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RESUMO 

 

Sendo o aterramento elétrico de imensa importância na vida de pessoas que 

se envolvem com energia elétrica de alguma maneira, seja utilizando aparelhos 

elétricos em suas residências ou trabalhando diretamente (eletricistas, eletrotécnicos 

e engenheiros eletricistas), com o objetivo de proteção dessas pessoas, esse trabalho 

tem como um de seus objetivos disponibilizar conhecimento para o leitor, oferecendo 

informações úteis e eficazes de como pode ser feito um aterramento elétrico 

corretamente, mantendo as pessoas e seus patrimônios em segurança, também 

esclarecendo como a resistividade do solo afeta diretamente o sistema. O aterramento 

elétrico tem a finalidade de achar um caminho seguro para que a corrente indesejada 

chegue a terra, mantendo animais e pessoas em segurança, tem também o propósito 

de proteger patrimônios de possíveis danos e avarias. O tema foi escolhido com o 

objetivo de demonstrar a importância de possuir um aterramento elétrico segundo a 

Norma NBR 5410, este trabalho foi elaborado realizando o estudo bibliográfico do 

tema. Abordou assuntos que testificam a relevância de se ter um aterramento elétrico 

feito de maneira correta, seguindo normas técnicas e por profissionais qualificados. 

 

Palavras-chave: Aterramento Elétrico; Proteção; Conhecimento; Resistividade do 

solo. 
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ABSTRACT 

Electrical grounding is of immense importance in the lives of people who 

engage in electrical energy in some way, whether by using electrical appliances in 

their homes or working directly (electricians, electrical technicians and electrical 

engineers), for the purpose of protecting these people, this work has as one of its 

objectives to provide knowledge to the reader, offering useful and effective 

information on how a proper electrical grounding can be done, keeping people and 

their assets safe, also clarifying how soil resistivity directly affects the system. Electric 

grounding has the purpose of finding a safe way for unwanted current to reach the 

earth, keeping animals and people safe, and is intended to protect property from 

possible damage and breakdowns. The subject was chosen with the purpose of 

demonstrating the importance of having an electrical ground according to the NBR 

5410 Norm, this work was done carrying out the bibliographic study of the subject. It 

addressed issues that testify to the relevance of having a properly grounded electrical 

ground, following technical norms and by qualified professionals. 

 
 
 

 

Key-words: Electrical Grounding; Protection; Knowledge; Soil resistivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia tem como finalidade expor a relevância de possuir aterramento 

elétrico, pois ele é encarregado pela preservação dos equipamentos ligados a rede e 

das pessoas que se encontram em áreas que utilizam energia elétrica. Uma das 

finalidades do aterramento é resguardar seres vivos e aparelhos contra as falhas 

elétricas. Pode-se notar, que um aterramento elétrico mal dimensionado acarreta em 

diversos problemas quando se tem falhas elétricas (curtos circuitos, fuga da corrente 

por uma má isolação nos condutores, sobrecarga nos fios de condução, entre outros) 

que não impede que essas falhas atinjam a moradia, avariando assim sua estrutura e 

os aparelhos eletrônicos, resultando em despesas financeiras. Sendo o aterramento 

de imensa importância na vida de pessoas que se envolvem com energia elétrica de 

alguma maneira, seja utilizando aparelhos em suas residências ou trabalhando 

diretamente (eletricistas, eletrotécnicos e engenheiros eletricistas) essa pesquisa tem 

como um de seus objetivos disponibilizar conhecimento para o leitor, oferecendo 

informações úteis e eficazes de como se fazer um aterramento corretamente, 

mantendo as pessoas e seus patrimônios em segurança. 

Uma rede elétrica é constituída por dois fios condutores de energia: o neutro e 

o fase. Fornecidos pela concessionária de energia, apenas com esses dois 

condutores é possível realizar uma instalação elétrica em uma residência. Todavia, 

essa instalação é imperfeita, pois existem oscilações de tensão na rede. O choque 

ocorre devido a existência da diferença de potencial entre o usuário e o equipamento, 

o que proporciona essa descarga elétrica. Essa descarga não é forte mas pode causar 

problemas na saúde dependendo das circunstâncias, por exemplo: o percurso pelo 

qual a corrente vai passar no corpo do indivíduo, a intensidade, a duração e a 

frequência da corrente e as condições orgânicas do corpo humano. A importância 

dessa pesquisa é informar que o aterramento é o agente responsável por suprimir 

essa descarga elétrica, ao invés dessa descarga atingir os equipamentos ou o usuário, 

ele a direciona para terra, garantindo a segurança dos equipamentos para que não 

sejam danificados e dos indivíduos contra choques elétricos. 

