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Resumo 
 

 Historicamente, a medição de resistências de terra tem sido difícil, cara e, em alguns casos, 

imprecisa. Novos métodos de teste, novos equipamentos de medição e o melhoramento de métodos 

de análise de resultados foram surgindo com a evolução tecnológica, tornando-se importante fazer um 

compilamento dos métodos existentes e aplicados nos diferentes países, de modo a tentar uniformizar 

a metodologia usada e a legislação aplicável em cada país. 

 É realizada uma revisão das leis e normas de segurança existentes, realçando as mais 

relevantes, para um bom dimensionamento de um sistema de terras e requisitos a cumprir, por parte 

das instalações já existentes e por construir. 

 São analisadas as metodologias de medição de resistências de terra, resistividade do solo e 

campo elétrico, praticadas em Portugal e aconselhadas pela legislação e normas existentes. As boas 

práticas são também realçadas. 

 Posto isto, são efetuadas no terreno, a realização de medições de resistência de terra, tanto 

para uma subestação como para um apoio de uma linha aérea de transmissão de energia, utilizando 

diferentes métodos. No caso da subestação, mediu-se também a elevação do campo elétrico e também 

a resistividade do solo. 

 

 

Palavras-chave: Sistemas de Terra; Resistividade; Resistência de terra; Elétrodos; Campo Elétrico. 
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Abstract 
 

 Historically, earth resistance measurements have been difficult, expensive and, in some cases, 

imprecise. New testing methods and measurement equipment, as well as improvement in results 

analysis methods, have been developed with the technological evolution in the last decades, leading to 

an important and necessary review of the existent methods in use in different countries, in order to 

standardize not only the used methods, as well as the legislation in each country. 

 With a special focus of the most relevant ones, it was performed a review of the existent 

legislation and safety rules for a good dimensioning of an earth system and requirements to be met by 

preexisting and to be built electric installations. 

 Earth resistance, ground resistivity and electric field measurements different methodologies, 

practiced in Portugal and advised by its legislation, are analyzed in this review, as well as good practices. 

 Therefore, by different methods, earth resistance measurements were performed in the field for 

a substation but also for an energy transmission airline support. In the case of the substation, elevation 

of electric field and ground resistivity were also measured. 
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IEEE – Instituto dos Engenheiros Eletrotécnicos e Eletrónicos / Institute of Electrical and Eletronic 

Engineers 

𝐈𝐁(𝐦𝐚𝐱) – Corrente máxima tolerável pelo corpo humano [A] 

𝐈𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞 – Corrente de teste [A] 

𝐈𝐜𝐜 – Corrente de defeito [A] 

𝐈𝐁(𝐭𝐟) – Corrente permissível máxima [mA] 

𝐢𝐂𝐭𝐨𝐥(𝐭) - Corrente tolerável no corpo humano, para uma duração 𝑡𝑓 do defeito [A] 

J – Densidade de corrente [A/𝑚2] 

K – Fator de reflexão 
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L – Comprimento do elétrodo de terra [m] 

𝐋𝐞𝐪 – Indutância equivalente [H] 

m – Distância entre elétrodos de potencial [m] 

n – Número total de medições realizadas 

P – Elétrodo auxiliar de potencial 

Per. – Perímetro do elétrodo de terra [m] 

𝐑𝐓 – Resistência de terra [Ω] 

r – Raio do elétrodo de terra de geometria anel horizontal [m] 

𝐑𝐂 – Resistência do corpo humano [Ω] 

𝐑𝐩é – Resistência de contato entre o pé e o solo [Ω] 

𝐑𝟏 – Valor da resistência calculado a uma distância de 52% do elétrodo de terra [Ω] 

𝐑𝟐 – Valor da resistência calculado a uma distância de 62% do elétrodo de terra [Ω] 

𝐑𝟑 – Valor da resistência calculado a uma distância de 72% do elétrodo de terra [Ω] 

𝐑𝐞𝐪 – Resistência equivalente [Ω] 

𝐑𝐩𝐫𝐚𝐭𝐨 – Resistência de terra do prato [Ω] 

𝐫𝐩𝐫𝐚𝐭𝐨 – Raio do prato [m] 

𝐑𝐩𝐚𝐬𝐬. – Resistência passiva [Ω] 

𝐑𝐓−𝐂 – Resistência de terra do elétrodo auxiliar de corrente [Ω] 

𝐑𝐓−𝐏 – Resistência de terra do elétrodo auxiliar de potencial [Ω] 

𝐑𝐓_𝐂𝐆 – Resistência de terra do apoio com cabo de guarda [Ω] 

𝐑𝐂_𝐭𝐨𝐪𝐮𝐞(𝐢𝐂𝐭𝐨𝐥(𝐭)) - Resistência do corpo humano, pelo percurso especificado pela tensão de toque 

(usualmente, mão para os dois pés) e para uma corrente que atravessa o corpo humano de 𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡) [Ω] 

𝐑𝐂_𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨(𝐢𝐂𝐭𝐨𝐥(𝐭)) - Resistência do corpo humano pelo percurso especificado pela tensão de passo (pé 

para pé) e para uma corrente que atravessa o corpo humano de 𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡) [Ω] 

𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢._𝐭𝐨𝐪𝐮𝐞 - Resistência pé-solo equivalente para a tensão de toque, isto é, considerando o paralelo 

entre as duas resistências dos pés ao solo [Ω] 

𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢._𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨 - Resistência pé-solo equivalente para a tensão de passo, isto é, considerando a série entre 

as duas resistências dos pés ao solo [Ω] 
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RN – Reactância de Neutro 

s – Distância entre os elétrodos de corrente e o plano central e transversal [m] 

