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RESUMO 

 

Um aterramento elétrico consiste em uma ligação proposital de uma haste à terra 
com o objetivo de transportar correntes de fuga ou surtos no sistema para a terra 
com segurança, ou seja, levar uma corrente parasita para ser dissipada com 
segurança. Diversos acidentes decorrentes de falhas no sistema de aterramento 
ocorrem constantemente em unidades residenciais. A partir de medições utilizando o 
terrômetro digital simulou-se um sistema de aterramento com apenas uma haste. O 
tratamento do solo foi realizado visando a diminuição da resistência de aterramento 
do solo considerando-o arenoso. Com o intuito de verificar o índice de diminuição da 
resistência através do tratamento, utilizou-se o carvão vegetal e o sal de cozinha 
como alternativas de baixo custo, uma vez que, os materiais encontrados para tais 
fins são onerosos. Após o tratamento o sal apresentou um resultado de 81,44% de 
diminuição da resistência em relação ao medido antes do tratamento, o carvão 
obteve 65,30% de diminuição, enquanto que a mistura sal com o carvão apresentou 
resultados de 70,12% de redução. Verificou-se que após 3 meses da realização do 
tratamento a resistência da haste utilizada para as analises ainda apresentava 
diminuição considerada em sua resistência. Conclui-se que os testes foram de 
grande importância para a área de engenharia, uma vez que, através de uma analise 
detalhada comprovou a eficácia de produtos de baixo custo para a redução da Rt em 
sistemas de aterramentos elétricos. 
 

Palavras-chave: Aterramento elétrico. Resistência de aterramento. Tratamento do 

solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

An electric grounding consists of a purposeful connection of a grounding rod with the 
purpose of transporting leakage currents or surges in the system to earth safely, 
carrying a parasitic current to be safely dissipated. Several accidents due to faults in 
the grounding system occur constantly in residential units. From measurements using 
the digital terrometer simulated a grounding system with only one rod, the treatment 
was carried out aiming at the reduction of ground resistance of the soil, considering it 
sandy. In order to verify the reduction index of the resistance through the soil 
treatment, the charcoal and the salt of kitchen were used as alternatives of low cost, 
since, the materials found for such ends are expensive. After the treatment the salt 
showed a result of 81.44% decrease in resistance compared to that measured before 
the treatment, the coal obtained a reduction of 65.30%, while the salt mixture with the 
coal showed results of 70.12% reduction. It was found that after 3 months of the 
treatment, the resistance of the rod used for the analysis still had a decrease 
considered in its resistance. It is concluded that the tests were of great importance for 
the engineering area, since, through a detailed analysis, proved the effectiveness of 
low cost products for the reduction of Rt in electrical earthing systems. 
 

Key-words: Electrical Grounding. Ground resistance. Soil treatment. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O “terra” como é comumente conhecido, é o condutor geralmente de cobre 

que transpassa sobre a terra com objetivo de dissipar de forma segura descargas 

atmosféricas captadas por para-raios, por exemplo, ou correntes indesejáveis para 

proteger equipamentos ou pessoas.  

A ausência ou falta de aterramento é responsável por muitos acidentes 

elétricos com vítimas, principalmente em instalações residenciais (VISACRO, 2002). 

Um projeto adequado de aterramento elétrico tem grande importância caso ocorra 

uma falha no sistema ou em algum condutor que ofereça risco à vida, o condutor de 

aterramento se encarregará de levar a corrente de fuga para a terra, sendo assim 

seguro, controlado e de baixa impedância. 

Os componentes que envolvem os sistemas de aterramento são basicamente 

constituídos por três elementos: conexões elétricas que ligam um ponto do sistema 

aos eletrodos; eletrodos de aterramento (qualquer corpo metálico colocado no solo) 

e o solo que envolve os eletrodos (VISACRO, 2002). 

A resistividade de um material é uma característica que define o valor de sua 

oposição à passagem da corrente elétrica, tal propriedade varia de acordo com o 

material. Para utilização em aterramentos elétricos são escolhidas hastes com 

menor valor de resistividade, mas como algumas são onerosas utiliza-se com mais 

frequência a de aço cobreado por ter um melhor custo benefício.  

O tratamento do solo tem como objetivo adequar o solo a níveis de 

resistividade mais baixos. Embora seja uma alternativa por tempo determinado 

alguns produtos nos dão uma garantia de até 75% de diminuição no valor da 

Resistência de terra (Rt), valor esse que influenciará diretamente na qualidade de 

todo o sistema. 

Este trabalho apresenta normas, procedimentos e um estudo de caso que 

possibilita entender o melhoramento da resistência de terra de um solo arenoso 

através do tratamento do solo com produtos de baixo custo tais como o sal e o 

carvão.  

O tratamento do solo se justifica em ocasiões em que o projeto a ser 

analisado apresenta alto valor de resistência de aterramento e não é possível 

expandir o sistema, ou seja, não é possível aumentar a quantidade de hastes para 

que o valor da Rt se adeque ao ideal. 
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1.1 Objetivos  

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar o tratamento do solo, utilizando materiais de baixo custo, para 

adequar a resistência de aterramento em uma haste de aterramento pontual do IFBA 

- Campus Paulo Afonso. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Medir a resistência de aterramento do sistema de aterramento, através do 

método de Queda de Potencial; 

b) Medir a resistividade do solo pelo método de Wenner; 

c) Medir a resistividade do solo para comparação de valor calculado e medido; 

d) Tratar o solo com sal e carvão; 

e) Analisar os resultados entre os materiais utilizados no tratamento; 

f)  Medir a resistência de aterramento após tratamento do solo, para verificação 

da eficiência ao decorrer do tempo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

2.1 Aterramento elétrico 

 

O aterramento elétrico é uma ligação elétrica proposital de um sistema físico 

(elétrico, eletrônico ou corpos metálicos) ao solo para fornecer um caminho de 

escoamento da corrente elétrica (VISACRO, 2002). 

Terra ou massa são conceitos utilizados na eletrônica e eletricidade para se 

referir a um ponto de referência com valor de zero volt. Esta referência pode assumir 

uma função específica de acordo com o tipo de instalação. 

Um sistema de aterramento elétrico projetado e montado corretamente é um 

dos requisitos fundamentais para o bom funcionamento de um sistema elétrico, 

principalmente no que diz respeito à segurança das pessoas e equipamentos. Para 

Cavalin (2011), ‘’a ausência ou falta de aterramento é responsável por muitos 

acidentes elétricos com vítimas, principalmente em instalações residenciais’’. 

A Figura 1 apresenta um elétrodo de aterramento, o condutor de aterramento 

ligado ao conector. A haste de aço cobreado é comumente utilizada por sua baixa 

resistividade e propriedades condutivas, além do custo em relação a outros 

condutores. 

