e observando os resultados encontrados com 

diferentes métodos de medição, pode-se notar a diferença de valores, devido aos 

problemas encontrados nas medições quando se tem um terreno com solo de alta 

resistividade, os valores medidos são inferiores aos valores reais, ou seja, neste 

caso ficam claros os problemas relatados referentes a outros métodos de medição 
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de aterramento, e a comprovação da eficiência da metodologia desenvolvida. 

(SALAMANCA, et al., 2016b). 

 

FIGURA 62 – ESTRUTURA 297 LT 230 kV BTA-JGI 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

FIGURA 63 – GRÁFICO DA RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DA ESTRUTURA 297 LT 230 kV 

BTA – JGI 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Na Tabela 11 são apresentados os resultados obtidos nas medições em 

campo da resistência de aterramento utilizando o método da corrente residual:  
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TABELA 11 – RESULTADOS DAS MEDIÇÕES COM O EQUIPAMENTO PROTÓTIPO 

Nome da Torre Região Tensão (kV) Tipo Resistência (Ω) 

CTA – CTL 068 SJP 525 Autoportante 2,8 

STFI – CVO 250 Cascavel 525 Cross-Rope 5,5 

SCX – CVO 122 Cascavel 525 V estaiada 4,5 

BTA – JGI 297 Jaguariaíva 230 Autoportante 80,0 

CTL – SMC 011 SJP 230 Autoportante 4,5 

BTA – JGI 296 Jaguariaíva 230 Estaiada 76,0 

MUA – JGI 249 Jaguariaíva 230 Estaiada 7,0 

GPS – PFL 081 Morretes 230 Autoportante 4,6 

BTA – JGI 024 Campo Largo 230 Estaiada 8,0 

BTA – JGI 303 Jaguariaíva 230 Estaiada 9,0 

JGI – SEG 003 Jaguariaíva 138 Autoportante 11,0 

BGI – SQT 012 Curitiba 138 Autoportante 6,0 

Fonte: O autor (2016) 

 

Os resultados das medições realizadas foram satisfatórios, e com os 

mesmos foi possível comprovar o funcionamento do protótipo desenvolvido, bem 

como o método proposto no P&D PD-6491-0231/2011. 

Resultados experimentais validaram e comprovaram a eficiência do método 

de corrente residual. O estudo gerou os seguintes artigos científicos apresentados 

em eventos e congressos nacionais e internacionais: 

 
 “Residual Current Method of Grounding Resistance Measurement 

in Transmissions Towers with Earth Wire –Part 1: Study of Residual 

Current in Transmition Towers” - 2016 IEEE PES Transmission & 

Distribution Conference & Exposition – Dallas/ Estados Unidos - 02 

a 05 de maio de 2016 (SALAMANCA, et al., 2016a) 

 

 “Residual Current Method of Grounding Resistance Measurement 

in Transmissions Towers with Earth Wire – Part 2: Measurement 

system, experimental results and comparative study” – Ground 

2016  & 7th LPE. – Porto Galinhas/ Brasil - 06 a 09 de junho de 2016 

(SALAMANCA, et al., 2016b) 
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 “Método alternativo para medição da resistência de aterramento de 

torres em linhas de transmissão de 69 a 500kV energizadas, 

empregando a corrente residual do sistema” – SENDI 2016. – 

Curitiba/ Brasil – 07 a 10 de novembro de 2016. (SALAMANCA, et al., 

2016c) 
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7 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho apresenta os passos para o desenvolvimento do protótipo para 

comprovação da metodologia proposta de medição de aterramento pela corrente 

residual do sistema. Os testes iniciais foram importantes para que durante o 

desenvolvimento deste equipamento, alguns parâmetros fossem considerados e 

corrigidos.  

Os sensores utilizados para as medições tiveram de ser escolhidos de 

acordo com a estrutura a ser medida e a janela necessária para envolver os pés ou 

estais das mesmas, por isso, em caso de estruturas auto portantes, foram 

escolhidas bobinas de Rogowski, e para os estais o sensor SR 759. 