𝐭𝐬 – Tempo de duração da corrente que atravessa o corpo [s] 

𝐭𝐟 – Tempo de duração do defeito [s] 

𝐓𝟏 – Ponta de teste 1 

𝐓𝟐 – Ponta de teste 2 

TSA – Transformador de Serviço Auxiliar 

𝐔𝐌𝐚𝐥𝐡𝐚 – Potencial do elétrodo de terra [V] 

𝐔𝐬𝐨𝐥𝐨 – Potencial do solo [V] 

𝐔𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩. – Potencial de equipamento [V] 

𝐔𝐯𝐞𝐝. – Potencial da vedação [V] 

𝐔𝐬𝐨𝐥𝐨+𝟏𝐦 – Potencial do solo a 1m de distância [V] 

𝐔𝐬𝐨𝐥𝐨𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫
 – Valor do potencial do solo medido anteriormente [V] 

𝐔𝐦𝐚𝐱
𝐌𝐚𝐥𝐡𝐚– Elevação do potencial máximo durante um defeito [V] 

𝐔 – Elevação de potencial no elétrodo de terra [V] 

𝐔𝐭𝐨𝐪𝐮𝐞 – Tensão de toque [V] 

𝐔𝐩é – Potencial à superfície do solo onde um indivíduo se encontra [V] 

𝐔𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨 – Tensão de passo [V] 

𝐔𝐩é𝟏 – Potencial à superfície do solo no ponto 1 [V] 

𝐔𝐩é𝟐 – Potencial à superfície do solo no ponto 2 [V] 

𝐔𝐏𝐭𝐨𝐥
 – Tensão de passo máxima tolerável pelo corpo humano [V] 

𝐔𝐓𝐭𝐨𝐥
 – Tensão de toque máxima tolerável pelo corpo humano [V] 

x – Distância entre o elétrodo de terra e o elétrodo auxiliar de potencial [m] 

y – Profundidade a que o elétrodo de terra se encontra enterrado [m] 

𝐙𝐞𝐪 – Impedância equivalente [Ω] 
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𝐙𝐓 – Impedância do corpo humano [Ω] 

µ𝐫 – Permeabilidade relativa 

ɛ𝐫 – Constante dielétrica relativa 

ɛ – Desvio máximo [%] 

Θ – Condutividade elétrica do solo [S.m] 

ρ – Resistividade do solo [Ω.m] 

𝝆(𝒂𝒗𝟏) – Resistividade média do solo [Ω.m] 

𝝆𝟏 – Resistividade da camada superior do solo [Ω.m] 

𝝆𝟐 – Resistividade da camada inferior do solo [Ω.m] 

𝝆𝒔 – Resistividade da camada de material isolante à superfície do solo [Ω.m] 
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2. Introdução 
 O aumento da capacidade de geração de energia nos sistemas de energia elétrica aliado ao 

crescente grau de interligação entre estes, que se tem verificado nas últimas décadas, tem levado a 

que se verifiquem correntes indesejáveis, sem precedentes, nos sistemas elétricos. À luz da crescente 

sensibilidade do público para os riscos de falha de isolamento elétrico, existe uma preocupação com a 

eficiência dos sistemas de segurança de pessoas. 

 Quando existe um defeito, este origina uma corrente elétrica indesejável no sistema, assim é 

necessário que exista um percurso pelo qual a corrente elétrica se possa escoar para a terra sem 

colocar em risco a segurança de pessoas presentes na instalação ou próximas do local da instalação 

onde ocorreu o defeito. Estas correntes elétricas podem ter origem no próprio sistema de energia 

elétrica, ou origem externa ao sistema, por exemplo, sobretensões atmosféricas. 

 De forma a tornar os sistemas de energia elétrica fiáveis e seguros é necessário a existência 

de um sistema de terra bem dimensionado. Um elétrodo de terra é o condutor ou conjunto de 

condutores enterrados, destinados a escoar correntes indesejáveis, quer estas tenham origem interna 

ao sistema de energia (curto-circuitos, alteração da topologia da rede, etc.) quer sejam originadas por 

fatores externos (descargas atmosféricas); controla a distribuição do campo elétrico à superfície da 

terra, que se origina devido à presença de corrente na terra; e recebe as ligações das massas metálicas 

de todos os equipamentos das instalações elétricas. Os condutores de terra e respetivas ligações 

formam o sistema de terra, em articulação com o qual são calibradas as proteções. 

 As instalações elétricas são frequentadas por técnicos, visitantes e são passíveis de regular 

manutenção. Este facto associado às potências e níveis de tensão postas em jogo nos equipamentos 

associados a essas instalações, tornam o aspeto da segurança uma questão incontornável. Por outro 

lado, os custos associados à manutenção, reparação e substituição de equipamentos tornam a questão 

da própria salvaguarda do material constituinte do circuito AT/MT (alta tensão/média tensão) ou BT 

(baixa tensão), uma questão central. 

 A conceção de um sistema de terra pretende, portanto, assegurar: 

• segurança das pessoas; 

• integridade do equipamento; 

• proteção contra uma situação de potencial incêndio; 

• proteção do equipamento eletrónico; 

• criação de um potencial de referência. 

 Das funções a assegurar pelo sistema de terra deve-se destacar o controlo da distribuição do 

potencial elétrico à superfície da terra, por estar intimamente ligado com a segurança de seres humanos 

e animais. Para realizar estas funções, o elétrodo de terra deve ser corretamente dimensionado e 

suportar as solicitações mecânicas e térmicas que possam ocorrer em situações de defeito. O 
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escoamento das correntes faz-se de forma segura, se a distribuição do potencial à superfície do solo 

conduzir a valores de tensão inferiores aos valores máximos tolerados pelo corpo humano. 