 

Fonte: Firegas (2011) 

 

Segundo Kindermann (1995), os principais objetivos do sistema de 

aterramento são: 

Figura 1- Esquema de ligação de um aterramento elétrico 
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a) Reduzir a resistência de aterramento a níveis mais baixos possíveis, para 

evitar defeitos na instalação que resultam em altas correntes elétricas 

(correntes de falta); 

b) Manter os potenciais produzidos pelas correntes de falta dentro dos limites, 

para que promova segurança de modo a não causar fibrilação do coração 

humano; 

c) Proporcionar um caminho seguro para as descargas atmosféricas; 

d) Escoar correntes estáticas produzidas pelas carcaças dos equipamentos 

elétricos; 

e) Fazer com que equipamentos de proteção se tornem mais sensíveis e isolem 

rapidamente as falhas à terra. 

f) De acordo com a Figura 2, o sistema de aterramento é composto 

basicamente por: 

g) As conexões elétricas que ligam um ponto do sistema aos eletrodos; 

h) Eletrodos de aterramento; 

i) Terra que envolve os eletrodos. 

 

Figura 2 - Constituição de um aterramento elétrico. 

 
Fonte: Visacro (2002) 

 

2.1.1 APLICAÇÕES ASSOCIADAS AO ATERRAMENTO ELÉTRICO 

 

Para Leite (1996) as principais aplicações associadas ao sistema de 

aterramento são:  
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a) Usar a terra como um condutor de retorno; 

b) Aterrar determinados pontos de um sistema, para melhorar o funcionamento e 

desempenho de aparelhos eletroeletrônicos; 

c) Permitir o escoamento de correntes de descarga, por ser a ligação à terra um 

fator de segurança, impedindo a energização de corpos metálicos expostos a 

pessoas e animais e impedindo o carregamento de cargas estáticas que 

possam causar irradiação eletromagnética ou até mesmo faíscas; 

d) Limitar os níveis de potenciais ou a distribuição destes níveis de segurança, 

por meio de práticas corretas do aterramento. 

 

A Figura 3 esquematiza pequenas correntes de fuga de equipamentos 

domésticos sendo levadas pelo condutor de aterramento através de sistema vertical 

de aterramento. 

 

Figura 3 - Dispersão permanente de pequenas correntes. 

 
Fonte: Frandoli (2017) 

 

A Figura 4 mostra um sistema de para-raios tipo Franklin necessário para 

descarregar grandes correntes provenientes de descargas atmosféricas. O captor 

tipo Franklin é instalado no ponto mais alto da edificação e tem formato de tridente. 
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Figura 4 - Dispersão ocasional de grandes correntes. 

 
Fonte: Frandoli (2017) 

 

2.2 Impedância de aterramento 

 

Segundo Visacro (2002), para que se avalie a natureza dos aterramentos 

elétricos é necessário considerar que, de modo geral, uma conexão a terra 

apresenta indutância, capacitância e resistência. A perspectiva na qual o sistema 

enxerga o aterramento pode ser expressa pela sua impedância. 

A impedância de aterramento pode ser definida como a oposição que o solo 

oferece à passagem da corrente elétrica. Ela é expressa através da relação entre a 

tensão aplicada ao aterramento e a corrente resultante (VISACRO, 2002). 

A Figura 5 ilustra a natureza dessa impedância através da representação de 

um sistema de aterramento simplificado por meio de um circuito equivalente 

(VISACRO, 2002). 
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Figura 5 - Componentes de correntes no solo. 

 
Fonte: Visacro (2002) 

 

2.2.1 RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO 

 

A resistência de aterramento pode ser calculada através da relação entre a 

tensão aplicada em um aterramento e a corrente resultante. A Equação 1 mostra o 

princípio para o cálculo da Rt determinado através da 1ª lei de Ohm. A Rt, determina 

o valor da corrente que flui para o solo, bem como o valor máximo de seu potencial. 

 

      Rt =
V

I
                                                               (1)  

 

Onde: 

Rt = resistência de aterramento (Ω) 

V = tensão (V) 

I = corrente (A) 

 

Para Chaves (2015), a resistência de aterramento é diretamente proporcional 

a resistividade do solo (ρ). A constante de proporcionalidade K expressa apenas os 

fatores relacionados a topologia, tais como dimensão e forma dos eletrodos. O valor 

da Rt utilizando a constante de proporcionalidade pode ser calculado através da 

Equação 2. 

 

                                    𝑅𝑡 = 𝐾. 𝜌                                               (2) 
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Não existe nenhum limiar padrão de resistência de aterramento que seja 

reconhecido por todos os órgãos. Contudo, a National Fire Protection Association 

(NFPA) e o Institute of Electrical and Eletronic Engineers (IEEE) recomendam o valor 

máximo de resistência de aterramento de 5,0 ohms. O setor de telecomunicações 

frequentemente utiliza 5,0 ohms ou menos como o seu valor para o aterramento e 

união. Já as empresas de energia elétrica utilizam valores muito baixos, em torno 

de décimos de um ohm (FLUKE, 2017). 

 

2.3 Resistividade do solo 
 

Visacro (2002) define a resistividade do solo (ρ), como a resistência elétrica 

(R) medida entre as faces opostas de um cubo de dimensões unitárias (aresta L de 1 

m, área das faces A de 1m2), preenchido com este solo, assim como mostra a 

Equação 3. Sua unidade é “Ω.m”. 

 

                                                  ρ = R.
L

A
                                                              (3) 

 

A resistividade de um material é uma característica que define o valor de sua 

oposição à passagem da corrente elétrica, tal propriedade varia de acordo com o 

material.  

Para utilização em aterramentos elétricos são escolhidas hastes com menor 

valor de resistividade, mas como algumas são onerosas utiliza-se com mais 

frequência a de aço cobreado por ter um melhor custo benefício. Uma vez que, o 

ouro, por exemplo, possui valor de resistividade muito baixo, porém não é viável 

adotar esse material em função do seu custo. 

Existem vários métodos para se medir a resistividade do solo e é de grande 

importância sua medição para o desenvolvimento de qualquer projeto. O 

conhecimento do solo dará proteção, pois tem-se um caminho seguro para a 

dissipação de corrente.  
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2.3.1 PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM NA RESISTIVIDADE DO SOLO 

 

Para Kindermann (1995) a resistividade do solo depende de alguns fatores e 

varia de acordo com a composição do solo. Alguns fatores são:  

a) Tipo de solo; 

b) Grau de umidade; 

c) Temperatura; 

d) Índice de sais dissolvidos no solo; 

e) Compacidade do solo; 

f) Granulometria do solo. 

 

A Figura 6 apresenta os valores de resistividade para a umidade, salinidade e 

temperatura de forma gráfica. 

 

Figura 6 - Relação da resistividade para a umidade, salinidade e temperatura. 