Como os sinais iniciais medidos mostraram-se de baixa magnitude, foi 

necessário o desenvolvimento de um circuito condicionador do sinal, que faz o 

tratamento do sinal, para que o mesmo possa ser utilizado na medida de 

aterramento. 

Os conversores A/D também foram alterados durante o projeto, pois viu-se a 

necessidade de conversores com uma maior resolução, para uma melhor qualidade 

dos sinais medidos. 

Os testes realizados com o protótipo desenvolvido apresentaram resultados 

satisfatórios nos testes em laboratório e em campo, sendo possível validar o 

equipamento e o método proposto no P&D PD-6491-0231/2011. A realização de 

ensaios em laboratório e em campo no decorrer do projeto, geraram subsídios para 

esta dissertação desenvolvida com o intuito de desenvolver e aprimorar o protótipo, 

sendo que algumas destas melhorias ajudaram na obtenção de resultados com 

maior qualidade e confiabilidade, as outras melhorias gerarão subsídios para o 

desenvolvimento de um cabeça-de-série. 

A blindagem dos circuitos que compõem o sistema de aquisição de dados 

mostrou-se bastante efetiva, com um fator de blindagem superior a 40X. Com isso, 

foi possível a confecção das blindagens de todas as caixas e circuitos filtro 

amplificadores. 

O Mu Metal, por ser um material comercial já utilizado na indústria, também 

tornou o processo mais rápido para aquisição do mesmo, além de ser efetivo em 
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função de suas características eletromagnéticas, e por suas caraterísticas 

maleáveis, torna o processo de confecção da blindagem mais fácil. 

A eficiência desta blindagem pode ser vista analisando os valores 

apresentados nos três ensaios realizados, onde foi possível comprovar que o circuito 

blindado apresenta valores mais confiáveis. 

Os testes para verificação de sensores, também apresentaram resultados 

satisfatórios, e mostraram que é possível fazer esta verificação em campo, tornando 

mais ágil o processo e dando mais confiabilidade aos resultados das medições. 

Uma das formas testadas que se mostrou eficiente e que pode ser adotada, 

fazendo até mesmo a integração do equipamento, é o uso do inversor de frequência 

senoidal, que pode ser alimentado pela bateria do carro. O mesmo poderia ser 

integrado no equipamento, ou mesmo utilizado a parte em campo sem grandes 

problemas para as equipes de manutenção, trazendo assim agilidade e maior 

confiabilidade para as medições. 

O desenvolvimento equipamento protótipo auxiliou na comprovação da 

metodologia proposta e com isso, hoje é possível realizar medições confiáveis em 

locais antes problemáticos, pois os outros métodos e equipamentos apresentavam 

falhas. Com a utilização do equipamento protótipo, pode-se verificar que a 

metodologia da corrente residual mostrou-se mais eficiente em relação aos outros 

métodos, podendo ser utilizada com a linha energizada, sem a necessidade de 

desconexão de cabos, e também em ambientes com solo de alta resistividade, e em 

locais com possível degradação da malha de aterramento. 

  



95 

 

 

 

8 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

No presente trabalho foi realizado o desenvolvimento de equipamento 

protótipo no contexto do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D 6491 - 0231 

/ 2011, intitulado: “Método para Medição da Impedância de Aterramento de Torres 

de Linhas de Transmissão de 69 a 500 kV em operação, empregando a Corrente 

Residual em 60 Hz”: afim de torná-lo imune às interferências eletromagnéticas 

características do ambiente de operação, seguro e capaz de leituras confiáveis 

considerando requisitos metrológicos. Portanto propõem-se como temas para 

trabalhos futuros: 

 

 Desenvolvimento do equipamento Cabeça de Serie 

 Desenvolver os sensores de corrente: desenvolvimento de sensores 

para o equipamento, em substituição aos sensores comerciais; 

 Desenvolvimento ou inserção de fonte de corrente para verificação: 

conforme levantado neste trabalho, realizar a inserção de uma fonte 

de corrente para verificação dos sensores; 

 Aprofundar os testes para verificar a limitação do método de corrente 

residual; 

 Verificar a influência da interferência externa na metodologia e no 

equipamento; 

 Criar um campo de calibração e de testes. 
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