 Neste contexto, esta dissertação propõe-se a compilar as metodologias de medição de 

resistências de terra em instalações elétricas de alta tensão, de modo a ser um guia na medição de 

resistência de terra, resistividade e gradientes de potencial dos sistemas de terra. Esta será baseada 

na análise das principais normas e regulamentos internacionais da especialidade, visto não existir um 

guia nacional sobre o assunto. Em Portugal existem indicações e requisitos a cumprir, indicados no 

Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento 

(RSSPTS - Decreto-Lei n.º 42895, de 31/03/60, alterado pelo Dec. Regulamentar n.º 14/77, de 18 de 

fevereiro e pelo Dec. Regulamentar nº 56/85, de 6 de setembro) [1] ou Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT - Decreto Regulamentar nº1/92, de 18/02/92) [43], como por 

exemplo, que a resistência de terra deverá ser a menor possível mas nunca superior a 20Ω e a 

fiscalização desta resistência de terra do sistema de terra deverá ser executada, em condições normais, 

uma vez por ano durante os meses de junho, julho, agosto ou setembro [1]. 

 Começa-se por se apresentar conceitos e informação base (capítulo 3), ao se definirem 

conceitos e fundamentos gerais, nomeadamente o efeito que a geometria do elétrodo tem no seu 

campo elétrico, caracterização do solo, os efeitos da corrente elétrica no corpo humano e as definições 

de tensão de passo e de toque que caracterizam as origens mais comuns de eletrocussão em 

instalações elétricas. 

 Seguidamente apresenta-se um enquadramento dos regulamentos e das principais normas 

existentes que normalizam os sistemas de terras (capítulo 4), para cada tipo de instalação elétrica. 

Foram escolhidas normas das entidades com maior impacto no panorama atual de normalização, 

nomeadamente o Instituto de Engenheiros Eletrotécnicos e Eletrónicos (IEEE), a Comissão 

Eletrotécnica Internacional (CEI) e a Comité Europeu para a Normalização Eletrotécnica (CENELEC). 

Nesta análise dos regulamentos e das normas é feita uma compilação de valores limites, tanto para a 

resistência de terra, como para a tensão de passo e de toque, métodos de medição que deverão ser 

utilizados e são realçadas as boas práticas que se devem colocar em prática. No fim do estudo dos 

regulamentos e normas, é feita uma critica, onde é referido onde se deve melhorar e o porquê. 

 Após esta análise, apresenta-se uma compilação dos métodos de medição de resistência de 

terra, resistividade, medição de gradientes potenciais existentes e de verificação de continuidade 

(capítulo 5).  

 Por fim, apresentam-se resultados obtidos na medição da resistência de terra, resistividade e 

medição de gradientes de potenciais, em uma subestação. Também se realizou a medição da 

resistência de terra em um apoio da linha aérea de transmissão de energia. Para além da análise dos 

resultados obtidos, explica-se no caso da subestação, como foi efetuado o cálculo das tensões de toque 

e de passo, segundo a IEEE Std. 80-2000 [3] e pela EN 50522 [5], efetuando-se uma comparação entre 

as duas (capítulo 6). 
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 Em anexo, encontra-se a metodologia para calcular as tensões de toque e de passo, segundo 

as normas existentes e outros complementos ao trabalho realizado. 
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3. Conceitos e Informação Base 

3.1. Resistência de Terra 

A resistência de terra, 𝑅𝑇 [Ω], é o quociente entre a elevação de potencial no elétrodo de terra 

U [V] (GPR na nomenclatura inglesa), pela corrente injetada no solo, I [A], através do elétrodo de terra 

(1).  

𝑅𝑇 =
𝑈

𝐼
                                                                     (1) 

Relativamente à realização da medição em si, é necessário relembrar três variáveis associadas 

a um elétrodo de terra, que influenciam os resultados provenientes de uma medição do valor de 

resistência de um sistema de terra [1]: 

1. Resistência do elétrodo de terra; 

2. Resistência de contacto entre o elétrodo e o solo; 

3. Condutividade do solo envolvente. 

Os elétrodos de terra podem ser de vários formatos: estacas verticais, contrapesos (estacas 

horizontais), redes emalhadas, entre outros. A resistência do elétrodo de terra irá depender da sua 

geometria, dimensões e do material de que é feito. Contudo, esta é muitas vezes negligenciada, devido 

à elevada condutividade dos materiais utilizados no fabrico de um elétrodo de terra em comparação 

com o valor da condutividade do solo envolvente. 

A resistência de contacto entre o elétrodo e o solo é a resistência criada entre o contacto entre 

ambos. Se o elétrodo de terra for enterrado, de forma a descompactar o mínimo possível o solo que o 

envolve, não apresentar ferrugem e estiver livre de tinta ou oleosidade, a resistência de contacto pode 

ser ignorada. 

Um elétrodo de terra enterrado escoa corrente para o solo em todas as direções. Considerando 

o solo que rodeia o elétrodo de terra dividido em várias camadas, estas irão ter valores de resistividade 

diferente. Dependendo das caraterísticas geológicas da zona, o solo poderá ter maior ou menor 

resistividade. 