 
Fonte: Domingues (2011) 

 

O solo em seu estado natural é um mau condutor de eletricidade. Quando 

totalmente seco, tem seu comportamento semelhante a um material isolante. Sua 
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resistividade é muito elevada se comparada a de alguns condutores usuais 

(VISACRO, 2002).  

O Quadro 1 apresenta a grandeza da resistividade de alguns materiais 

condutores. É possível verificar de acordo com o Quadro 1 que a diferença entre as 

resistividades do cobre puro e do alumínio são bastante parecidas. 

 

Quadro  1 - Ordem de grandeza da resistividade de certos materiais 

Condutor Resistividade (Ω.m) 

Cobre puro 1,6x10-8 

Alumínio 2,7x10-8 

Solos mais comuns 5 a 20.000 

Fonte: Adaptado de Visacro (2002) 
 
 

2.3.1.1 A influência da temperatura 

 

Para um solo arenoso, mantendo-se todas as demais características e 

alterando apenas a temperatura, observa-se o comportamento da resistividade de 

acordo com o Quadro 2. 

 

Quadro  2 - Efeito da temperatura 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 Visacro (2002) 
 
 

Uma temperatura elevada provoca maior evaporação das partículas de água 

contidas no solo, aumentando a resistividade do solo. Este fator deve ser 

considerado, principalmente em países tropicais com regiões de alta temperatura e 

altos índices de insolação (KINDERMANN, 1995). 
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A Figura 7 apresenta a mudança no estado físico da água, pois quando se 

atinge 0º ou menos ela muda de estado, alterando o valor de sua resistividade. É 

possível verificar também um grande aumento na resistividade para temperaturas 

acima de 40º C, esse aumento se justifica pelo calor excessivo responsável por 

retirar através da evaporação as partículas de água presentes no solo. 

 

Figura 7 - Resistência X Temperatura. 

 
Fonte: Kindermann (1998) 

 

2.3.1.2 A influência da umidade  

 

A condução no solo acontece por intermédio de mecanismos eletrolíticos. 

Sendo assim, para entender o efeito da umidade na resistividade do solo é 

necessário considerar o sistema em baixa frequência.  

Para que se estabeleça a eletrólise é essencial a presença de sais minerais 

que vão prover os íons da mistura com a água. Desse modo, a condutividade 

elétrica do solo é sensivelmente afetada pela quantidade de partículas de água nele 

contida (KINDERMANN, 1995).  

A Figura 8 apresenta uma alternativa para diminuir a resistividade, aplicando 

30 litros de água em períodos de 4 a 6 meses. Tal procedimento é denominado 

manutenção do aterramento, uma vez que, não é possível manter os níveis de 

resistividade alcançados com a inserção de água no solo por muito tempo, 

principalmente em regiões com altas temperaturas. 
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Figura 8 - Manutenção do aterramento 

 
Fonte: Frandoli (2017) 

 

Através do aumento da umidade do solo o valor da resistividade diminui, 

considerando a água como principal elemento de condução da corrente no solo 

(KINDERMANN, 2011).  

Quando se adiciona água no solo arenoso e todos os vazios são preenchidos 

o solo atinge sua umidade de saturação (OLIVEIRA, 2008). 

É possível observar que a resistividade diminui facilmente com o aumento da 

quantidade de água presente no solo para variações do índice de 0 a 18%. A partir 

deste valor a variação da umidade pouco afeta a resistividade (VISACRO, 2002). 

O Quadro 3 mostra a relação entre umidade e resistividade para um solo 

arenoso, sendo possível observar que com o aumento da umidade a resistividade 

diminui consideravelmente, observando sempre o ponto de saturação.  

Do Quadro 3 é possível analisar por exemplo, que em solos com 0% de 

umidade contido nele, a resistividade é a máxima possível. Desse modo, torna-se 

claro entender o fator umidade como sendo um dos principais elementos que podem 

influenciar na resistividade do solo. 
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Quadro  3 - Efeito da umidade na resistividade do solo 

Umidade (%) ρ (Ω.m) 

0 10.000 

2,5 1.500 

5,0 430 

10,0 185 

15,0 105 

20,0 63 

30,0 42 

Fonte: Visacro (2002) 

 

A Figura 9 apresenta o ponto de saturação das partículas de água no solo, 

mostrando que o excesso de água anula a diminuição da resistividade, 

transformando o solo em um mau condutor (CHAVES, 2015). 

 

Figura 9 - Saturação da umidade no solo. 

 
Fonte: Chaves (2015) 

 

2.3.1.3 A influência do tipo de solo 

 

O conhecimento do tipo de solo é pertinente para o projeto de uma instalação 

elétrica e para o sistema de aterramento. 

Os tipos de solos não são claramente definidos. Sendo assim, não é possível 

atribuir um valor específico de resistividade a um tipo de solo. Além disso, para uma 
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mesma variedade de tipo de solo têm-se valores distintos de acordo com a 

localidade (VISACRO, 2002). 

O Quadro 4 mostra os valores mínimos e máximos para diferentes tipos de 

solo. Para encontrar a resistividade do solo com mais precisão utiliza-se um 

equipamento chamado terrômetro.  

 

Quadro  4 - Faixa de valores de resistividade de diferentes tipos de solos 

Natureza dos Solos Resistividade (Ω.m) 

 Mínima Máxima 

Solos alagadiços e pantanosos - 30 

Lodo 20 100 

Húmus 10 150 

Argilas plásticas - 50 

Argilas Compactas 100 200 

Terra de Jardins com 50% de 

umidade 
- 140 

Terra de jardins com 20% - 480 

Argila Seca 1500 5.000 

Argila com 40% de umidade - 80 

Argila com 20% de umidade - 330 

Areia com 90% de umidade - 1.300 

Areia Comum 3000 8.000 

Solo Pedregoso nu 1500 3.000 

Micaxisto - 800 

Granito e arenito 500 10.000 

Fonte: Adaptado de Mamede (2011) 
 
 

2.3.1.4 A influência da estrutura geológica e da estratificação do solo 

 

É comum atribuir o valor da resistividade do solo pelo material que o compõe. 

Geralmente o solo é estratificado em várias camadas com diversas formações 

geológicas e consequentemente diferentes resistividades.  
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Além disso, o solo apresenta características anisotrópicas quando, por 

exemplo, camadas mais profundas aparecem em determinados locais gerando uma 

descontinuidade na superfície.  

O Quadro 5 apresenta faixas de valores de resistividade que correspondem a 

diferentes formações predominantes em determinados períodos geológicos. 