De que maneira o sistema de aterramento elétrico em residências pode 

promover uma vida mais segura para as pessoas e proteger seus equipamentos? 
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Como convencer as pessoas que o aterramento elétrico funciona para que elas 

possam utilizá-lo de maneira adequada? 

 O trabalho tem como objetivo geral, demonstrar a importância de se possuir 

um aterramento elétrico conforme a Norma NBR 5410, e traz como objetivos 

específicos: conhecer o que é o aterramento elétrico, compreender os esquemas e 

tipos e apontar os benefícios de se possuir um aterramento elétrico. 

Tem caráter exploratório devido aos seus objetivos específicos, que possuem 

a finalidade de esclarecer e desenvolver o assunto promovendo a familiarização com 

o tema. Possui uma apresentação de análise qualitativa, tendo como fontes de 

pesquisa livros, internet, relatórios e documentos legais (normas técnicas), 

evidenciando assim a validade dos dados obtidos para o estudo. Utilizando os 

objetivos específicos, o tema foi abordado através uma linguagem simples e clara, 

objetivando o fácil entendimento a qualquer tipo de leitor. Ao longo do trabalho, foram 

exibidas especificações que auxiliam um profissional a efetuar um aterramento elétrico 

prezando sempre pela segurança. 
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1 DEFINIÇÃO DO ATERRAMENTO ELÉTRICO 

 

Com o propósito de direcionar um percurso seguro, equilibrado e com uma 

impedância baixa, direcionando a corrente indesejada para terra objetivando manter 

animais e pessoas em segurança evadindo-os a exposição de potenciais perigosos, 

o aterramento também visa refrear danos e avarias aos patrimônios ocasionados por 

correntes devido a uma falha no isolamento ou indevidas conexões, descarregar 

cargas acumuladas nas máquinas e auxiliar o trabalho dos equipamentos de proteção 

desviando a corrente para terra. 

Podendo ser elaborado de uma forma simplória apenas por uma barra ligada 

direto às estruturas das partes vivas e as massas (carcaças) dos equipamentos, ou 

também podendo ser por uma rede de cabos condutores transversais e paralelos 

tornando-se uma malha, um sistema complexo conectada as estruturas das 

instalações.   

Para Kindermann (2011), basicamente as partes metálicas que se encontram 

expostas dentro da residência e que se encontram livres para ser tocadas a qualquer 

momento devem ser corretamente aterradas. 

[...] Em termos de segurança, devem ser aterradas as partes 

metálicas que possam eventualmente ter contato com partes 

energizadas. Assim, um contato acidental de uma parte 

energizada com a massa metálica aterrada estabelecerá um 

curto-circuito, provocando a ação da proteção e interrompendo 

a ligação do circuito energizado com a massa. (KINDERMANN, 

G., CAMPAGNOLO, J.M., 2011). 

Logo, o aterramento, acarretará em uma correta conexão com as partes 

metálicas dos aparelhos eletroeletrônicos. Exemplificando, em residências, devem ser 

aterrados os seguintes objetos:  aparelho de ar condicionado, chuveiro elétrico, fogão, 

quadro de medição e distribuição, secadora e lavadora de roupas, lava-louças, freezer 

e geladeira, forno elétrico, tubulação metálica e postes metálicos. A Figura 1 

representa como é a ilustração do aterramento nas plantas baixas e diagramas 

unifilares: 
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Figura 1 – Símbolos usados nos diagramas unifilares e plantas baixas. (a) 

Condutor de proteção (PE); (b) Condutor combinando as funções de neutro e de 

condutor de proteção (PEN). 

 
Fonte: Adaptado da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - NBR 5410 (2004). 

 

Para criar um sistema de aterramento de maneira adequada, deve-se guiar 

pelos seguintes passos:  

 Escolher a localidade aonde será instalado o aterramento; 

  Promover várias medições na área escolhida (resistividade do solo); 

  Realizar a estratificação do solo; 

  Decidir qual sistema de aterramento será utilizado; 

  Estimar a resistividade do solo; 

  Determinar o sistema e o tipo de aterramento considerando a 

sensibilidade e os limites de preservação. 

 

1.1 RESISTIVIDADE ELÉTRICA DO SOLO 

 

É de suma importância fazer um estudo de caso para determinar a resistividade 

do solo, aonde estará sendo arquitetado o aterramento. A dissipação da corrente 

acontece, pois, o solo é considerado como um condutor, por isso ela pode fluir através 

dele conforme sua resistividade. Alguns fatores podem influenciar a resistividade que 

há no solo, como: 

 

 Tipos de solo; 

 Combinação de vários tipos de solo; 

 Camadas estratificadas com profundidades e diversos materiais; 
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 Taxa de umidade; 

 Temperatura; 

 Pressão e compactação; 

 Agrupamento químico dos sais dissolvidas na água parada; 

 Agrupamento dos sais dissolvidas na água parada. 