Devido à baixa condutividade do solo, comparativamente à do elétrodo de terra, o nível de 

intensidade do campo elétrico irá ser a componente relevante para o valor da resistência de terra, 

desprezando-se a resistência do elétrodo de terra e a resistência de contacto entre o elétrodo e o solo. 
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3.2. Geometria dos Elétrodos de Terra 

 Ao longo dos anos, várias geometrias de elétrodos de terra foram desenvolvidas. As diferentes 

geometrias existentes permitem uma maior ou menor distribuição de corrente pelo solo. A corrente ao 

ser escoada para o solo, irá originar um certo valor de densidade de corrente, J. A densidade de 

corrente pode ser calculada pela seguinte expressão:  

𝐽 = 𝜎𝐸                                                                      (2) 

Onde 

• J – Densidade de corrente [A/𝑚2]; 

• 𝜎 – Condutividade elétrica do solo [S.m]; 

• 𝐸 – Campo elétrico [V/m]. 

 Se multiplicarmos a resistividade do solo, ρ, por J, obtém-se o valor de E, gerado pela corrente 

escoada. 

𝐸 = 𝜌𝐽                                                               (3) 

Onde 

• p – Resistividade do solo [Ω.m]. 

 Sendo a tensão o integral do campo elétrico, se este for muito intenso, poderá dar origem ao 

aparecimento de tensões perigosas para humanos e animais, logo é necessário limitá-lo a um valor 

seguro e que obedeça às normas de segurança. Um método eficaz de reduzir o campo elétrico gerado 

é alterar as dimensões do elétrodo de terra e a sua geometria e, consequentemente, o valor de 

densidade de corrente no solo.  

 As equações referidas (2) e (3) demonstram o quão é importante a geometria do elétrodo de 

terra, uma vez que esta se encontra relacionada com diversos fatores, sendo o campo elétrico o mais 

importante, não podendo ser ignorado [14]. 

 Existem diversos tipos de geometrias utilizadas pela indústria elétrica. Na tabela 1, encontram-

se representadas grande parte das geometrias de elétrodos de terra, utilizadas em Portugal e como 

calcular o seu valor de resistência. De realçar, que as equações presentes apenas são válidas para 

modelos de solo homogéneo [18]. 
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Tabela 1 - Geometria dos elétrodos de terra, para solo homogéneo [18]. 

Forma do Elétrodo Valor da Resistência 

Hemisférica: 

 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑟
 

Estaca Vertical: 

 

 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝐿
(ln

4𝐿

𝑟
− 1)     𝑟 ≪ 𝐿 

Estaca Horizontal: 

 

 

𝑅 =
𝜌

4𝜋𝐿
[ln

4𝐿

𝑟
− 1 + ln

2𝐿 + √𝑦2 + 4𝐿2

𝑦
+

𝑦

2𝐿
−

√𝑦2 + 4𝐿2

2𝐿
] 

Rede emalhada: 

 

 

𝑅 = 1,6
𝜌

𝑃𝑒𝑟.
+ 0,6

𝜌

𝐿
 

Anel Horizontal: 

 

 

𝑅 =
𝜌

2𝜋2𝐷
[ln

8𝐷

2𝑟
+ ln

4𝐷

𝑦
] 

 

Onde 

• ρ: Resistividade do solo [Ω.m]; 

• r: Raio do elétrodo de terra [m]. 

• 𝐿: Comprimento do elétrodo de terra [m]; 

• y: Profundidade a que o elétrodo de terra se encontra enterrado [m]; 
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• Per.: Perímetro do elétrodo de terra [m] 

• D: Diâmetro do elétrodo de terra [m]. 

 Existem geometrias que, consoante o tipo de instalação elétrica, são bastante comuns de 

encontrar. A rede emalhada encontra-se, normalmente, em subestações, postos de corte e centrais 

hídricas e térmicas. Devido às suas grandes dimensões e às elevadas correntes de curto circuito que 

escoam em situação de defeito, é necessário diminuir a elevação do seu campo elétrico o máximo 

possível. Muitas vezes, as redes emalhadas não assumem uma forma geométrica exata devido ao 

espaço disponível para a construção da instalação elétrica. É normal existirem redes emalhadas 

interligadas entre si. Por vezes, elétrodos de terra de geometria estaca vertical, são adicionados à rede 

emalhada, de modo a cumprir os requisitos mínimos de segurança [3].  

 Quanto aos postos de transformação, normalmente, as geometrias utilizadas são a estaca 

vertical e placas de cobre enterradas.  

 No caso dos apoios das linhas aéreas de transmissão de energia, as geometrias mais utilizadas 

para elétrodo de terra são: o contrapeso (estaca horizontal) e estaca vertical. É importante referir que 

cada pé do apoio tem o seu próprio elétrodo de terra. Quando necessário, os elétrodos de terra de cada 

pé, são interligados em forma de anel, podendo haver a necessidade de se construir outro anel, a uma 

certa distância, de modo a diminuir o campo elétrico [5].  

 Os parques eólicos são um caso específico entre as geometrias de elétrodos de terra. Dado 

que, os aerogeradores se encontram espalhados por uma grande área de terreno, cada aerogerador 

possui o seu próprio elétrodo de terra. Para os aerogeradores, a IEC 61400-24 – “Wind turbine 

generator systems – Part 24: Lightning protection” [8] apresenta ao projetista dois tipos esquema de 

elétrodos de terra, sendo chamados de tipo A e tipo B, respetivamente. 

 O esquema do tipo A consiste em elétrodos de terra de geometria estaca vertical ou horizontal, 

ligadas a um condutor descendente. No caso de um sistema de terminação de terra de um aerogerador, 

o condutor descendente será a torre do aerogerador.  

 O esquema do tipo B consiste em um elétrodo de terra em forma de anel, em contato com o 

solo em pelo menos 80% do seu comprimento total ou a utilização da fundação do aerogerador, como 

elétrodo de terra. Elétrodos de terra de geometria estaca horizontal ou vertical poderão ser utilizados 

em combinação com o anel de terra. O elétrodo de terra deverá estar enterrado cerca de 0,5 m.  