  
Quadro  5 - Valores típicos de resistividade para diferentes períodos geológicos 

 

Período 

Resistividade 
características (Ω.m) 

Pré-Cambriano e combinações de Pré-

Cambriano e Cambriano 

 

1.000 a 10.000 

Combinações de Cambriano e Ordoviciano 100 a 1.000 

Ordoviciano, Devoniano e combinações 

destes 
50 a 60 

Carbonífero, Triássico e combinações do 

Carbonífero com períodos mais recentes 

 

10 a 300 

Cretáceo, Terciário, Quaternário e 

combinações destes períodos 

 

2 a 30 

Fonte: Adaptado de VISACRO, 2002 

 

Destarte, a resistividade pode variar dependendo da direção a ser 

considerada e, para tratar do solo de um determinado local calcula-se o valor médio 

das resistividades das diversas partes que o compõe, denominado resistividade 

efetiva do solo (VISACRO, 2002). 

A Figura 10 mostra diferentes características do solo para diferentes 

profundidades, definindo as resistividades efetivas, sendo necessário retirar a média 

das resistividades encontradas em cada nível como exemplifica a Figura 11, 

mostrando as diversas resistividades aparentes para cada camada estratificada. 
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Figura 10 - Estratificação do solo em camadas 

 
Fonte: Chaves (2015) 

 
 

Figura 11 - Estratificação do solo 

 
Fonte:Kindermann (1995) 

 
 

2.3.1.5 A influência da quantidade de sais 

 

Sendo a resistividade de um solo dependente da quantidade de água contida 

neste e compreendendo o fato de que a condutividade da água está diretamente 

ligada com a relação entre os sais dissolvidos nesta, tendo assim uma condução 

eletrolítica. 

Conclui-se que a resistividade do solo é influenciada pela quantidade e pelos 

diferentes tipos de sais dissolvidos na água retida no mesmo (VISACRO, 2002).  
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Observa-se, no Quadro 6, a relação entre a quantidade de sal presente em 

um solo arenoso de umidade 15% e temperatura 17 ºC e sua resistividade. 

 

Quadro  6 - Influência da concentração de sais na resistividade do solo (17ºC, umidade 15%) 

Sal adicionado (% em 

peso) 

Resistividade (Ω.m) Solo 

arenoso 

0 107 

0,1 18 

1,0 1,6 

5,0 1,9 

10,0 1,3 

20,0 1,0 

Fonte: Adaptado de Visacro (2002) 

 

A areia é normalmente pobre em sais minerais, sendo assim, o processo pelo 

qual ocorre a união da umidade com os sais torna-se inviável. A resistividade varia 

muito pouco em um solo arenoso ao acrescentar água destilada, pois tem água, 

porém não tem íons. 

 

2.3.1.6 A influência da região 

 

O Quadro 7 apresenta valores de resistividade para algumas regiões 

brasileiras, baseados em informações fornecidas por empresas locais. Os valores 

são apenas uma referência, visto que os solos costumam ter características 

diferentes em locais específicos (LEITE, 1996). 

De modo geral, os valores de resistividade tendem a diminuir ao se aproximar 

do litoral, tornando-se visível a compreensão após o entendimento da influência da 

umidade sobre a resistividade. Do Quadro 7, ainda é possível reforçar o valor 

mínimo de resistividade no estado de Pernambuco em relação aos outros estados, 

verifica-se um menor valor devido a aproximação do estado ao litoral como 

supracitado anteriormente. 
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Quadro  7 - Valores típicos de resistividade para alguns estados 

Região Valores típicos de resistividade do solo 

(Ω.m) 

Minas gerais 2.450 

São Paulo 700 

Paraná 200 – 1.000 

Mato grosso 500 – 2.000 

Pernambuco 100 – 2.000 

Fonte: Adaptado de Visacro (2002) 

 

2.3.1.7 Compacidade do solo  

 

Um solo que seja mais compacto apresenta maior continuidade física, que 

proporciona um valor menor de resistividade. Tanto é que se recomenda esperar um 

determinado tempo depois da instalação de um aterramento elétrico, para fazer a 

medição de sua resistência. O solo demora um curto período de tempo para poder 

acomodar-se e assim se tornar mais compacto. Um aumento de pressão sobre o 

solo ocasiona geralmente maior compacidade deste, com redução de sua 

resistividade.  

 

2.3.1.8 Granulometria do solo 

   

Para Visacro (2002) são de reconhecida importância no estabelecimento da 

resistividade do solo a dimensão e a presença de grãos de diversos tamanhos. 

Deve-se considerar essa influência em dois aspectos:  

 

a) A capacidade de retenção de água nas camadas do solo; 

b) Continuidade física do solo.  

 

2.4 Medição de resistividade do solo – Arranjo de Wenner  

 

A norma ABNT NBR 7117/2012 denominada medição da resistividade e 

determinação da estratificação do solo apresenta os métodos de medição de 

resistividade e de resistência de aterramento. 
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O arranjo de Wenner de acordo com a norma supracitada determina que os 

eletrodos sejam igualmente espaçados, como mostrado na Figura 12. C1 e C2 são 

os eletrodos de corrente. A tensão é medida entre os eletrodos P1 e P2 da 

configuração. 

Sendo assim, o terrômetro injeta uma corrente no solo para gerar um 

potencial entre P1 e P2, fazendo com que o equipamento calcule através da lei de 

Ohm a resistência elétrica no solo. A resistividade em função do espaçamento e 

profundidade é dada pela Equação 6.  

 

Figura 12 - Método de Wenner com cabo guard. 

 
Fonte: Manual do equipamento INSTRUM (2019) 

 

O terrômetro utilizado para o cálculo da resistividade possui uma quinta haste, 

chamada de cabo guard, representado na Figura 12 pela letra G. A haste foi 

introduzida na mesma profundidade das outras hastes, porém seu efeito é apenas 

para eliminação de erros decorrentes de correntes externas e para eliminar o efeito 

de corpos metálicos nas proximidades. 

Fórmula de Palmer: 

 

                               𝜌 =  
4𝜋𝑎𝑅

1+ 
2𝑎

√𝑎²+(2𝑝)2
−

2𝑎

√(2𝑎)2+(2𝑝)²

                                                 (6) 
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Onde: 

R: Resistência medida em Ω - valor indicado no medidor. 

a: Distância entre eletrodos adjacentes em m 

p: Profundidade de cravação em m 

ρ: resistividade em Ω.m 

 

Para o cálculo da resistência de aterramento utiliza-se a Equação 6, porém 

quando a profundidade da haste é muito menor que o espaçamento a fórmula se 

reduz, essa simplificação é expressa pela Equação 7. 

Simplificação da fórmula para p <<< a. 

 

𝜌 = 2. 𝜋. 𝑎. 𝑅𝑡                                                             (7) 

 

A quantidade de linhas em função da área do local estabelecida pela norma 

ABNT NBR 7117/2012 é apresentada no Quadro 8. Os croquis para as linhas de 

medições de acordo com a quantidade estabelecida na referida norma estão 

apresentados na Figura 13. 