 

Se houverem combinações dos exemplos citados acima, resultará em solos 

com propriedades diversificadas e com valores de resistividade distintos. Logo, os 

solos que parecem ser iguais tem diferentes resistividades. Como pode ser observado 

na Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Variação da resistividade por diferentes solos 

Natureza do terreno Resistividade em ohm.metros (Ω.m)  

Terreno pantanoso 0 a 30 
Lodo 20 a 100 
Terra vegetal 10 a 150 
Turfa húmida 5 a 100 
Argila plástica 50 
Terra calcária ou argila 
compacta 

100 a 200 

Terra calcária do jurássico 30 a 40 

Areia argilosa 50 a 500 
Areia de sílica 200 a 3.000 
Solo rochoso nu 1.500 a 3.000 
Solo rochoso nu coberto 
de relva 

300 a 500 

Calcário mole 100 a 300 
Calcário compacto 1.000 a 5.000 
Calcário gretado 500 a 1.000 
Xistos 50 a 300 
Micaxisto 800 

Granitos e grés alterados 1.500 a 10.000 

Granitos e grés muito 
alterados 

100 a 600 

Fonte:  Adaptado de Kindermann, Geraldo (2011). 
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A resistividade do terreno pode ser descoberta através da medição usando 4 

pontos enfileirados, com espaços entre si iguais, fixados no solo com a mesma 

profundidade, sendo esse método conhecido como Método de Wernner. Conforme 

mostra a Figura 2. 

Figura 2 – Método Wernner 

 
Fonte: Sánchez, Frank (2017). 

 

Este método usa um Megger, equipamento que mede a resistência que dispõe 

quatro conectores, dois de corrente e dois de potencial. Este aparelho, através da sua 

fonte interior, faz percorrer uma corrente entre as duas hastes externas que estão 

conectadas aos terminais de corrente c1 e c2. Como pode se observar na Figura 2. 

As duas hastes internas são ligadas nos terminais p1 e p2. Assim, processa a leitura 

dos dados obtidos e depois indica o valor da resistência elétrica. 

 

1.1.1 Estratificação 

 

Os solos, não são homogêneos, mas compostos por diversas camadas de 

resistividade, quanto mais profundidade tiver mais a possibilidade de achar tipos de 

solos diferentes, que logo resultará em resistividades diferentes e incomuns, pois em 

alguns casos os solos podem estar fundidos, tendo assim uma resistividade que não 

se encontra tabelada, assim como as muitas formações geológicas que são, 

geralmente, horizontais e paralelas a superfícies do solo. A Figura 3 mostra a 

estratificação de várias camadas, mostrando que o solo não é igual em toda a sua 

profundidade. 
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Figura 3 – Estratificação do solo em várias camadas 

 
Fonte: Aterramento Elétrico, 3ª edição: Geraldo Kindermann (1995) 

 

Com isso é realizada a estratificação do solo em camada horizontais, na 

maioria vezes em duas camadas como mostra a Figura 4. Assim, pode-se saber o 

comportamento dos fluxos de dispersão das correntes em um terreno heterogêneo, 

com as medições feitas através do método de Wenner, é capaz de realizar a 

estratificação do solo com duas ou mais camadas, para assim ser descoberta a 

amplitude da resistividade do solo de cada camada e a sua respectiva profundidade. 
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Figura 4 – Estratificação do terreno em duas camadas 

 
Fonte: Aterramento Elétrico, 3ª edição: Geraldo Kindermann (1995) 

 

1.2 -  CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE)  

  

Segundo Figueira (2013), a função de aterrar massas metálicas, equipamentos 

eletrônicos e elétricos. Visar a seguridade dos indivíduos contra descargas elétricos é 

o objetivo do seu dimensionamento, desse modo o correto desempenho dos 

instrumentos de proteção. Com o objetivo de determinar a seção mínima do condutor, 

usa a Equação (1) abaixo (deverá ser aplicada somente para ciclos de atuação de 

equipamentos de proteção que atuem até 5 segundos): 

 

S= √(I² x t) /K (1) 

 

S - Seção mínima do condutor de proteção, em mm2;  

I - Corrente de defeito, em Ampères (A), que circula pelo dispositivo de 

proteção;  

t - Tempo de atuação do dispositivo, em segundos(s);  

K - Constante definida pela Tabela abaixo. 
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Tabela 1 – Valores de K 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5410 (2004). 

