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LEI FEDERAL Nº 11.337

Art. 1º - As edificações cuja construção se inicie a

partir da vigência desta Lei deverão obrigatoriamente

possuir sistema de aterramento e instalações elétricas

compatíveis com a utilização do condutor-terra de

proteção, bem como tomadas com o terceiro contato

correspondente.

26 DE JULHO DE 2006.



ATERRAMENTO

• Simbologia

• Codificação para os Sistemas de Aterramento

Os sistemas de aterramento são identificados através de duas letras,  conforme segue:



- Esquema TN-S

- Esquema TN-C



- Esquema TN-C-S

- Esquema TT



- Esquema IT



- Eletrodo de Aterramento

Fonte: www.google.com.br/imagem
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MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO



- CÁLCULO



- Tipos de Condutores

 Condutor de ATERRAMENTO: utilizado para interligar qualquer massa ao

eletrodo de aterramento. Por exemplo: i) o condutor que liga o BEP ao

eletrodo de aterramento, designado por “condutor de aterramento

principal”; ii) condutor que liga outras massas metálicas, que estejam

distantes do BEP, diretamente ao eletrodo de aterramento

 Condutor de PROTEÇÃO: são utilizados para conduzir correntes de fuga

ou falta para o eletrodo de aterramento. Em geral, são condutores que

partem do barramento de “terra” (PE) dos quadros de distribuição e,

segundo o item 5.1.2.2.3.6, todo circuito deve ter um condutor de proteção,

em toda a sua extensão.

 Condutor de EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL: condutor destinado a

ligar as massas metálicas da instalação elétrica, e da edificação, ao BEP,

visando mitigar o aparecimento de diferenças de potencial que possam

colocar em risco os usuários da instalação

 Condutor de EQUIPOTENCIALIZAÇÃO SUPLEMENTAR: condutor

destinado a realizar a equipotencialização suplementar (equipotencialização

local) para proteção contra choques elétricos, ou por razões funcionais tal

como a prevenção de interferências eletromagnéticas. (BEL)



- Dimensionamento do Condutor de PROTEÇÃO (PE)
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.NBR5410/04 da 57 a 53 Tabelas nas obtido éseu valor  e atemperatur

 isolação, condutor, do material do dependente constante 

(s); proteção de odispositiv do atuação de  tempo 
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S SF ≤ 16mm2
 SPE = SF

SF = 25mm2 ou SF=35mm2
 SPE =16mm2

SF > 35mm2
 SPE = SF/2 

Em alternativa ao cálculo, a NBR5410/04 

disponibiliza a Tabela 58, que em resumo 

determina:

- Dimensionamento do Condutor de ATERRAMENTO

Conforme item 6.4.3.1 (NBR5410/04)

Conforme item 6.4.3.1 (NBR5410/04), porém, se for com condutor enterrado no 

solo, a bitola mínima deve ser conforme Tabela 52, da NBR5410/04

O item 6.4.3.1.4 determina que qualquer PE que não faça parte do mesmo cabo (multicabos) 

ou não esteja no mesmo conduto fechado (eletroduto/eletrocalha) da fase, não deve ser 

inferior a:

i) 2,5mm2(cobre)/16mm2(alumínio), se houver proteção contra danos mecânicos;

ii) 4mm2(cobre)/16mm2(alumínio), se não houver proteção contra danos mecânicos

Proteção contra danos mecânicos Sem proteção contra danos 
mecânicos

Proteção contra corrosão 2,5mm2 (cobre)/10mm2(aço) 16mm2 (cobre)/16mm2(aço

Sem proteção contra corrosão 50mm2(cobre) em solos ácidos ou alcalinos
80mm2(aço)







6.4.4 Condutores de equipotencialização

6.4.4.1 Seções mínimas

6.4.4.1.1 Condutores de equipotencialização principal

A seção dos condutores da equipotencialização principal prescrita em 6.4.2.1 não 

deve ser inferior à metade da seção do condutor de proteção de maior seção da 

instalação, com um mínimo de 6 mm2 em cobre, 16 mm2 em alumínio ou 50 

mm2 em aço. Todavia, a seção pode ser limitada a 25 mm2, se o condutor for de

cobre, ou a seção equivalente, se for de outro metal.

6.4.4.1.2 Condutores de equipotencialização suplementar

Nas equipotencializações suplementares, a seção mínima do condutor utilizado 

para essa finalidade deve ser como segue:

a) o condutor destinado a equipotencializar duas massas da instalação elétrica 

deve possuir uma condutância igual ou superior à do condutor PE de menor 

seção ligado a essas massas;

16mm2

10mm2

𝑃𝐸 ≥ 𝟏𝟎𝒎𝒎𝟐



BEL

6mm2

b) o condutor destinado a equipotencializar uma massa da instalação elétrica e 

um elemento condutivo não pertencente à instalação elétrica deve possuir uma 

condutância igual ou superior à metade da do condutor de proteção ligado a essa 

massa; 

Elemento 

Condutor 

Estranho

c) em qualquer dos casos a) ou b) anteriores o condutor deve satisfazer o 

disposto em 6.4.3.1.4.
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≥ 3𝑚𝑚2 ⇒ 𝟒𝒎𝒎𝟐

Figuras dos exemplos a e b, fonte:google.com.br



FIM



Fonte: www.google.com.br/imagem

ARMADURA DO CONCRETO

RETORNO



INTERLIGAÇÕES NATURAIS DA ARMADURA DO CONCRETO

RETORNO



RETORNO

MALHA DE ATERRAMENTO



RETORNO



www.tec-artjf.com.br/images/

ANEL METÁLICO CIRCUNDANDO A EDIFICAÇÃO



RETORNO



PONTO DE CONEXÃO DO ATERRAMENTO

http://www.hardware.com.br/comunidade/aterramento



SOLDA ELÉTRICA

PARAFUSO FENDIDO OU SPLIT BOLT

FORMAS DE CONEXÃO



CONECTORES

RETORNO





RETORNO

ELETRODO DE ATERRAMENTO



Quadro do BEP

RETORNO