 
Quadro 8 - Área do terreno e número mínimo de linhas de medição 

Área do terremoto 
M² 

Número mínimo 
de linhas de medição 

Croquis para linhas 
de medição 

S < 1000 
1000 < S < 2000 
2000 < S < 5000 
5000 < S< 10000 

10000 < S < 20000 

2 
3 
4 
5 
6 

Figura 13-a 
Figura 13-b 
Figura 13-c 
Figura 13-d 
Figura 13-e 

Nota: Para medições em áreas acima de 20000 m², recomenda-se dividir o 

terreno remanescente em áreas de ate 10 000 m², acrescentando-se linhas de 

medição equivalentes às descritas nesta tabela. Assim, para uma área de 25 

000 m², executam-se 6 + 4 = 10 linhas de medição. 

Fonte: Adaptado de NBR 7117 (2012) 
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Figura 13- Medições segundo a norma NBR 7117/12 

 
Fonte: ABNT NBR 7117 (2012) 

 

2.5 Medição de resistência de aterramento – Método da Queda de Potencial  

 

A norma ABNT NBR 15749/2009 denominada “medição de resistência de 

aterramento e de potencial na superfície do solo em sistemas de aterramento”, 

contempla vários métodos de medição, dentre eles o método da Queda de Potencial, 

apresentado na Figura 14. O método da Queda de Potencial tem como objetivo 

medir a resistência de um sistema de aterramento, também é chamado de método 

dos 62%. 
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Figura 14 - Método da queda de potencial 

 
Fonte:Procobre (2015) 

 

A Equação 8 é utilizada para cálculo de resistência de aterramento em 

apenas uma haste (VISACRO, 2002). 

 

                                                        𝑅 =  
𝜌

2∗𝜋∗𝐿
∗  (𝑙𝑛

4∗𝐿

𝑎
− 1)                                                 (8) 

 

Sendo: 

L = comprimento 

𝜌 = resistividade 

A = área da seção transversal do condutor 

 

De acordo com a Figura 15 apresenta-se a zona de patamar como sendo a 

variação no eletrodo de potencial em 5% da distância total para a direita e para a 

esquerda com o objetivo de  verificar se o valor medido está correto e com variações 

na resistência de aterramento inferiores a 10% do valor medido inicialmente. Ou 

seja, a zona patamar ofereçe a precisão para a medição. Verifica-se através da 

Figura 15 a linha azul como sendo o valor real da Rt medida pelo terrômetro. 
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Figura 15 - Zona de patamar 

 
Fonte: Procobre (2015) 

 

De acordo com o manual de instruções do terrometro da INSTRUTEMP, o 

valor da distância pode ser calculado através da Equação 9. 

 

                                           𝐷 = 0,62. 𝐶                                                            (9) 

 

D = Distância 

C = Adota-se C igual a 4 vezes o comprimento da haste. 

 

2.6 Tratamento do solo 

 

O acréscimo de sais na terra circunvizinha a um aterramento reduz sua 

resistividade e, em consequência, a sua resistência de terra. É frequente o uso de 

cloreto de sódio ou sulfato de cobre ou, ainda, de produtos químicos industrializados 

com tal finalidade. Nesse tratamento deve-se cuidar que os sais não entrem em 

contato direto com o eletrodo para evitar corrosão, e também manter um controle do 

valor da resistência da terra, pois este pode aumentar com o tempo devido à 

dispersão dos sais pelo solo (VISACRO, 2002). 
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“Esta prática pode ser muito eficiente para aterramentos de pequena 
dimensão. Embora a redução da resistividade seja promovida apenas nas 
proximidades dos eletrodos, é justamente esta porção do solo que é 
responsável pela maior parcela da resistência de aterramento. Reduções 
superiores a 50% do valor da resistência de aterramento podem ser obtidas, 
se a dimensão do sistema é muito pequena (por exemplo, umas poucas 
hastes). Entretanto, no caso de aterramentos externos, como é o caso de 
malhas de subestação, raramente se alcança redução superior a 15% no 
valor de resistência com o tratamento químico.” (VISACRO, 2002, p. 58). 

 

Segundo Silva e Júnior (2004), alguns produtos são utilizados para diferentes 

tipos de tratamento do solo tais como: 

 

a) Bentonita 

Absorve facilmente a água;  

Retém a umidade;  

Boa condutividade elétrica;  

Baixa resistividade (1,2 a 4 Ωxm). 

 

b) Earthron 

Seu efeito é de longa duração;  

É de fácil aplicação no solo;  

É quimicamente estável;  

Retém umidade.  

 

c) Gel 

Quimicamente estável;  

Não é solúvel em água;  

Higroscópico;  

Não é corrosivo;   

Não é atacado pelos ácidos contidos no solo;  

Seu efeito é de longa duração.  

 

A Figura 16 exemplifica um tratamento através de carvão vegetal, com um 

sistema de aterramento horizontal e abertura em vala para preenchimento com o 

produto.  
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Verifica-se ainda a partir da Figura 16 que a empresa executora do tratamento 

utilizou o carvão vegetal, técnica muito comum entre empresas do setor elétrico para 

diminuição da resistência de aterramento. 

 

Figura 16- Tratamento com aterramento horizontal utilizando carvão vegetal 

 
Fonte: Pinto [201-] 

 

A Figura 17 mostra a relação de um tratamento no tempo, sendo possível 

compreender seu efeito ao longo dos anos. Com o passar do tempo a resistência 

tende a aumentar novamente, sendo necessário um novo tratamento. 

Percebe-se também a partir da Figura 17 que a partir de 5 anos de tratamento 

o solo retorna ao seu valor de resistência anterior. Atenta-se ao fato de que a 

resistência medida no solo é utilizada para o calculo da resistividade do mesmo. 

 

Figura 17- Relação Resistividade X Tempo 

 
Fonte: Kindermann (2011) 
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 Dentre os compostos supracitados utilizados no tratamento do solo tem-se a 

bentonita com ótimas propriedades de higroscopia. O carvão por sua vez, possui 

características semelhantes e por isso é utilizado para o mesmo fim. 

“Uma pratica especifica, que merece citação, refere-se ao emprego de 
betonita, que é usada para preenchimento de um volume em torno de um 
eletrodo, em aterramentos colocados em solos de alta resistividade. É 
comum o uso desse material nas valas onde são colocados os eletrodos 
horizontais e, também, em furos com área ampliada em relação a superfície 
do eletrodo, nós quais são colocadas hastes(verticais)profundas. Além de 
sua baixa resistividade, a betonita tem propriedade higroscópica, que lhe 
permite concentrar uma maior umidade. A concentração maior de umidade 
se estende, inclusive ao solo adjacente à betonita, o que resulta numa 
significativa redução da resistividade do mesmo, justamente na região que é 
critica para definição do valor da resistência de aterramento. Tal pratica 
poderia ser classificada como um tratamento físico do solo.” (VISACRO, 
2002, p. 59). 
 