 

O condutor de proteção é responsável por desviar as correntes de sobre carga 

em direção ao solo, maquinários que têm o terceiro pino na tomada o mesmo deve 

ser conectado no aterramento, pois o fio de cobre é melhor condutor da corrente 

elétrica do que o corpo humano, assim evita acidentes com pessoas. 

 

1.3 HASTE DE ATERRAMENTO 

 

Sendo a haste é uma peça de segurança de um sistema elétrico que dirige as 

cargas dispensáveis, (cargas estáticas concentradas nas massas das máquinas ou 

dos equipamentos para o solo) encaminhando-as em segurança até o solo. Sem a 

haste, as carcaças do sistema elétrico tem a facilidade de se tornarem energizadas, o 

que representa um risco de segurança grave, colocando os usuários do sistema em 

grande perigo. 

 Conforme Capelli (2000), as hastes de aterramento geralmente são feitas de 

aço e revestidas de cobre como mostra a Figura 5. Sua extensão varia de 1,5 a 4,0m 

porém, as mais utilizadas são as de 2,5 metros, pois a chance de atingir um duto 

subterrâneo e menor nas instalações. 

 

 

 

 

Cabos Isolados Material de cobertura 

Tipo de condutor 
Material 
condutor 

PVC (160°C) 
EPR/XLPE 

(250°) 

Independentes (cabo isolado, 
cabo unipolar ou cabo nu) 

Cobre 143 176 
Alumínio 95 116 

Aço 52 64 

Veias de cabos multipolares  Cobre 115 143 
Alumínio 76 94 
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Figura 5 – Haste de aterramento 

 
Fonte: Intelli (2017) 

 

 A instalação das hastes necessita ser realizada por um profissional, pois 

durante a colocação canos podem ser danificados (como água, esgoto e gás) e fios 

subterrâneos gerando situações de perigo. Os profissionais possuem a experiência e 

as ferramentas necessárias para garantir que a instalação seja realizada de maneira 

adequada e segura. 
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2 SISTEMAS DE ATERRAMENTO  

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), a área da 

instalação elétrica é regida pela norma NBR 5410, que utiliza a sequente simbologia 

para conseguir categorizar os sistemas de aterramento que serão utilizados nos 

sistemas de baixa tensão: 

 

 Primeira letra: classifica o modo da fonte de alimentação em relação à terra:  

 

  T - um único ponto aterrado diretamente;  

  I – isolação das partes vivas em relação à terra ou um ponto aterrado 

por meio de uma alta impedância.  

   

 Segunda letra: classifica a situação dos equipamentos ou das cargas na 

carcaça em relação à terra: 

  T - carcaças aterradas de forma direta, independem do aterramento da 

fonte de alimentação;  

 N - carcaças ligadas de maneira direta no ponto de alimentação, 

aterrado; 

  I – isolação da massa (aterramento não executado).  

  

 Terceira letra: classifica a forma de ligação do aterramento do 

equipamento da massa, usando o sistema de aterramento da fonte:  

 S - separado, ou seja, o aterramento da carcaça é feito utilizando um 

condutor (PE) separado do neutro;  

 C - comum, ou seja, o aterramento da carcaça do equipamento é feito 

utilizando o condutor neutro (PEN).  

 

2.1 ESQUEMAS DE ATERRAMENTO 

 

Existem diferentes esquemas de aterramento que podem ser utilizados, os 

métodos apresentados segundo a ABNT (2004), são caracterizados pelo aterramento 
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do neutro da baixa tensão de um transformador de alta tensão para baixa tensão, e o 

aterramento das carcaças expostas da instalação baixa tensão.  

 

2.1.1 – Esquema TT (aterramento do neutro) 

 

Segundo Campagnolo (1995), no esquema TT, conectado diretamente a um 

ponto da fonte à terra, assim as partes metálicas (massas) são conectadas a uma 

haste de terra à parte como demonstra a Figura 6. Nesse esquema, a corrente fase-

massa faz um percurso incluindo a terra, limitando a quantidade da corrente devido 

ao alto valor da resistência de terra. 

