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CRUZ, Moisés Ferreira. A importância do sistema de Aterramento. 2017. 15f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro 
Universitário Anhanguera, Niterói, 2017. 
 
RESUMO 
 
Tendo em vista a necessidade cada vez maior de equipamentos elétricos e eletrônicos 
de diversos segmentos, tanto industriais como residenciais é inconcebível a utilização 
de tais dispositivos sem a presença do aterramento. Desde o componente mais 
simples até uma estrutura mais complexa onde envolve ramificação de cabos 
interligados a conectores, hastes metálicas e massas, sem esquecer de fazer as 
devidas observações relacionadas à resistividade do solo e as técnicas de medição 
aplicadas, demonstram a possibilidade de mitigar a incidência de distúrbios oriundos 
dos vários processos de confecção do mesmo. Foram apresentados conceitos através 
de literaturas de diversos autores sobre o assunto, no qual foi possível verificar a sua 
eficiência e suas devidas aplicações. Foi verificado também a importância da 
composição química e granulosidade do solo e demonstrado através de medições, 
como atingir valores aceitáveis e seguros concernentes a utilização com segurança, 
não só para pessoas como também para diversos equipamentos eletrônicos.  
 
Palavras-chave: Aterramento; segurança; resistividade; fenômenos. 
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Cruz, Moisés Ferreira. The importance of grounding system. 2017.15f. Work of 
conclusion of course (graduation in electrical engineering) - Centro Universitário 
Anhangüera, niterói, 2017. 
 
ABSTRACT 
 
In view of the increasing need of electrical and electronic equipment of various 
segments, much like residential industrial is inconceivable to use such devices without 
grounding. Since the simplest component to a more complex structure where cables 
interconnected the branch involves connectors, metal rods and masses, without 
forgetting to make the necessary observations related to soil resistivity and the applied 
measurement techniques, demonstrate the possibility of mitigating the incidence of 
disorders from the multiple processes of the same. Concepts were submitted through 
literature of various authors on the subject, in which it was possible to verify your 
efficiency and their appropriate applications. It was verified the importance of chemical 
composition and soil granularity and shown through measurements, how to achieve 
acceptable values and insurance concerning use with security, not only for people like  
 
 Keywords: grounding; safety; resistivity; phenomena. 
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 INTRODUÇÃO 

Desde o século passado, após o seu desenvolvimento, o Sistema de 

Aterramento se tornou um componente importante do setor elétrico, tanto para a 

proteção e perfeito funcionamento das instalações elétricas como também para 

segurança do indivíduo. A sua concepção foi tão importante que se tornou requisito 

obrigatório por Norma Técnica, inclusive em residências, onde em conjunto com um 

IDR (Disjuntor de Corrente Residual), se tornou fundamental para salvar vidas. 

Com o advento da eletricidade e o crescimento e desenvolvimento 

tecnológicos, vieram os equipamentos eletrônicos como micro ou nano circuitos 

integrados, placas eletrônicas de alta tecnologia, mas vulnerável a correntes elétricas 

e seus transeuntes. Mas não foi só em microcomponentes, a necessidade de 

proteção. Também foi de tamanha importância para os Sistemas de Potência, no 

escoamento de descargas atmosféricas em Grandes edifícios e residências, tornando 

assim um item indispensável para os mais variados segmentos do setor elétrico.    

 Em meio a chegada da eletricidade, o crescimento tecnológico e a proteção do 

ser humano, o Aterramento foi se tornando parte fundamental do sistema elétrico 

como um todo. A pesquisa foi de grande importância para o entendimento do assunto, 

devido a necessidade em se obter um equipamento eficiente e seguro. 

  Foi falado sobre a grande quantidade de benefícios gerados pela descoberta 

da eletricidade e também acerca dos problemas gerados por esses equipamentos. 

Mas como seria na prática o funcionamento de um Sistema de Aterramento, como foi 

o processo para resolver tamanha quantidade de problemas?  

Objetivo geral: demonstrar através de literaturas a importância do aterramento 

e suas variáveis desenvolvidas ao longo dos anos por vários engenheiros 

pesquisadores, trazendo um ponto de vista geral e esclarecedor. 

