
ATERRAMENTO 
SEPARADO OU 
EXCLUSIVO? 



Primeira pergunta 

Por que devemos aterrar? 



CONCEITOS IMPORTANTES 

• TENSÃO DE CONTATO:  Tensão que pode 
aparecer acidentalmente por falha de isolação entre 
duas partes simultaneamente acessíveis. 

• TENSÃO DE TOQUE: Tensão estabelecida entre 
mãos e pés causado pelo toque em um 
equipamento com tensão de contato 



• TENSÃO DE PASSO: 
Uma corrente 
descarregada para o solo 
eleva o potencial em torno 
do eletrodo de aterramento 
formando um gradiente 
(distribuição) de queda de 
tensão com ponto máximo 
junto ao eletrodo e 
diminuindo quanto mais se 
afasta. 

CONCEITOS IMPORTANTES 
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Zonas tempo-corrente dos efeitos de corrente alternada 

 (15 a 100 Hz ) sobre pessoas – IEC 60479 

1 Nenhum 
efeito 
perceptível 

2 Efeitos fisiológicos 
geralmente não 
danosos 

3 - Efeitos fisiológicos 
notáveis ( parada cardíaca, 
parada respiratória, 
contrações musculares ) 
geralmente irreversíveis. 

4 Elevada probabilidade de 
efeitos fisiológicos graves 
e irreversíveis: 
_ fibrilação cardíaca, 
_parada respiratória. 



Desligamento Automático: Oferecer um percurso de baixa 
impedância para a corrente de fuga, permitindo a atuação do 
dispositivo de proteção de maneira segura; 
  
Controle de Tensões: Permite um controle de tensões 
desenvolvidas no solo (Descargas Atmosféricas); 
 
Transitórios: Estabiliza a tensão durante transitórios 
provocados por falta para a terra, chaveamentos, etc.; 
 
Cargas Estáticas: Escoar cargas estáticas acumuladas em 
estruturas, suportes e carcaças; 
 
Segurança de pessoas e animais: Proteger as pessoas e 
animais contra contatos indiretos; 
 
Qualidade da energia elétrica: Participa da garantia da 
qualidade da energia elétrica em vários sistemas. 



OBJETIVO 

• Menor Diferença de potencial Δv possível 

• Escoamento de corrente de falta (curto 

circuito) e de descarga atmosférica, 

rapidamente para o solo 

• Atuação dos dispositivos que funcionem 

com equipamentos de proteção coletiva 

para usuários 



EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 

DEFINIÇÃO:  

Equipotencializar é deixar tudo no mesmo 

potencial. 

NA PRÁTICA: 

Equipotencializar é minimizar a diferença de 

potencial para reduzir acidentes 



https://www.youtube.com/watch?v=getvo0lRY_E


Cada aparelho 

tem seu potencial 

elétrico, em 

relação à terra, 

elevado um a um. 

A  onda do mar 

eleva um barco 

por vez. 

Pode ocorrer   

queima dos 

aparelhos, 

faiscamento, 

choque elétrico. 

Equalização de Potencial 



A superficie 

equipotencial faz o 

papel do navio. 

Todos os aparelhos 

elevam seu potencial 

ao mesmo tempo. 

Os equipamentos 

agora estão 

protegidos contra os 

surtos elétricos. 

BEP 

Equalização de Potencial 



ATERRAMENTO DE 

PONTO ÚNICO 

• Uma evolução do sistema isolado, 
eliminando a tensão entre aterramentos 
isolados. 

• Os equipamentos continuam aterrados 
distintamente, mas há uma ligação entre as 
barras de aterramento. 

• Recomendado para circuitos que trabalham 
até 10 MHz. 



Equipamentos sensíveis 

Aterramento de ponto único 



MTR – Malha de Terra de 

Referência 

• Melhor sistema para aterramento de 

equipamentos eletrônicos 

• Recomendável para circuitos que 

operem acima de 10MHz. 



Aterramento com  

Malha de Terra de Referência 

Quadro de distribuição Equipamento 
eletrônico 

Equipamento 
eletrônico 

Malha de terra 
de referência 

Malha de terra de força 

Sistema de 

alimentação 

de força 
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INTERLIGAÇÃO  DA MTR AO PE 



Compreenderam a diferença 

entre sistema separado e 

exclusivo? 

 

Leiam o artigo em  

 
universolambda.com.br  