 

Figura 6 – Esquema TT 

 
Fonte: Aterramento Elétrico, 3ª edição: Geraldo Kindermann (1995) 

 

2.1.2 – Esquemas TN  

 

Segundo Kindermann (1995), no esquema TN, o neutro que vem da fonte 

também é diretamente aterrado assim como no sistema TT, as massas da instalação 

se encontram conectadas a um ponto de condutores metálicos, a corrente fase-massa 

apresenta uma impedância muito baixa, assim sendo, a corrente pode chegar a altos 

valores podendo ser constatados e bloqueados por fusíveis ou disjuntores. 
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 Esquema TN-S, o neutro é aterrado separadamente do condutor de 

proteção (PE), como mostra a Figura 7; 

 

Figura 7 – Esquema TN-S 

 
Fonte: Aterramento Elétrico, 3ª edição: Geraldo Kindermann (1995) 

 

  Esquema TN-C, o neutro e o condutor de proteção possuem funções 

combinadas em um único condutor na instalação, conforme a Figura 8; 

 

Figura 8 – Esquema TN-C 

 
Fonte: Aterramento Elétrico, 3ª edição: Geraldo Kindermann (1995) 

 

 Esquema TN-C-S, o neutro e o condutor de proteção tem funções 

combinadas em um único condutor em parte da instalação, como mostra 

a Figura 9. 
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Figura 9 – Esquema TN-C-S 

 
Fonte: Aterramento Elétrico, 3ª edição: Geraldo Kindermann (1995) 

 

2.1.3 – Esquema IT  

 

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), No esquema IT 

o neutro fica aterrado pela impedância, com isso, restringindo a corrente de falta para 

alcançar um valor tencionado, para não possibilitar o desligamento do sistema no 

aparecimento da primeira falha, as carcaças da instalação estão ligadas a uma haste 

de aterramento, conforme mostra a Figura 10. 

 

Figura 10 – Esquema IT 

 
Fonte: Aterramento Elétrico, 3ª edição: Geraldo Kindermann (1995). 

 

A utilização desse esquema é específico nos casos em que, se houver uma 

falha de alimentação a energia não pode ser cortada de imediato. Por exemplo, 
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hospitais que trabalham com setores cirúrgicos e residências que possuem pessoas 

que sobrevivem por aparelhos. 

 

2.2 TIPOS DE ATERRAMENTO 

 

Possui diversos tipos, mas todos devem ser efetuados de maneira correta que 

fiquem ligados a terra para direcionar as cargas até o solo. O sistema de aterramento 

elétrico deverá ser realizado de maneira que a ligação com a terra esteja correta, a 

Figura 11 mostra os alinhamentos de hastes, formando em alguns casos figura 

geométricas. Os principais tipos são: 

 

 Uma haste fixada no solo; 

  Hastes alinhadas; 

  Hastes em triângulo; 

  Hastes em quadrado; 

  Hastes em círculos; 

  Placas de material condutor enterradas no solo; 

  Fios ou cabos enterrados no solo, formando diversas configurações. 

 

Figura 11 – Exemplos de alinhamento de hastes 

 

Fonte: Adaptado de Figueira (2013) 

 

Nas instalações residenciais é necessário planejar um aterramento com uma 

boa qualidade a ser introduzido, visando proteger os eletrodomésticos de tensões 

muito elevadas e pessoas contra choques provocados mediante falha na isolação de 

fios ou superfície metálica conduzindo energia. Com base na Figura 11, será mostrado 

os dimensionamentos com uma haste, com duas ou mais hastes alinhadas 
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paralelamente com a mesma altura e distância entres elas, e com três hastes 

formando um triângulo equilátero com todos os lados iguais.  

 

2.2.1. Dimensionamento com uma haste   

 

Segundo Kindermann (1995), o cálculo do sistema de aterramento com uma 

haste vertical cravada verticalmente em um solo, tem uma resistência elétrica que 

pode ser descoberta pela Eq. (2), onde L é a extensão da haste em metro; a o diâmetro 

das hastes; p a resistividade do solo em ohm.metro (Ω m) e o resultado é a resistência 

do aterramento dado em ohms (Ω). Conforme a Figura 12. 

Rhaste = ln ( ) (2) 

 

Figura 12 – Haste fixada verticalmente no solo 

 
Fonte: Figueira, Tiago (2013) 

 

Nesta situação, terá que ser feito um cálculo da sua secção transversal de 

maneira que iguale a área de um círculo, porque a haste é do modelo cantoneira. 

 

2.2.2 Dimensionamento com hastes alinhadas em paralelo 

 

 Segundo Figueira (2013), um sistema com uma boa eficácia e simples, muito 

utilizado em sistemas de distribuição energética e no aterramento de equipamento 
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isolados. Nas cidades, usam-se este aterramento no meio fio da calçada, por ser 

econômico e não prejudicar a movimentação do trânsito. 

 

Figura 13 – Haste alinhadas em paralelo 

 
Fonte: Figueira, Tiago (2013) 

 

Para fazer o cálculo da resistência equivalente neste arranjo é necessário 

considerar a interferência das hastes, por exemplo conforme a Figura 13, a fórmula 

para um sistema com 3 hastes do mesmo tamanho com o mesmo espaço entre as 

mesmas, Como demostra as Eq. (3), Eq. (4), Eq. (5), Eq. (6), Eq. (7) e Eq. (8). 