Os objetivos específicos desta monografia: descrever a composição e 

especificações de aterramento elétrico incluindo os sistemas (TN; TT e IT); 

demonstrar a importância da resistividade do solo; mostrar a eficiência do Aterramento 

através de técnicas de medições.   

A metodologia utilizada para se chegar ao desenvolvimento deste artigo foi uma 

Revisão de Literatura. A pesquisa abrangeu os livros impressos: Instalações Elétricas 

- Hélio Creder, Instalações Elétricas Industriais - João Mamede Filho, Aterramentos 

Elétricos - Silvério Visacro Filho, Aterramento Elétrico - Geraldo Kindermann e Jorge 

Mário Campagnolo; as Normas Técnicas: Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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NBR 5410, NBR 15749, NBR 15751, NBR 7117como também artigos e Revistas: 

Saber Eletrônica, O Setor Elétrico; e dissertações virtuais:  Scielo, etc.…Os Artigos 

foram publicados nos últimos 15 anos e um artigo especial um pouco mais antigo, 

mais de suma importância, por conter as bases sólidas do sistema. As palavras chave 

utilizadas na busca foram: Aterramento Elétrico, Sistemas de Aterramento Elétrico, 

Descargas Atmosféricas, Medição em Sistemas de Aterramento, etc... Com o intuito 

de mostrar a importância do assunto discorridos nos capítulos seguintes. 
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 1 A ESTRUTURA DO SISTEMA DE ATERRAMENTO 

 

 Um sistema de aterramento consiste basicamente num condutor de cobre de 

medida (n), com uma de suas extremidades fixadas na massa de um equipamento 

elétrico ou estruturas metálicas e a outra extremidade fixada numa haste de aço 

revestida de Cobre na qual é literalmente enterrada no solo, direcionando qualquer 

distúrbio de correntes indesejáveis direto para o solo, conforme Figura 1. De acordo 

com (Creder, 2008, p. 122) “Aterramento é a ligação de estruturas ou instalações com 

a terra, com o objetivo de estabelecer uma referência para a rede elétrica e permitir o 

fluxo para a terra de correntes elétricas de naturezas diversas” (NBR 15751, 2009).     

   

             Figura 1 – Esquema básico de um sistema de aterramento 

 

                         Fonte: (Wchistian, 2013) 

      

 Na figura acima foi demonstrado os parâmetros mínimos de confecção de um 

aterramento com apenas uma haste, assim como suas devidas recomendações 

mínimas de medida e qualidade de solo. Para um maior entendimento sobre o assunto 

foi especificado algumas nomenclaturas técnicas para aterramento (Como mostra o 

quadro 1) (NBR 15751, 2009). 
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Quadro 1 – Definições técnicas usadas para aterramento 

Nomenclatura Parte descritiva 

Massa 
Qualquer parte condutora sem função elétrica, mas com 
potencial) interligado com o solo sem estar energizado, apenas 
para proteção. 

Eletrodo de 
aterramento 

Condutor metálico (haste cobreada com alma de aço) 

Condutor de 

interligação 

Condutor (normalmente são usados cabos de cobre pois o 

alumínio sofre deterioração com o tempo em contato com o solo) 

para conectar a massa ao eletrodo de aterramento. 

Eletrodo 

isolado 

São condutores dispostos a certa distância suficiente para que o 

seu potencial não seja afetado pelo campo eletromagnético do 

outro. 

Eletrodos 

interligados 
São eletrodos que possuem interação entre si. 

Terra Massa condutora de solo que envolve o eletrodo de aterramento 

Elevação do 

potencial de 

terra 

DDP entre o eletrodo e o solo quando por este é dispersado uma 

corrente elétrica para a terra. 

Req. De Terra 
Relação observada com a elevação de potencial de terra de um 

eletrodo e a corrente projetada por ele. 

Fonte: adaptado de (Filho, 2002)  

 

      O quadro supracitado foi elaborado para trazer informações relevantes 

mediante a tratativa de um assunto abordado. A menção das principais nomenclaturas 

traz esclarecimento e um aprofundamento nos conceitos citados neste artigo. 

 

1.1 - CONFIGURAÇÔES DE ATERRAMENTO 

 

    Existe muitas configurações possíveis no processo de confecção e Arranjo 

das hastes. os principais são:  haste simples cravada no solo; hastes com alinhamento 

entre si; hastes cravadas formando um triangulo; hastes em círculos; placas 
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condutoras enterradas no solo e por fim, fios ou cabos enterrados no solo formando 

as seguintes configurações: estendido em vala comum; em cruz; em estrela e também 

quadriculados, com isso formando uma malha de terra. (Kindermann e Campagnolo, 

1995). 