 

2.7 Níveis de segurança 

 

O principal objetivo de um sistema de aterramento é de manter os níveis de 

segurança para as pessoas e equipamentos. Esses níveis são as diferenças de 

potenciais que podem ocorrer devido a um curto-circuito. Os potenciais considerados 

são o potencial de toque e o potencial de passo (FLECK, 2012). 

 

2.7.1 TENSÃO DE TOQUE  

 

Ocorre quando uma pessoa toca diretamente em alguma parte energizada, 

ficando seus membros superiores expostos a uma diferença de potencial. Uma 

tensão passa a circular do membro superior que proporcionou o contato até os 

membros inferiores (BESSA, 2017). 

 Conforme a norma de Sistema de aterramento de subestações, (NBR 15751 

2001), a tensão de toque é ‘’a diferença de potencial entre um objeto metálico ou 

não e um ponto da superfície do solo separado por uma distância horizontal 

equivalente ao alcance normal do braço de uma pessoa; essa distância é 

convencionada igual a 1 m’’. A Figura 18 ilustra o esquema da tensão de toque. 
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Figura 18 - Tensão de toque 

 
Fonte: Telebrás (1995) 

 
 

A tensão de toque pode ser calculada pela Equação 10: 

 

                     Vtoque = (Rcorpohumano + Rcontato: 2). Ichoque                              (10) 

 

2.7.2 TENSÃO DE PASSO 

 

Se o indivíduo não tiver contato com o objeto energizado no momento do 

curto-circuito ou de alguma descarga atmosférica, este estará sujeito, por meio dos 

seus membros inferiores, a uma diferença de potencial no momento da passagem 

da corrente elétrica para o solo. Se a pessoa mantiver os pés bem próximos ou 

juntos no momento da descarga, a tensão de passo será nula (BESSA, 2017). O 

esquema da Figura 19 ilustra a tensão de passo. 
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Figura 19 - Tensão de passo 

 
Fonte: Telebrás (1995) 

 
 

A tensão de passo pode ser calculada através da Equação 11: 

 

                      Vpasso = (Rcorpohumano + Rcontato. 2). Ichoque                             (11)                  

 

O Quadro 9 apresenta os efeitos da corrente elétrica no corpo humano sem 

levar em consideração o tempo do choque. Os efeitos são determinados de acordo 

com a corrente elétrica, observando que a corrente alternada em menores 

intensidades é mais perigosa e trás mais consequências.  

Como por exemplo, o formigamento, é possível sentir tal sintoma com 

corrente na ordem de 25 mA em corrente alternada, enquanto que para o mesmo 

sintoma a corrente continua está na faixa dos 80 mA.  

Correntes na ordem de ampéres já possuem reações avançadas como 

necrose do tecido e até mesmo a morte. Observa-se também que apesar do 

salvamento, é comum a presença de sequelas após o contato com a corrente 

elétrica. 
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Quadro 9 - Efeitos da corrente elétrica no corpo humano 

I(mA) Reação 
fisiológica 

Consequência Salvamento 
Resultado final mais 

provável CA CC 

 
Até 25 

 
Até 80 

1mA (CA): 
sensação de 
formigamento 
515mA (CA): 

contração 
muscular 

15-25mA (CA): 
Contrações 
violentas, 

impossibilidade de 
soltar o fio; 
Problemas 
respiratórios 

Se a corrente for 
próxima de 25mA 

(CA), poderá 
haver problemas 

respiratórios e 
consequentement

e a morte 
aparente 

 
 
 
 

Respiração 
artificial 

 
 
 
 
 

Restabelecimento 
 

25-80 80-300 

Sensação 
insuportável; 

Contrações 
violentas 

-Asfixia 

 
Morte aparente 

 
Respiração 

artificial 

 
 

Restabelecimento 

Ordem de ampéres 

Queimaduras; 
Necrose do 

tecido; 
Fibrilação 

ventricular; 
Asfixia imediata; 

Danos 
posteriores 

provenientes da 
eletrolise; 

 
Morte aparente; 
Dependendo da 

extensão das 
queimaduras, 
sequelas ou 

morte. 
 

 
Respiração 

artificial; 
Massagem 
cardíaca; 

Tratamento 
hospitalar; 

 

 
Hospital; 

Desfibrilação; 
Recuperação difícil; 

Atrofia muscular; 
Outros danos; 

 

Fonte: Pinheiro (2013) 
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3 METODOLOGIA  

 

Nesta seção será apresentada a metodologia adotada para as medições de 

resistência de aterramento e resistividade, bem como o procedimento metodológico 

utilizado para o tratamento do solo. O presente estudo foi desenvolvido com base 

em pesquisa bibliográfica, análise de campo para identificação do problema e 

escolha do solo, medições aplicando dois métodos de medição e o tratamento do 

solo para correção da Rt. 

 

3.1 Local das medições 

 

Todos os procedimentos foram realizados no IFBA- Campus Paulo Afonso, 

localizado na cidade de Paulo Afonso. O campus possui dois prédios, sendo o 

prédio anexo o escolhido para a realização das medições e do tratamento do solo. 

O prédio anexo possui nove salas de aula e seis laboratórios entre eles, o 

laboratório de biologia, eletrônica, eletrotécnica e eletromecânica. A Figura 20 

apresenta todo o Campus simulado através do software AutoCad e indica o local do 

prédio anexo escolhido para realização do presente trabalho. 

 
Figura 20 - Localização das medições 

 
Fonte: Araújo (2016) 

 

Prédio Anexo 
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3.2 Metodologia das medições 

 

O terrômetro funciona com injeções de corrente no interior do solo, gerando 

uma diferença de potencial interpretada pelo equipamento como V, que é dividida 

pela corrente injetada encontrando assim o que ele chama de resistência de terra Rt.  

Tal procedimento pode ser visto através da Equação 1 já mencionada, que se 

refere à 1ª lei de Ohm. Na ausência do terrômetro e com os devidos dados, pode-se 

utilizar a equação para determinação da resistência. Verificar os valores de 

resistência de terra é de extrema importância para o projeto de aterramento, visando 

uma boa continuidade e uma equipotencialização do sistema. 

A partir da Figura 21 pode-se observar um dos terrômetros que foram 

utilizados, sendo o cabo verde de referência, o cabo amarelo de potencial e o 

vermelho de corrente. 

 

Figura 21- Terrômetro adotado para medição da Rt 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

   

O outro terrômetro da INSTRUM apresentado na Figura 22 foi utilizado para 

medição de resistividade do solo pelo método de Wenner (com quatro bornes e cabo 

guard). Tendo em vista o procedimento de medição dos terrômetros, foram utilizados 

os métodos de queda de tensão para a medição de resistência de aterramento e o 

método de Wenner para a medição de resistividade.  
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Figura 22– Terrômetro utilizado para medições de resistividades 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A Figura 13 e o Quadro 8 apresentados na seção 2.4 descreve e ilustra a 

metodologia utilizada de acordo com a NBR 7117/2012 para as medições, levando 

em consideração á área que é inferior a 1000 m² de acordo com o Quadro 9. Desse 

modo, para o presente estudo, a norma determina um mínimo de 2 linhas de 

medições, porém para fins de estudos e analises optou-se por realizar uma maior 

quantidade de medições. 