 Na indústria, o esquema do tipo B é o mais utilizado, com o elétrodo em anel e ligado à fundação 

do aerogerador. Na figura 1 podemos observar um exemplo de uma fundação de um aerogerador, em 

fase de construção, segundo o esquema do tipo B. 
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Figura 1 - Fundação de um aerogerador em fase de construção (retirada de [42]). 

 Em caso de utilização de uma estaca horizontal, não é boa prática de engenharia que o seu 

comprimento ultrapasse os 50 metros. Apesar de, quanto maior for o comprimento do mesmo menor 

será a resistência, a sua impedância transitória poderá ser muito elevada. No caso de ser necessário 

a instalação de um elétrodo de terra horizontal que ultrapasse os 50 metros de comprimentos, é 

preferível optar pela instalação de várias estacas horizontais de menor comprimento [8].  

Quanto aos parques fotovoltaicos, o sistema de terra de um parque fotovoltaico pode ser de dois 

tipos [15]: 

• Constituído por elétrodos de terra de estaca vertical enterrados espaçados entre si uma 

distância a dimensionar (figura 2); 

• Uma rede de terra onde os seus condutores geralmente se encontram afastados das 

estruturas dos painéis (figura 3). 

 

Figura 2 - Sistema de terra de um parque fotovoltaico constituído por estacas verticais (retirado de 
[40]). 
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Figura 3 - Sistema de terra de um parque fotovoltaico constituído por uma rede de terra (retirado de 
[41]). 

3.3. Caraterização do Solo 

3.3.1. Resistividade 

 Entre as características do solo, apenas a permeabilidade relativa (𝜇𝑟) pode ser desprezada, 

para baixas frequências [45]. Embora a constante dielétrica relativa (𝜀𝑟) varie entre os limites de 1 e 80, 

dependendo da natureza do solo, não é um fator de importância primária no tipo de problema 

considerado, mesmo a frequências elevadas [3]. A resistividade assume importância categórica em 

todos os problemas que envolvem a terra. A resistividade elétrica, ρ [Ω.m], define-se como uma 

constante de proporcionalidade entre o campo elétrico e a densidade de corrente. 

 A passagem de corrente elétrica no solo é, essencialmente, efetuada por um processo 

eletrolítico. Por esta razão, a resistividade do solo sobe abruptamente quando, a humidade presente 

representa menos de 15 % do peso total do mesmo [14]. A quantidade de humidade presente depende 

de características do solo como: o tipo de solo, a granulometria, a compacidade e a estratificação do 

solo. Para além da humidade, a concentração de sais dissolvidos na água e a temperatura do solo 

também têm uma importante influência na sua resistividade. Seguidamente, são enumerados e 

apresentados de forma mais detalhada os fatores que têm influência no valor de resistividade do solo. 

1. Tipo de solo - Devido ao facto de os solos serem compostos por várias formações geológicas, 

não existe solos com o mesmo valor de resistividade. Verifica-se também que as resistividades 

variam consoante a localidade. Na tabela 2, podemos observar as diferentes formações 

geológicas consideradas no estudo e a gama de valores, onde se encontra a sua resistividade. 
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Tabela 2 - Resistividade dos terrenos de acordo com o seu tipo de solo (retirado de [19]). 

Tipo de Solo ρ [Ω.m] 

Terreno pantanoso 1 a 30 

Lama 20 a 100 

Húmus 10 a 150 

Turfa húmida 5 a 100 

Argila plástica 50 

Mármores e argilas compactas 100 a 200 

Mármores do Jurássico 30 a 40 

Areia argilosa 50 a 500 

Areia silicosa 200 a 3000 

Solo pedregoso nu 1500 a 3000 

Solo pedregoso recoberto de relva  300 a 500 

Calcários macios 100 a 300 

Calcários compactos 1000 a 5000 

Calcários fissurados 500 a 1000 

Xistos 50 a 300 

Micaxistos 800 

Granito e grés 1500 a 10000 

Granito muito alterado 100 a 600 

Betão com 1 de cimento e 3 de inertes 150  

Betão com 1 de cimento e 5 de inertes 400 

Betão com 1 de cimento e 7 de inertes 500 

 

2. Compacidade do solo - A compacidade de um solo é um índice utilizado para determinar o 

grau de compactação de um material granular, não coesivo. Quanto maior o índice de 

compacidade, menor o índice de espaços vazios. Um solo mais compacto, apresenta uma 

menor resistividade, uma vez que a continuidade física é maior. Por esta razão, as medições da 

resistência de terra não devem ser efetuadas logo após a instalação do sistema de terras, uma 

vez que o solo ainda não se moldou e os resultados podem ser afetados [16]. 

3. Granulometria do solo - O solo é, de uma forma geral, composto por várias partículas de 

diferentes dimensões. É comum ser efetuada uma análise granulométrica com o intuito de 

definir, para determinadas faixas de tamanho de grãos, a percentagem em peso que cada fração 

possui relativamente à massa total da amostra em análise. A presença destes grãos não só 

influencia a capacidade do solo em reter água, mas também a sua continuidade física. A 

presença de grãos de vários tamanhos tende a diminuir a resistividade, uma vez que os grãos 

mais pequenos ocupam os espaços vazios entre os grãos maiores, aumentando a continuidade 

da massa do solo e a capacidade de retenção da humidade [16]. 
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4. Estratificação do solo - O solo é na maioria das vezes estratificado em várias camadas 

sobrepostas de diferentes resistividades. Salienta-se que, devido ao facto de o solo possuir 

características anisotrópicas, os valores da resistividade medidos variam com a direção. 