A seguir foi apresentado os cinco esquemas padronizados: TN e suas 

Variações TN-S; TN-C e TN-C-S; TT e IT. 

O esquema TN-S, primeira variante do sistema TN funciona com o neutro 

separado do condutor terra. Conforme figura 2 (NBR 5410, 2004) 

 

                      Figura 2 – Esquema de aterramento TN-S 

 

                            Fonte: NBR 5410 (2004, p. 15) 

          

O esquema TN-C, segunda variante, suas funções de neutro e proteção são 

combinadas, o que não ocorre com o esquema anterior. Devido a sua ineficiência o 

esquema não atende a todos os critérios de segurança. Embora normatizado, não é 

recomendável, dado que neutro e terra são conectados entre si. Conforme figura 3 

(NBR 5410, 2004). 
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                       Figura 3 – Esquema de Aterramento TN-C 

 

                            Fonte: NBR 5410 (2004, p. 15) 

       

O sistema TN-C-S, apesar de possuir a mesma característica da anterior 

proteção e neutro combinados, essa conexão não se estende por todo o arranjo.  

Conforme figura 4 (NBR 5410, 2004). 

 

                     Figura 4 – Esquema TN-C-S 

 

                         Fonte:  NBR 5410 (2004, p. 15) 

         

A credibilidade do sistema TN fica condicionada a dois fatores: para contatos 

indiretos, a proteção depende do neutro para mecanismos que trabalham acima do 

valor nominal e em casos de instalações atendidas em baixa tensão por 

concessionaria pública, ficando dependente do tipo de fornecimento da mesma (NBR 

5410, 2004). 

Dentre os esquemas mostrados o TT foi o que apresentou maior eficiência, nele 

as sobrecorrentes fase-massa apresentam valores inferiores a corrente curto 
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circuitada, entretanto há o risco de gerar tensões perigosas. Um conector interliga a 

massa diretamente ao solo sem contato algum com a proteção da alimentação 

(conforme figura 5) (NBR 5410, 2004) 

 

                       Figura 5 - Esquema de aterramento TT 

 

                            Fonte: NBR 5410 (2004, p. 16 1) 

     

 Nota-se na (figura 5) que a sua carcaça é aterrada com uma haste própria, 

sem interligação a haste do neutro. 

 Por último o Esquema IT, suas partes condutoras são desprovidas de qualquer 

contato com a terra. Mas pode haver uma interligação para o solo através de 

impedância. Conforme figura 6 (NBR 5410, 2004). 

                     Figura 6 - Esquema de aterramento IT  

 

                         Fonte: NBR 5410 (2004, p. 17) 

       



16 

 

No sistema IT, conforme visto na figura 5, as massas da instalação são 

aterradas, nas seguintes condições: massas aterradas no mesmo eletrodo de 

aterramento da alimentação, se existente; massas aterradas em eletrodo(s) de 

aterramento próprio(s), seja porque não há eletrodo de aterramento da alimentação, 

seja porque o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de 

aterramento da alimentação (NBR 5410, 2004). 

Na classificação dos esquemas de aterramento vistos, é utilizada a seguinte 

simbologia de acordo com a sua formatação e utilização (conforme quadro 2). 

 

Quadro 2 -  simbologia para aterramento 

Primeira letra Situação de alimentação relacionadas a terra 

T  Uma extremidade diretamente aterrada 

I 
Isolação de todos os corpos Condutores em relação a terra através   de 

impedância  

Segunda letra Representa as massas da instalação elétrica ligadas à terra: 

T 
 Massas aterradas diretamente, independentemente de o aterramento ser ligado 

ocasionalmente há um ponto da alimentação 

N  
Massas conectadas ao terminal de alimentação aterrado (normalmente se usa o 

ponto neutro em corretes alternadas) 

Outras letras 

(eventuais) 
Arranjo dos condutores neutro e de proteção 

S Emprego dos condutores neutro e terra estabelecido por condutores individuais 

C 
Emprego dos condutores neutro e terra associados num único cabo condutor 

(PEN). 