 

R1 = R11 + R12 + R13 (3) 

 

R2 = R21 + R22 + R22 (4) 

 

R3= R33 + R32 + R33 (5) 

 

 Considerando que elas sejam idênticas (mesmo formato), entende-se:  

R11 = R22 = R33 = ln ( ) (6) 

As resistências mútuas de acréscimo serão achadas com o uso das fórmulas: 

 

R12= R21= R23 = R32 = ln[(  )

 (  )
] (7)    

R13= R31 = ln[(  )

 (  )
] (8) 
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2.2.3 Dimensionamento com hastes alinhadas em triângulo. 

  

Segundo Campagnolo (1995), para este tipo de aterramento são cravadas nas 

pontas e às vezes nos lados de um triângulo equilátero conforme mostra a Figura 14, 

configuração muito utilizada na ocasião em que o terreno é pequeno e apenas uma 

ou duas hastes não são suficientes para atingir o valor de resistência desejada. 

 

Figura 14 – Haste alinhadas em triângulo 

 

Fonte: Adaptado de Figueira (2013) 

 

Este dimensionamento se baseia na redução do índice (K), como mostra a 

Equação (9). 

 

Req∆ = K x R1haste (9)  

 

R1haste → Resistência elétrica de uma haste fixada isolada no solo;  

K → Índice de atenuação do sistema de aterramento;  

Req∆ → Resistência equivalente. 
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2.3 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)  

 

Conforme Mendes (2014), trata-se de equipamentos instalados em um ou mais 

pontos no alto das estruturas e edificações, que são conectadas a terra mediante a 

condutores. Objetivando a condução das descargas atmosféricas causadas pelas 

nuvens eletrificadas ao solo, privando avarias a edifícios, estruturas, e danos em 

pessoas, utilizam-se os seguintes métodos: 

 

1. Método de Franklin: Baseado no uso de captores pontiagudos em 

mastros verticais, conforme Figura 15; 

 

Figura 15 – Método Franklin 

 
 Fonte: Figueira (2013) 

 

2. Método gaiola de Faraday: Baseado em instalar uma rede de captores, 

interligados por condutores formando-se uma malha, conforme Figura 1; 
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Figura 16 – Método gaiola de Faraday 

Fonte: Mendes, J. P.(2014) 

 

3. Método da esfera rolante: Sendo considerado o método mais eficiente 

de proteção de residências e estruturas, baseado em considerar um 

captor como uma haste vertical de altura H sua zona de proteção será 

definida pela equação de uma esfera que define a superfície de 

proteção, onde x e y são coordenadas de um ponto genérico da 

superfície, X e Y são as coordenadas do centro da esfera e R é o raio 

da esfera (distância de atração), como mostra a Figura 17. 

 

(X-x)²+(Y-y)²= R² (11) 

 

 

Figura 17 – Método da esfera rolante 

  
Fonte: Cunha, Carlos (2012) 
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Entretanto, tem que ser destacado que o SPDA não interdita o acontecimento 

das descargas atmosféricas, pois trata-se de um acontecimento natural, e que não 

garante cem por cento de proteção a edifícios, estruturas e aos seres vivos, mas seu 

emprego reduz os riscos. 

2.4 MALHA DE ATERRAMENTO 

Segundo Figueira (2013), a malha é um tipo de aterramento usual em 

instalações de grande porte, sendo essenciais em sistemas de energia elétrica, em 

particular nas usinas e subestações. Trata-se de um reticulado de cabos 

horizontalmente enterrados, interligados por juntas mecânicas ou soldadas, e hastes 

cravadas verticalmente, conforme Figura 18. 

 

Figura 18 – Elementos de uma malha de aterramento 

 
Fonte: Figueira (2013) 

 
 Para Kindermann (2011), dimensionar uma malha, é um procedimento de 

repetição de uma ou mais ações, para se chegar a diferença de potencial na superfície 

entre os pontos do aterramento e o passo de uma pessoa, de acordo com os valores 

suportáveis por um indivíduo. A malha de aterramento é proposta para locais onde o 

solo seja muito seco, sendo instalada antes da armação do piso e contra piso, e 

estende-se por quase toda a montagem da construção. 
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3 MOTIVOS PARA ATERRAR O SISTEMA ELÉTRICO   

 

Segundo Hilton (2011), a palavra aterramento refere-se à terra exatamente. O 

aterramento é a barra de cobre ou o fio enterrado que tem o objetivo de formar um 

caminho condutor de eletricidade, assegurar a continuidade elétrica e habilitar uma 

condução segura para qualquer tipo de corrente.  