Habitualmente, é considerado o valor médio das medições efetuadas para obter o valor de 

resistividade do solo nas diferentes direções. 

5. Humidificação, temperatura e quantidade de sais dissolvidos no solo – No gráfico da figura 

4, podemos observar os efeitos da humidade, temperatura e quantidade de sais dissolvidos no 

solo no valor de resistividade.  

 

Figura 4 - Efeito da humidade, temperatura e sais dissolvidos na água na resistividade do solo 
(retirada de [3]). 

 Analisando com pormenor a figura 4, verifica-se que até um certo valor de humidade (na ordem 

dos 22%), a resistividade do solo diminuiu acentuadamente com o aumento da humidade sendo que a 

partir desse valor, passa a ter um efeito mais atenuado, decrescendo linearmente (curva 2). 

 A curva 1 da figura 4 ilustra o efeito da concentração de sais (neste caso, cloreto de sódio) na 

resistividade de um solo com 30% de humidade. É possível concluir que, quando a concentração de 

sais existente na água é pequena, a resistividade diminui de forma acentuada. A partir de uma 

concentração na ordem dos 4%, essa variação é mais atenuada.  

 No que diz respeito à temperatura (curva 3), a figura 4 representa uma variação típica para um 

solo arenoso, com uma percentagem de humidade de 15,2%. Verifica-se que com a sua diminuição 

abaixo dos 0ºC, a resistividade aumenta abruptamente. Isto ocorre porque a humidade presente no 

solo se torna nula, transformando o mesmo num terreno seco. 

3.3.2. Modelo de solo 

O modelo de solo mais utilizado é o modelo de solo uniforme, uma vez que muitas vezes não 

compensa financeiramente e tecnicamente, modelar todas as camadas existentes no solo. O modelo 

de solo de duas camadas apenas é utilizado quando necessário [17].  
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O modelo de solo uniforme correspondendo a solos constituídos por uma camada, até uma 

profundidade não alcançável pelo elétrodo de terra ou quando existem pequenas variações de 

resistividade entre as diferentes camadas do solo. Em condições que se deveria utilizar outro tipo de 

modelo, utiliza-se o modelo de solo uniforme devido à falta de ferramentas que permitam modelar um 

solo mais complexo ou, quando as condições técnicas e financeiras não justifiquem tal investimento.  

Diferentes camadas no solo, não só influenciam a resistividade, como também influenciam a 

resistência do elétrodo de terra e como esta é dimensionada. Para o caso de uma estaca vertical, 

exemplo fornecido pela IEEE Std. 81-2012 – “IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground 

Impedance, and Earth Surface Potentials of a Grounding System” [4], encontra-se abaixo a equação a 

utilizar para calcular o valor da resistência de terra do elétrodo, quando esta é enterrada num solo de 

duas camadas.  

𝑅 =
𝜌1

2𝜋𝑙
ln

2𝑙

𝑟
+ ∑ 𝐾𝑛

∞

𝑛=1

ln
2𝑛𝑦 + 𝑙

2𝑛𝑦 − 𝑙
                                                         (4) 

Onde: 

• l – Comprimento do elétrodo de terra l [m]; 

• 𝜌1 – Resistividade da primeira camada de solo [Ω.m]; 

• r - Raio do elétrodo de terra [m]; 

• y – Profundidade a que se encontra enterrado o elétrodo de terra [m]; 

• K – Fator de reflexão. 

 Note-se que, quando K=0, a equação (4) corresponde à equação do modelo de solo uniforme 

[4]: 

𝑅 =
𝜌1

2𝜋𝑙
ln

2𝑙

𝑟
                                                                                   (5) 

 No caso de num dado local se realizar várias medições a diferentes distâncias (𝑙1, 𝑙2, 𝑙3… 𝑙𝑛), 

os diferentes valores de resistência medidos (𝑅1, 𝑅2, 𝑅3… 𝑅𝑛) irão dar a origem a um conjunto de 

equações do género da equação (5). Estas podem ser resolvidas de modo a se obter os valores dos 

diferentes parâmetros, como: 𝜌1, K e y [4].  

Ainda assim, quando existem pequenas variações de resistividade entre diferentes camadas 

do solo, para utilizar o modelo uniforme, é necessário recorrer a cálculos para se obter um valor de 

resistividade aproximado, obtido como a média aritmética dos diferentes valores de resistividade 

medidos, como demonstrado na equação (6) [3].  

𝜌(𝑎𝑣1) =
𝜌(1) + 𝜌(2) + 𝜌(3) + ⋯ + 𝜌(𝑛)

𝑛
                                                          (6) 

Onde 

• 𝜌(𝑎𝑣1) – Valor médio da resistividade do solo [Ω.m]; 
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• 𝜌(1) + 𝜌(2) + 𝜌(3) + ⋯+ 𝜌(𝑛) são os valores de resistividade recolhidos, por um determinado 

método de medição [Ω.m]; 

• n é o número total de medições. 

 Abordando agora o modelo de solo de duas camadas ou estratos, este é representado por uma 

camada superior de profundidade finita e uma camada inferior de profundidade infinita. A fronteira entre 

as duas camadas é representada por um fator de reflexão, K, que é definido pela equação (7).  

𝐾 =
𝜌2 − 𝜌1

𝜌1 + 𝜌2

                                                                                            (7) 

Onde 

• 𝜌1 é a resistividade da camada superior do solo [Ω.m]; 

• 𝜌2 é a resistividade da camada inferior do solo [Ω.m]. 