Fonte:   Adaptado de NBR 5410 (2004, p. 14) 

 

1.1.1Tipo mais utilizado de haste de aterramento. 

 

Uma estrutura de metal solida com sua superfície revestida de material 

condutor, geralmente cobre. Seu comprimento pode variar de 1,5 a 4,0m. As mais 

utilizadas são as de 2,5m, pois diminuem risco de atingirem dutos subterrâneos no 

momento da sua instalação. De acordo com a (NBR 5410, 2004), “Os materiais dos 

eletrodos de aterramento e as dimensões desses materiais devem ser selecionados 

de modo a resistir à corrosão e apresentar resistência mecânica adequada”. As ligas 

comumente utilizadas e suas respectivas dimensões mínimas da ótica da corrosão e 



17 

 

da resistência mecânica, quando os eletrodos forem diretamente enterrados. 

Conforme quadro 3 (NBR 5410, 2004). 

 

Quadro 3 – Descrição utilizada para definir o ponto de corrosão dos eletrodos em 

relação as intempéries do solo. 

Material Superfície 
Forma 

 

Dimensões mínimas 

Diâ

metr

o 

mm 

Seção  

 

mm 

Espessura 

do material 

mm 

Espessura média 

do revestimento 

µm   

 

Zincada a 

quente 

inoxidável 

Fita   100 70 

Perfil   120 70 

Aço 

Haste de seção 

circular 
15   70 

Cabo de seção 

circular 
  95 50 

Tubo 25   55 

 

Capa de Cobre 
Haste de seção 

circular 
15   2 000 

Revestida de 

cobre por 

eletrodeposição 

Haste de seção 

circular 
25   254 

Fonte:  Adaptado de NBR 5410 (2004, p. 143) 

  

 “Para funcionar com desempenho satisfatório e ser suficientemente segura 

contra riscos de acidentes fatais, toda instalação elétrica de alta e baixa tensão deve 

possuir um sistema de aterramento dimensionado adequadamente para as condições 

de cada projeto” (Filho, 2002, p.497). 

 De acordo com os autores citados acima, foi mostrado algumas definições 

importantes sobre o assunto proposto, tendo em vista que o objetivo deste artigo foi 

demostrar o correto funcionamento do sistema. No capítulo seguinte será apresentado 

uma grandeza de tamanha importância para o sistema: a resistividade do solo. 
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2   A IMPORTÂNCIA DA RESISTIVIDADE DO SOLO PARA O SISTEMA 

 

Nas concepções de projeto, o aterramento é calculado para dispersar as 

correntes de raios, descargas eletrostáticas, supressores de surtos, correntes de 

filtros, etc....todas prejudiciais, diretamente para o solo, buscando o caminho de menor 

impedância à passagem da corrente indesejada. O fenômeno “resistividade do solo”, 

contribui diretamente para o êxito deste processo. (Sueta, 2011) 

 

2.1 RESISTIVIDADE, UMIDADE E COMPACIDADE DO SOLO 

 

Representada pela Letra grega (ρ), é determinada pela resistência elétrica (R) 

aferida entre as superfícies opostas de um cubo, cujo as dimensões por unidade são 

(1m de aresta 𝑙 nas faces A de 1m2). Sua unidade de medida é (Ωm). Comparando- 

se as formulas da resistência e resistividade foi possível observar sua relação: 

 

𝑅 = ρ
𝑙

𝐴
       ou       ρ = 𝑅

𝐴

𝑙
      (1) 

 

O solo possui como característica natural a má condutibilidade elétrica. Ele 

pode agir como um isolante quando estiver completamente seco. Sua resistividade é 

bastante elevada em comparação a dos condutores convencionais. Conforme mostra 

a tabela 1. (Lima, 2008). 

 
Tabela 1- Comparação entre as grandezas de resistividade dos principais materiais 

Condutor Resistividade (Ω.m) 

Cobre puro 1,6 x 10-8 

Alumínio 2,7 x 10-8 

Solos mais comuns 5 a 20.000 

  Fonte adaptado de Visacro Filho (2002) 
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Na tabela acima foi demonstrado de uma forma geral a relação dos Condutores 

a base de Cobre e Alumínio e suas respectivas resistividades em comparação com a 

resistividade dos solos mais comuns. 