Os sistemas elétricos não precisam estar ligados a terra para funcionar. 

Entretanto, nos sistemas elétricos quando são indicadas as tensões, normalmente 

elas são mencionadas a terra que, neste caso, simboliza o ponto de referência (ponto 

de potencial zero) que todas as outras tensões são referidas. Aterrar significa controlar 

a tensão em relação a terra dentro dos limites previsíveis.  

Conforme, em um sistema não aterrado, uma falta fase-terra pode ocasionar 

uma corrente para a terra. Entretanto, o sistema continua funcionando mesmo com a 

falha ocorrendo, pois não tem atuação da proteção. Logo, não se pode confiar em 

sistemas não aterrados. 

A corrente de fuga acontece, quando o condutor de fase se encontra com a 

isolação danificada e entra em contato com a terra por intermédio de partes metálicas 

da instalação ou até mesmo um ser vivo. Portanto, essa corrente de fuga correrá por 

essa zona podendo causar perturbações, problemas e falhas na instalação. Essa 

corrente criada pela falha no sistema pode colocar em risco pessoas. 

Os seres vivos que encostarem em um equipamento e um componente 

aterrado da estrutura simultaneamente, estarão em condições de levar um choque, 

sendo o sistema de aterramento de baixa qualidade ou até pela falta do mesmo pode 

haver queima dos equipamentos. Suas características e eficácia devem satisfazer às 

prescrições da Norma NBR 5410. 

 

3.1 CARGAS ESTÁTICAS 
 

Conforme Amaral (2004), as cargas definidas como estáticas são aquelas que 

não dispõem de partes girantes (campos girantes) tais como alimentadores, 

transformadores, reatores e demais cargas dessa natureza como resistências, 

iluminação, etc. 
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Figura 19 – Cargas estáticas 

 
Fonte: Hilton, M., Paulo, F. C. (2011) 

 

Com uma carga elétrica causada por um desbalanceamento dos elétrons na 

superfície de um material. Essa carga produz um campo elétrico que pode ser medido 

e pode afetar outros objetos à distância, o aterramento deve escoar as cargas 

acumuladas em carcaças de equipamentos em geral, estruturas e suportes, como 

mostra a Figura 21. 

3.2 SEGURANÇA DAS PESSOAS 

  

Segundo Kindermann (1995), o aterramento é planejado de maneira a produzir, 

enquanto ocorre o curto-circuito com a terra, uma distribuição no perfil dos potenciais, 

de forma que as tensões de passo e de toque fiquem abaixo dos limites de risco de 

fibrilação ventricular do coração, é o estado de desarmônico (vibração) e desritmada 

das fibras musculares das paredes dos ventrículos, com a queda do bombeamento 

do sangue pelo corpo.  

 O aterramento tem um controle das tensões no solo (passo, toque e transferida) 

no momento em que um curto circuito fase-terra volta pela terra para fonte, ou quando 

da ocorrência de descarga atmosférica no local, se uma pessoa encosta em um 

equipamento estará sujeito a uma tensão, pode ser convencionado uma tensão entre 

mãos e pés, chamado de potencial de toque de acordo com a Figura 19, 

consequentemente, pode ter uma passagem de corrente através do seu corpo 

podendo ocasionar queimaduras, fibrilação cardíaca ou lesões graves no organismo. 
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Figura 20 – Potencial de toque 

 
Fonte: Adaptado de Hilton, M., Paulo, F. C. (2011) 

 

Conforme Hilton (2011), quando existe corrente elétrica descarregada no 

terreno, sucede um aumento do potencial em volta da haste de aterramento, 

ocasionando uma distribuição de queda de tensão, no qual o ponto máximo está ligado 

a haste e o ponto mínimo distante da mesma. Se um ser humano se encontrar em pé 

em algum ponto dentro desta região onde encontra-se essa distribuição de potencial, 

entre seus pés haverá uma diferença de potencial, chama de potencial de passo como 

mostra a Figura 20, podendo ter a circulação de corrente elétrica entra suas duas 

pernas. 

 

Figura 21 – Potencial de passo 

 
Fonte: Hilton, M., Paulo, F. C. (2011) 
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Para Kindermann (1995), os potenciais de toque e passo possuem um valor 

máximo que o corpo do ser humano pode aguentar sem sofrer fibrilação ventricular, 

no caso do potencial de toque é gerado pela corrente limite de Dalziel. Esse limite 

pode ser representado de forma quantitativa segundo a Eq. (12). 

Vmáx= (100 + 1,5.ρS)0,116/√𝑡 (12) 

ρS → resistividade superficial do solo ou da primeira camada do solo. 