3.4. Gradientes de Potencial  

 Os gradientes de potencial é uma das medições realizadas para verificar se uma instalação 

elétrica é segura. Pode ser realizada com a instalação em fase de construção, ou com esta em pleno 

funcionamento. O seu objetivo é medir o potencial em zonas acessíveis a humanos e animais e 

redondezas da instalação, seguindo-se o cálculo dos valores de tensão de toque e de passo. Esta 

medição indica se a instalação é segura em toda a sua área e arredores, ou se existe zonas onde o 

campo elétrico possa levar ao surgimento de potenciais perigosos. Mesmo que a resistência de terra 

da instalação elétrica, encontre-se abaixo de 1Ω (valor máximo definido por [1]), não quer dizer que a 

instalação seja segura eletricamente [4].  

 Existem três tipos de tensão, potencialmente perigosas, que podem surgir com a elevação do 

campo elétrico do elétrodo de terra, sendo elas: 

• Tensão de toque; 

• Tensão de passo; 

• Tensão transferida. 

 

Figura 5 - Situações típicas de acidente por tensão de passo e tensão de toque. 
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 A tensão de toque define-se como sendo a diferença de potencial entre o objeto ligado à terra 

e o solo à distância de 1m. Considera-se que a pessoa se encontra a 1m, pois é o comprimento máximo 

do braço, figura 5. 

𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝑈 − 𝑈𝑝é                                                            (8) 

Onde 

• 𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 é a tensão de toque [V]; 

• 𝑈𝑝é é o potencial à superfície do solo onde o indivíduo se encontra [V]. 

 A elevação do potencial do sistema de terra é obtida através do seguinte cálculo: 

𝑈 = 𝑅𝑇𝐼                                                                    (9) 

 As expressões referidas acima são expressões genéricas. Para um cálculo mais preciso, será 

necessário usar o esquema equivalente representado, na figura 6.  

 

Figura 6 - Acidente por toque. Esquema simplificado, onde a corrente de teste, 𝐼𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒  [A], se dividirá 

para o objeto, 𝑅𝑇1 [Ω], e para o corpo humano, 𝑅𝐶 [Ω]. A corrente que passará pelo corpo humano, 𝐼𝐶 

[A], escoará pelos dois pés, 𝑅𝑃é/2 [Ω], até ao solo, 𝑅𝑇2 [Ω]. 

 A tensão de toque pode ser representada por um circuito elétrico onde o corpo humano é 

considerado como uma resistência, 𝑅𝐶, sendo que se pode considerar o valor de 𝑅𝐶 = 1000 Ω para 

efeitos de cálculo.  

 A corrente que irá atravessar o corpo humano, ao ocorrer o toque no objeto potencializado, não 

poderá exceder um determinado valor limite, pelo que a tensão de toque é dada pela seguinte 

expressão: 

𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 = (𝑅𝐶 +
𝑅𝑃é

2
) 𝐼𝐶                                                          (10) 
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Onde 

• 𝑅𝑃é é a resistência de contato entre o pé e o solo [Ω]; 

• 𝐼𝐶 é a corrente que percorre o corpo humano [A]. 

 A resistência do pé em contato com o solo, 𝑅𝑃é, é dada pela seguinte expressão: 

𝑅𝑃é = 3𝐶𝑠𝜌𝑠                                                         (11) 

Onde 

• 𝐶𝑠 é um fator corretivo para calcular a resistência de pé efetiva na presença de uma camada 

finita de material à superfície do solo. 

• 𝜌𝑠 é a resistividade da camada de material à superfície do solo [Ω.m]. 

 O fator 𝐶𝑠 representa a gravilha ou outro tipo de inertes de alta resistividade, que são colocados 

à superfície do solo, com o objetivo de aumentar a resistência de contato entre o solo e os pés de uma 

pessoa, que esteja no interior da instalação. Este fator é nos dado pela seguinte equação: 

𝐶𝑠 = 1 −
0,09(1−

𝜌

𝜌𝑠
)

2ℎ𝑠+0,09
                                                        (12) 

Onde 

• ℎ𝑠 é a espessura da camada de material acrescentada à superfície do solo [m]. 

 Se não for colocada uma camada superficial de inertes de alta resistividade então 𝐶𝑠 = 1 e 𝜌𝑠 =

𝜌.  

 A tensão de passo é definida pela diferença de potencial, à superfície do solo, entre os pés de 

um indivíduo, assumindo 1 m de distância entre pés, sem entrar em contato com qualquer objeto ligado 

ao sistema de terra, como representado na figura 7. 

𝑈𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 = 𝑈𝑝é1 − 𝑈𝑝é2                                                          (13) 

Onde 

• 𝑈𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 é a tensão de passo [V]; 

• 𝑈𝑝é1 é o potencial à superfície do solo no ponto 1 [V]; 

• 𝑈𝑝é2 é o potencial à superfície do solo no ponto 2 [V].  
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Figura 7 - Acidente por passo. Esquema simplificado, onde a corrente de teste, 𝐼𝑇𝑒𝑠𝑡𝑒 [A], se dividirá 
para a resistência do objeto, 𝑅𝑇1 e 𝑅𝑇2 [Ω], e para o corpo humano, 𝑅𝐶 [Ω]. A corrente que passará 

pelo corpo humano, 𝐼𝐶 [A], escoará pelos dois pés, 𝑅𝑃é/2 [Ω], até ao solo, 𝑅𝑇3 [Ω]. 

 Para calcular a tensão de passo, a seguinte expressão é utilizada: 

𝑈𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 = (𝑅𝐶 + 2𝑅𝑃é)𝐼𝐶                                                       (14) 

 Para determinar as tensões de toque e de passo toleráveis pelo corpo humano, basta substituir 

𝐼𝐶 por 𝐼𝐵(𝑀𝐴𝑋), tanto para os casos de um humano de 50kg, como para 70kg. As expressões resultantes 

após substituição, encontram-se abaixo. 