Em meio a dificuldade de se determinar as características de cada solo devido 

a sua resistividade variar de uma localidade para outra, pode-se evidenciar faixas em 

que é possível estabelecer valores para suas diferentes composições e seu estado de 

umidade. Conforme mostra a tabela 2. (Modena, 2008). 

           

    Tabela 2 - Apresentação de algumas geologias e suas resistividades 

Tipo de Solo Resistividade (Ω.m) 

Lama 5 a 100 

Limo 10 a 150 

Húmus 20 a 100 

Argila 80 a 330 

Terra de jardim 140 a 480 

Calcário fissurado 500 a 1.000 

Calcário compactado 1.000 a 5.000 

Granito 1.500 a 10.000 

Areia comum 3.000 a 8.000 

Basalto 10.000 a 20.000 

     Fonte: Adaptado de Modena (2011) 

 

Na tabela acima há uma relação entre tipos de solo e suas resistividades 

correspondentes sempre levando em consideração a diversidade geológica em cada 

região. 

Foi verificado também os efeitos da umidade, principalmente em baixas 

frequências na faixa de 50 e 60HZ, onde a condução é predominantemente 

eletrolítica. Para que haja o processo de eletrólise (Sais dissolvidos na água), faz se 

necessário a presença de água e dos sais que proveem os íons de mistura. Notou-se 

que a condutibilidade do solo foi levemente alterada pela presença da água, 

observando-se que o aumento da umidade de 0 para 32%, implicou na diminuição da 

sua resistividade, demonstrando uma diminuição significante de 10.000Ω/m em 0% 

de umidade, para 42Ω/m em 30%. Conforme mostra o gráfico1 (Lima, 2008). 
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Gráfico 1- Efeito da umidade num solo resistivo 

 

Fonte: gráfico adaptado de NBR 7117 (2012) 

 

No gráfico 1 foi possível acompanhar a queda da resistividade em decorrência 

do aumento da umidade do solo e também outro fator determinante foi a presença de 

Sais nesta composição. 

Outra característica do solo a Compacidade, ou seja, a compactação do 

mesmo. Fenômeno que apresenta maior continuidade física, o que propicia um baixo 

valor resistivo. Outro fator importante, seria a granulosidade do solo, característica em 

que o mesmo apresenta variações no tamanho de seus grãos. Dois aspectos foram 

destacados: capacidade de retenção de água em suas camadas e continuidade física. 

Enquanto a granulometria maior tende a aumentar a resistividade, a presença de 

grãos de tamanhos variados tende a diminuir a resistividade, pois os grãos menores 

preenchem os vazios existentes entre grãos maiores. Conforme figura 7 (Lima, 2008). 
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         Figura 7- diferença de tamanho dos grãos 

 

              Fonte: Scielo (2009) 

 

2.1.1Temperatura do solo 

 

Foram considerados dois aspectos importantes ao demonstrar os efeitos da 

temperatura relacionados à resistividade do solo: altas temperaturas provocam maior 

evaporação, contribuindo em maior grau para a redução da umidade do solo. Em 

países tropicais com alto índice de temperatura e incidência de calor, deve-se atentar 

para isso. Outro ponto foi considerar que a resistividade do solo sofre influência com 

a água contida nele, devido ao seu alto coeficiente negativo de temperatura. Notou-

se que a medida que a temperatura diminui, a resistividade aumenta. Conforme 

mostra a tabela 3. (Lima, 2008). 

  

Tabela 3 – Efeito da temperatura na resistividade do solo 

Temperatura (ºC) Resistividade (Ω.m) solo 

+ 20 72 

+ 10 33 

0 (água) 138 

0 (gelo) 300 

- 5 790 

- 15 3.300 

Fonte: Adaptado de Belchior (2014) 

 



22 

 

Concluiu-se então através da figura anterior que o aumento da resistividade do 

solo é influenciado tanto pelo aumento da temperatura (Causando a evaporação da 

agua), quanto pela diminuição da mesma devido à alta resistividade do gelo. (Visacro 

Filho 2002). 