As linhas de medições adotadas podem ser observadas no croqui da Figura 

23, onde cada cor e cada traço representa uma medição com o terrômetro. A seta 

dupla apresentada na Figura 23 representa uma ampliação do local para 

detalhamento da região onde se realizou o estudo.  

  

Figura 23- Configuração para medições de resistividade 

 
Fonte: Adaptado de Araújo (2016) 
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3.3 Tratamento do solo 

 

Os materiais disponíveis no mercado possuem um custo mais elevado 

prometendo reduções acima de 70%, enquanto que outros materiais como o Gel 

Erico, por exemplo, indicam o material para zerar o valor da resistência de 

aterramento. 

O tratamento adotou a metodologia de produtos do mercado, os quais são 

utilizados para diminuição da resistência de aterramento. Foram feitos três 

experimentos com carvão vegetal e sal de cozinha, simulando um sistema de 

aterramento com apenas 1 haste.  

O procedimento para os dois materiais e para a combinação deles foram os 

mesmos. Cavou-se um buraco de 50 cm de profundidade por 50 cm de comprimento 

e 50 cm de largura. Inseriu-se sobre o buraco 20 litros de água como mostra a 

Figura 24.   

 

Figura 24- Buraco com 20 litros de água 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Após a absorção da água misturou-se aproximadamente 10 kg de sal com 

metade da terra retirada como pode ser observado na Figura 25, após homogeneizar 

a terra com o produto inseriu-se o produto no buraco e completou com a terra 

restante.  
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Figura 25 - Tratamento com o sal 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O procedimento com o carvão seguiu o mesmo princípio, porém foram 

utilizados 6 kg de carvão vegetal como pode ser observado na Figura 26. Em 

seguida, mediu-se a Rt após o tratamento com o carvão e inseriu-se 4 kg de sal, 

obtendo assim 10 kg do composto, realizando assim a 3ª medição da Rt. 

 

Figura 26- Carvão vegetal envolto na haste 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Como apresentado na Figura 26 tem-se a mesma haste com a simulação do 

tratamento com o carvão e posteriormente inseriu-se o sal para uma nova 

simulação. Desse modo foi realizada apenas a medição após o tratamento para o 

carvão. Enquanto que para o sal e para sal + carvão foi possível uma análise ao 

longo do tempo.  
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4 RESULTADOS  

 

Nesta seção estão explanados os resultados após a execução dos 

procedimentos metodológicos adotados na seção 3.   

 

4.1 Local das medições 

 

De modo a aplicar o estudo num sistema de aterramento com uma haste, 

realizou-se uma simulação com tal configuração. Utilizou-se uma haste de 1,2 m 

cravada a 1,10 m no solo arenoso para verificar a resistência de aterramento para 

uma haste. A escolha da haste foi determinada a partir da análise do solo, sendo o 

mesmo muito arenoso e com pedras em seu interior de modo que uma haste com 

maior comprimento não seria possível à inserção total da mesma no solo. A Figura 

27 apresenta o local das medições e apresenta uma das medições utilizando o 

método de Wenner. 

 

Figura 27- Medição de resistividade, método de Wenner 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

4.2 Medições – Método de Wenner e queda de potencial 

 

Utilizando a Equação 9 já mencionada e calculando o valor de C de acordo 

com o manual do instrumento, adota-se 4 vezes o valor do tamanho da haste. 

Obtém-se C = 4,8 m para a haste utilizada de 1,2 m, e D igual a 2,97 m, que é a 
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distância da haste até o eletrodo de potencial enquanto que a distância do eletrodo 

de potencial até o de corrente tem valor de 1,82 metros.  

𝐷 = 0,62. 𝐶 
 

O resultado da medição da Rt através do método da queda de potencial 

descrito na seção 2.5 antes do tratamento pode ser visto na Figura 28. Observando 

os altos valores de resistência de aterramento, consequentemente se teria um valor 

para a resistividade do solo.  

 

Figura 28- Valor da resistência para uma haste de aterramento sem tratamento 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

Após variar o eletrodo em 5% da distância utilizada no sentido do eletrodo de 

corrente e em seguida no sentido do eletrodo de referência, tira-se uma média dos 

valores para obter o valor real. Os valores medidos na zona de patamar como 

apresentado na seção 2.5 podem ser observados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Valores da zona de patamar 

. 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

As variações da zona de patamar medidos a partir do tratamento com os 

produtos utilizados estão entre 2,46% e 2,66%, sendo assim obedecem ao limite que 

admite oscilações de até 10%.  

A medição de resistividade no terreno arenoso pelo método de Wenner 

utilizou 3 espaçamentos, sendo eles  de 2 m, 4 m e 8 m. Inseriu-se as 4 hastes de 

0,70 m, introduzidas a 10% do valor do espaçamento entre as hastes, com o objetivo 

de encontrar um valor de resistência para determinação da resistividade. A utilização 

do método de Wenner e seus resultados são utilizados para fazer uma comparação 

com o valor medido da Rt e o valor calculado. 

O solo arenoso utilizado no estudo de caso possui dimensões em que 

somente são possíveis medições com o terrômetro de 4 pontas em 2 e 4 metros, 

uma medição de 8 metros foi possível, mas não havia mais linhas disponíveis para 

medição. Cada solo tem suas dimensões e não se torna obrigatório o uso de todas 

as distâncias. Os Gráficos 2 e 3 mostram os valores medidos para as resistências de 

terra do solo através do método de Wenner. 
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Gráfico 2 - Resistência de aterramento para espaçamento 2 metros  

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A resistividade do solo é uma característica intrínseca do mesmo, ou seja, não 

é possível mudar por completo sua composição. Desse modo, o tratamento se faz 

de maneira pontual, tratando aterramentos residenciais ou industriais de baixa 

tensão onde não é possível expandir a configuração através de um projeto com 

várias hastes. 

 

Gráfico 3 - Resistência de aterramento para espaçamento 4 metros 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Dos Gráficos 2 e 3 também é possível verificar que para diferentes medições 

em direções diferentes, tem-se valores de resistência diferentes, procedimento esse 

que aumenta a precisão do resultado, ou seja, quanto mais linhas de medições mais 

nos aproximamos de um valor preciso. 

O Quadro 10 observa-se todas as medições feitas em campo para análise 

estatística das medidas. Foram realizadas medidas com espaçamentos de 2,4 e 8 

metros na área estudada. 