O potencial de passo suportável, é delimitado pela corrente máxima admissível 

pelo corpo humano que não ocasione fibrilação e pode ser descoberto pela Eq. (13). 

Vmáx= (1000 + 6.ρS)0,116/√𝑡 (13) 

 

3.3 SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS 

 

No equipamento elétrico em que é utilizado, o condutor terra de segurança está 

interligado as peças metálicas do equipamento. As placas mãe e os circuitos de 

computação do equipamento que são eletricamente conectados ao “chassis”. Isso 

também os conecta ao condutor de proteção, que é usado para dissipar a eletricidade 

estática. Como mostra a Figura 22. 

 

Figura 22 – Aterramento de equipamentos 

 
Fonte: Hilton, M., Paulo, F. C. (2011) 
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A falta de eficiência do aterramento pode estar relacionada a muitos problemas 

que parecem não ter esclarecimento. Distorções (ruídos) e sobretensões. O 

aterramento de máquinas realizado de maneira incorreta pode danificar as partes 

sensíveis das máquinas, sendo um dos principais motivos da má performance dos 

equipamentos eletrônicos especiais.  

 

3.3.1 Ruídos elétricos 

 

Qualquer distorção que, superposta a um sinal elétrico conhecido, altera a 

forma senoidal característica no tempo, formando o ruído elétrico. Com o objetivo de 

proteção dos equipamentos, surge a necessidade do conhecimento para poder 

controlar essas distorções (ruídos elétricos), por que podem causar: 

 

 Alteração de dados armazenados em memórias; 

 Apagar dados armazenados; 

 Alterar dados gravados em discos; 

 Modificar dados de um programa que se encontra em uso; 

 Colocar em condução tiristores, transistores, entre outras coisas, em 

momentos indesejados; 

 Danificar Componentes. 

 

Os ruídos são ocasionados externamente podem chegar aos equipamentos por 

condução, pela rede, percorrendo pelos circuitos eletrônicos e fontes de alimentação. 

Se tiverem origem magnética ou eletrostático, de acordo com a sua fonte, poderão 

chegar aos equipamentos via irradiação.  

Segundo Costa (1992), uma boa maneira de se evitar os distúrbios é isolando-

se os circuitos eletrônicos através de caixas blindadas em conjunto com o 

aterramento. Para determinar o tipo de blindagem, tem que se descobrir se o distúrbio 

é magnético ou eletrostático. Qualquer que seja o tipo de distúrbio há necessidade de 

proteção, entretanto a qualidade e o tipo de aterramento será fundamental para a 

eficiência dos equipamentos. 
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3.3.2 Sobretensões 

 

Na ocasião em que se acontece falha de isolamento em um circuito elétrico, 

ocasionando um contato entra o condutor energizado e uma carcaça metálica, assim 

energizando a carcaça do equipamento deixando com o mesmo potencial elétrico do 

condutor, o que pode ser evitado pelo sistema de aterramento feito de maneira correta. 

Segundo Costa (1992), em alguns casos, pode-se eliminar através do 

isolamento efetivo dos sistemas de terra. Porém, na maioria das vezes a integração 

de duas malhas, por meio de estudo adequado dos sistemas de malhas para 

potências de passo e de toque, pois pode acontecer que as especificações do 

aterramento pelo fabricante dos equipamentos seja incompatível com as 

estabelecidas para os potenciais de passo e toque. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho, possibilitou uma análise de como 

possuir um aterramento elétrico segundo a Norma NBR 5410 pode trazer benefícios. 

Além disso, também permitiu analisar e compreender o que é um aterramento elétrico 

e como ele é feito, abordando de maneira clara e objetiva as etapas do processo de 

instalação, materiais utilizados e normas técnicas que precisam ser seguidas.  

Este trabalho mostra as simbologias utilizadas pela Norma NBR 5410, para 

conseguir categorizar os sistemas de aterramento em sistemas de baixa tensão. 

Especifica de maneira objetiva, quais são os diferentes tipos de esquemas de 

aterramento e como eles são utilizados. 

Aborda os motivos pelos quais o sistema de aterramento elétrico deve ser 

aterrado. Apresentando quais são os perigos do não aterramento e mostrando os 

benefícios de um aterramento realizado corretamente com profissionais qualificados 

e seguindo as normas técnicas exigidas. 

Como proposta para trabalhos futuros é sugerido o estudo sobre as hastes de 

aterramento contendo questões mas específicas, tal como a sua composição química, 

estudo da possibilidade de utilizar outros tipos de matérias-primas como 

supercondutores, para que a condução da corrente indesejada para o solo seja a 

melhor possível, para que sua resistência seja quase nula. 
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