Analisando as características de resistividade do solo pôde-se concluir que a 

observância das condições de umidade, granulosidade, temperatura e as condições 

climáticas do local, tem influência direta na confecção e medição do sistema. No 

próximo capitulo serão mostradas algumas das principais técnicas de medição de 

aterramento. 
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3 RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO E TÉNICAS DE MEDIÇÃO  

 

Os caminhos da corrente no solo apresentam uma geometria complexa e, por 

conseguinte, ao analisar a terra como um condutor de corrente, não se tem a mesma 

simplicidade de tratamento existente no caso de condutores metálicos lineares. Ao ser 

injetada no solo, a corrente tende a se dispersar em todas as direções. Mediante a tal 

comportamento, faz-se necessário a sua identificação e correção através de medições 

adequadas. (Pereira, 2008) 

 

3.1 RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO 

 

São os valores condicionas verificados na passagem da corrente elétrica, entre 

o condutor e a terra. Em se tratando de resistência de aterramento, pode-se considerar 

três componentes principais: a resistência entre as conexões metálicas; resistência 

entre eletrodo e superfície do terreno e resistência relativa ao terreno nas imediações. 

A terceira componente é considerada de fundamental importância para a 

determinação de um bom aterramento, dado que, que não se pode desprezar as duas 

anteriores, mas a influência da terceira é bem maior. A técnica para se verificar a 

influência circunjacente consiste em considerar o curso de sua condução para uma 

superfície coesa, utilizando um condutor rígido hemisférico (Visacro filho, 2002). 

Conforme a figura 8. 

 

                   Figura 8 - Modelo de solo homogêneo aproximado por fatias 
 

 

                  Fonte: Visacro Filho (2002) 
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Na figura acima o solo foi aproximado por um conjunto de fatias hemisféricas 

de mesma espessura, e a resistividade, cuja área cresce ao passo que se afasta do 

eletrodo. Cada camada de solo possui um valor de resistência. O somatório de todas 

as camadas, partindo da mais próxima até o infinito, será o valor da resistência 

desejada. A técnica para se calcular resistência de aterramento é determinada pela 

relação: corrente e o potencial elevado ao infinito, utilizando o formato hemisférico da 

figura anterior é ilustrada na equação a seguir.   

𝑉𝑟𝑥 − 𝑉∞ = −∫ �⃗� .
𝑟𝑥
∞

𝑙                                                     (2) 

𝐽 = 𝜎�⃗�       ou     �⃗� = 𝜌𝐽                                                (3) 
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𝐼

2𝜋𝑟2 ,                                                                        (4) 

∫ �⃗� . 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗𝑟𝑥
∞
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                                                     (5)  

Logo:   𝑉𝑟𝑥 =
𝜌

2𝜋𝑟𝑥
𝐼                                                        (6) 

Considerando o ponto x sobre região superficial do condutor, é possível definir 

o acréscimo de potencial do condutor concernente ao infinito em virtude do fluxo da 

Corrente: 

 𝑉𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 =
𝜌

2𝜋𝑟𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜
𝐼                                                 (7) 

O valor é de definido adiante, 

𝑅𝑇 =
𝑉𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜

𝐼
    .:  𝑅𝑇 =

𝜌

2𝜋𝑟𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜
                                 (8) 

Uma análise interessante, que pode ser derivada dos desenvolvimentos, refere-

se à forma de distribuição de potencial no solo. Percebe-se que através da Fórmula 
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de (Vrx) demonstrada acima que tal distribuição corresponde a equipotenciais 

hemisféricos, exatamente como no modelo em camadas do solo. (Visacro Filho, 2002) 

 

3.1.1 Medição de resistência de aterramento  

 

Objetiva-se medir as grandezas resistivas do sistema, a superfície do terreno 

em questão e também definir as características de determinado equipamento, 

conceituando os resultados dentro de limites de segurança estipulados por norma. 

(NBR 15749, 2009). 

Um dos métodos mas difundidos observado nas literaturas, devido a sua 

simplicidade, foi o da queda de potencial (3 terminais), foi determinado uma tensão 

entre o sistema de aterramento representado pelo eletrodo (X) e o eletrodo de corrente 

(C), fincando no solo a uma distância do aterramento (X) bem maior que as dimensões 

do sistema. Isto resulta no fluxo de uma corrente IT entre os eletrodos. Esta causa uma 

queda de potencial no solo e parte desta queda é detectada pelo voltímetro através 

da haste sonda (P), fincada no solo entre (X) e (C), em linha com os mesmos. Ao se 

deslocar o eletrodo de potencial entre (X) e (C), registrando a cada ponto a indicação 

do voltímetro, obtém-se o perfil de potencial entre os dois eletrodos conforme a figura 