 

Quadro 10 – Rt medida para os espaçamentos adotados 

Espaçamento 
a (m) 

Resistência Elétrica Medida 
(Ω) 

1 2 3 4 5 

2 28 26,2 31,6 28,27 31,2 

4 19,59 12,4 9,4 11,9 12,6 

8 12,4     

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Observou-se de acordo com o Gráfico 4 a diminuição da resistência em 

função do aumento da distância, isso porque a distância utilizada está diretamente 

ligada a distância que a corrente elétrica vai percorrer sob o solo. 

 

Gráfico 4 - Relação Resistência x Distância média 

 
                                                     Fonte: Autoria própria (2019) 
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O Quadro 11 apresenta a leitura dos valores médios de resistência e as 

resistividades calculadas através da fórmula de Palmer. 

 
Quadro 11 – Resistividade calculada a partir da Rt média  

Espaçamento 
a (m) 

Leitura 
Rt médio (Ω) 

Calculado Ρ (Ω.m) 

2 28,87 362,60 

4 11,17 280,59 

8 12,4 622,97 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

O Quadro 12 possui o cálculo dos desvios relativos em relação às medidas de 

resistência de terra, o erro deve ser inferior a 50%. O valor máximo obtido foi de 

15,83%. Sendo assim, os valores de resistividade se mantêm uma vez que todas as 

medidas estão com desvios aceitáveis. 

 

Quadro 12 - Desvios relativos 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Utilizando os valores de resistividade média, recalculada, através dos desvios 

relativos é possível fazer um comparativo do valor calculado com o valor medido 

através da Equação 8. 

Através do Quadro 13 é possível verificar que o valor calculado da Rt também 

varia com o espaçamento adotado. Observa-se então que para espaçamentos 

maiores como, por exemplo, 8 metros a Rt se aproxima do valor medido devido a 

profundidade da haste inserida no solo. 

Espaçamento 
a(m) 

Desvios Relativos 
(%) 

Resistência 
Média                                               

(Ω) 
 

Resistividade 
Média 

Recalculada 
(Ω.m) 

1 2 3 4 5   

2 3,01 9,14 8,63 0,58 8,07 28,87 362,60 

4 14,4 11,01 15,84 6,53 12,80 11,17 280,59 

8 0      622,97 



56 
 

Quadro 13 – Rt calculada a partir da resistividade calculada 

Espaçamento 
a (m) 

Rt calculada (Ω) 

2 253,95 

4 196,53 

8 436,34 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

4.3 Tratamento do solo 

 

Diante do valor da Rt encontrada no terrômetro, se faz necessário o 

tratamento do solo, pois a simulação tem como objetivo o tratamento em uma haste 

pontual e não o aumento da configuração das hastes. De modo comparativo utilizou-

se o carvão e o sal por possuírem características que contribuem para a diminuição 

da resistência de aterramento. 

O procedimento adotado na seção 3.3 se repetiu para o carvão, sal e para a 

combinação do carvão + sal. Após o tratamento concluído como apresenta a Figura 

29, aferiu-se a resistência de terra novamente. 

 

Figura 29- Procedimento concluído (Carvão + Sal) 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Após a verificação do alto valor de resistência no solo, ou seja, o solo possui 

uma característica própria que oferece oposição à passagem da corrente. O valor de 

resistência encontrado pelo método de Wenner é usado para calcular a resistividade 

do solo. 

Os valores obtidos após o tratamento com os compostos mencionados estão 

descritos na Tabela 1, desse modo, verifica-se que o sal obteve um resultado na 

diminuição da Rt da haste de 81,44% sendo o mais eficiente dentre os outros. O 

carvão teve uma eficácia de 65,30% e o sal misturado com o carvão na mesma 

proporção dos outros obteve resultados de 70,12%. 

 

Tabela 1 - Resultado do tratamento. 

Material utilizado  Valor da Rt Ω (antes) Valor da Rt Ω (depois) 

Carvão+ sal  415 124 

Sal  415 77 
Carvão  415 144 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

A partir do Gráfico 5 é possível verificar os períodos das medições na haste 

pontual ao longo de 3 meses. Verifica-se que após 3 meses os valores continuam 

reduzindo nas hastes tratadas. As informações só foram possíveis ser analisadas ao 

longo do tempo através do referido gráfico pelo sal e sal + carvão, uma vez que, a 

haste utilizada para medição do carvão isolado foi adicionada o sal.  

 

Gráfico 5 – Rt em função do tempo  

  
Fonte: Autoria própria (2019) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Um sistema de aterramento elétrico é essencial para uma instalação 

residencial, industrial ou até mesmo em subestações. O tratamento do solo visa uma 

solução em casos que as instalações não podem ser removidas para um ambiente 

com um solo menos resistivo. 

Analisando os fatores que interferem na resistividade do solo é possível 

entender a importância e a eficiência de cada fator, porém não é viável estabelecer 

uma relação entre todos eles de uma só vez. Na maioria dos casos será de grande 

importância o uso dos conceitos abordados. 

 A partir das análises feitas foi comprovado através de testes a grande 

diminuição na resistência de aterramento com o uso de materiais de baixo custo 

comparados com os do mercado. 

Salienta-se que os compostos utilizados foram eficientes ao longo do tempo, 

persistindo com valores baixos de Rt após 3 meses de tratamento. Observou-se 

também a diferença no custo dos materiais utilizados em comparação com os 

materiais encontrados no mercado, apresentando uma relação de custo benefício. 

Após o tratamento o sal apresentou um resultado de 81,44% de diminuição da 

resistência em relação ao medido antes do tratamento, o carvão obteve 65,30% de 

diminuição, enquanto que a mistura sal com o carvão apresentou resultados de 

70,12% de redução.  

O tratamento do solo em uma haste pontual tem como objetivo diminuir a Rt 

em casos que a topologia do local é limitada para se fazer outros tipos de 

configurações com mais hastes. 

Sendo assim, conclui-se que o sal se torna um ótimo redutor da impedância 

de aterramento, porém, é uma substância corrosiva e que se dispersa ao longo do 

tempo com mais facilidade que os outros compostos. Indica-se então o uso do 

carvão, pois o mesmo obteve resultados satisfatórios acima de 65% e a cada 4 

meses para aumentar esse índice pode-se agregar com a inserção de 30 litros de 

água. Não descartando o uso do sal, é possível utilizá-lo como mistura no carvão, 

obedecendo uma distância das hastes a serem tratadas. 

O presente trabalho explorou técnicas de medição de resistividade do solo e 

resistência de aterramento, métodos estes que, para as instalações elétricas e para 
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as pessoas são de extrema importância, pois objetiva a segurança de ambos. Todos 

os procedimentos adotados obedeceram às normas vigentes. 

Após alcançar os objetivos pretendidos, é importante concluir que os materiais 

utilizados possuem valores acessíveis comparados com os que são vendidos 

comercialmente e possuem propriedades redutoras quantificadas neste trabalho, 

salientando também sua eficácia. 
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