9. (Visacro Filho,2002) 

 

                   Figura 9 – Esquema do método da queda de potencial   

 

                        Fonte: Visacro Filho (2002) 
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Uma técnica que possui uma importância didática, a medição pelo método do 

triângulo (método Kohlrausch), consiste em fincar duas hastes no solo juntas com a 

ponta de teste tomando um formato que se assemelha a um triangulo equilátero, com 

medidas de 30 metros aproximadamente entre seus lados. Neste método, a 

resistência medida, dependendo do caso, corresponde a soma das resistências de 

aterramento dos dois eletrodos enterrados conforme equação a seguir. (Visascro 

Filho, 2002). 

𝐿1 = 𝑅𝑥  + 𝑅𝑃𝐶1      𝐿2 = 𝑅𝑥  + 𝑅𝑃𝐶2      𝐿3 = 𝑅𝑃𝐶1 + 𝑅𝑃𝐶2   (9) 

 

 Somando -se as residências medidas que incluem o aterramento sob teste e 

desta soma subtraindo a resistência dos eletrodos auxiliares obtém-se o dobro do 

valor da resistência do aterramento (X).   

𝐿1 + 𝐿2 − 𝐿3 = 2𝑅𝑥                                             (10) 

 

E se obtém: 

𝑅𝑥 =
(𝐿1+ 𝐿2−𝐿3)

2
                                                                       (11) 

 

 

                 Figura 10 – Método do triângulo (Método de Kohlrausch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Adaptado de Visacro Filho (2002)      

 

O método acima, devido a sua aplicação restrita e também pela sua geometria 

é considerado ultrapassado.  

30m 30m 

30m 
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E por último as medições pelo método de Frank Wenner, o mais conhecido e 

utilizado até o momento. Consiste em cravar no solo quatro hastes cilíndricas 

igualmente espaçadas e dispostas em linha. O diâmetro das hastes não deve exceder 

a um décimo do espaçamento e a profundidade atingida pelas hastes deve ser a 

mesma. Conforme figura 11. (Fluke, 2015). 

 

        Figura 11 – Configuração dos eletrodos pelo método de Frank Wenner 

 

         Fonte: Fluke (2015) 

 

Como visto na figura 11 é injetado no solo uma corrente através dos terminais 

externos 1 e 4. A queda de tensão causada pela corrente é detectada entre os 

terminais internos 2 e 3. Da relação entre tensão e corrente, é definido o valor de 

resistividade entre 2 e 3 R. Como nem sempre é possível alcançar os resultados 

desejados na primeira tentativa devido a presença de impurezas no solo, faz-se 

necessário a realização de medições adicionais usando diferentes configurações de 

distância e profundidade.  (Fluke, 2015). 

Como não foi o propósito desta monografia demonstrar todas as técnicas, mas 

sim a importância delas, visto que estas representam a base para os diversos modelos 

mais modernos, incluindo os equipamentos digitas utilizados atualmente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o discorrer da dissertação através de várias literaturas e normas, a 

estrutura do sistema de aterramento em suas variadas formatações e composições, 

se mostrou bastante satisfatória. Os autores pesquisados abordam o assunto de 

maneira concreta e com bastante propriedade. Comprovou – se de forma eficiente as 

aplicações dos sistemas e suas derivações, tendo suas aplicações diversas atendidas 

dentro dos padrões normatizados de operação. 

Já nas características do solo com sua vasta composição sedimentar e 

química, as técnicas de medição por camadas e a complexidade de algumas formulas, 

apesar de terem sido bem estudadas, demonstraram que é um assunto de infinitas 

possibilidades. A resistividade do solo, devido a sua grandeza, deve numa próxima 

oportunidade ser mais aprofundada, visto a complexidade do assunto. 

Não menos importante, as várias técnicas de medição também se mostraram 

muito eficazes diante da complexidade que é trabalhar com corrente elétrica e seu 

comportamento nas conexões metálicas e nas variadas composições de solo. A 

variedade de técnicas aliadas a crescente evolução tecnológica, demonstram que o 

assunto tende a seguir esses passos e conduzindo a um desejo de aperfeiçoa-las 
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