 Para 50kg: 

𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 1,5𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,116

√𝑡𝑠
                                                (15) 

𝑈𝑃𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 6𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,116

√𝑡𝑠
                                                   (16) 

 Para 70kg: 

𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 6𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,157

√𝑡𝑠
                                                  (17) 

𝑈𝑃𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 6𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,157

√𝑡𝑠
                                                  (18) 

Onde 

• 𝑡𝑠 é o tempo de duração da corrente que atravessa o corpo [s]; 

• 𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 é a tensão de toque máxima tolerável pelo corpo [V]; 

• 𝑈𝑃𝑡𝑜𝑙 é a tensão de passo máxima tolerável pelo corpo [V]. 
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 A tensão transferida surge quando um indivíduo toca numa estrutura que está ou não ligada a 

um sistema de terra, mas um potencial transferido suficientemente elevado por outro sistema de terra 

nas proximidades é capaz de provocar uma eletrocussão por toque. É de referir que, este último caso, 

pode ser facilmente mitigado, não sendo determinante no dimensionamento de sistemas de terra 

porque é usual existirem várias ligações à terra em diversos pontos das instalações. 

3.5. Efeitos da Corrente no Corpo Humano 

 Os efeitos que uma corrente elétrica causa ao passar pelos órgãos vitais de um corpo humano 

ou de um animal, dependem de vários fatores, sendo os mais importantes: a magnitude, duração, 

frequência e a condição física da vítima. O pior cenário possível provocado pela passagem de uma 

corrente elétrica é uma condição cardíaca conhecida como fibrilação ventricular. Esta causa um pulso 

errático e uma paragem da circulação sanguínea, que é potencialmente fatal. Portanto, estabelecer o 

valor mínimo de corrente elétrica que provoca a fibrilação é de extrema importância, de modo a se 

poder dimensionar os sistemas de terra em segurança. 

 Os humanos são particularmente vulneráveis ao efeito da corrente elétrica entre as frequências 

de 50 Hz e 60 Hz [20]. Sobre o efeito de corrente DC, o corpo humano pode tolerar até 5 vezes mais 

corrente [21]. No caso de frequências mais elevadas, na ordem dos kHz, correntes ainda maiores 

podem ser toleradas. A figura 8, retirada da norma IEC 60479-1 - Effects of Current on Human Beings 

and Livestock – Part 1: General Aspects [2], indica as magnitudes e durações das correntes que são 

particularmente perigosas para o humano, entre as frequências de 15 Hz e 100 Hz. Do gráfico 

apresentado na figura 8, pode-se concluir que os humanos conseguem tolerar correntes mais elevadas 

mas de baixa duração. A curva C, conhecida como a curva de segurança, define o tempo de corrente 

que não irá provocar fibrilação ventricular. A curva C1 representa um risco de 0,14%, a curva C2 

representa um risco de 5% e a curva C3 representa um risco de 50%.  

 

Figura 8 - Corrente permissível no corpo humano em função da duração do defeito, considerando um 
percurso longitudinal ascendente (retirado de [2]). 

 A figura 8 é acompanhada de uma descrição, que se apresenta resumidamente, na tabela 3: 
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Tabela 3 - Zonas de tempo/corrente para uma frequência de 15 a 100 Hz para o caminho da mão 
para os pés. 

Zonas Efeitos Fisiológicos 

AC - 1 Perceção, mas é provável que não ocorra 

fibrilação. 

AC - 2 Não existem efeitos fisiológicos perigosos, no 

entanto, para além da perceção, contrações 

musculares involuntárias podem ocorrer. 

AC - 3 Fibrilação ventricular é improvável de ocorrer. 

Contrações musculares involuntárias tornam-

se mais fortes na região afetada, em conjunto 

com dificuldades em respirar, perturbações 

reversíveis e condução de impulsos no 

coração. Estes efeitos aumentam com a 

magnitude. 

AC - 4 Para além dos efeitos que ocorrem na zona 3, 

a probabilidade de ocorrer fibrilação 

ventricular sobe para 5% (C1-C2, figura 8). 

sobe para 50% (C2-C3, figura 8) e ultrapassa 

os 50% para além da curva C3. 

Consequências patológicas, como paragem 

cardíaca e paragem respiratória podem 

ocorrer e aumentar com a magnitude e tempo 

de choque. 

 

 Uma série de testes foram realizados por Charles Dalziel [22, 23, 24, 25, 26], realizadas tanto 

em animais como em humanos, para estudar o efeito da passagem da corrente elétrica no peito. Nestes 

testes, Charles concentrou-se nos valores de corrente em que um humano ainda consegue se libertar 

depois de os seus músculos terem sido afetados, ao agarrar um condutor exposto, com carga elétrica. 

 Dalziel et al [22] levaram a cabo experiências em 143 homens e 28 mulheres que se 

voluntariaram, numa tentativa de determinar o valor de corrente limite, onde ainda se conseguiam 

libertar. A corrente razoavelmente segura foi considerada como valor seguro por 99,5% do grupo. 

Destes testes, o valor de corrente limite para os homens foi de 16 mA e para as mulheres foi de 10,5 

mA. Para as crianças, foi escolhido um valor de corrente limite de 50% de corrente limite dos adultos. 

 Dalziel sugeriu que a corrente máxima tolerável por um humano, sem correr o risco de fibrilação 

ventricular, é aproximadamente proporcional, à massa do corpo e inversamente proporcional à duração 
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do choque. Dalziel concluiu que, para 99,5% dos humanos testados, a corrente máxima tolerável para 

uma pessoa de 50 kg, pode ser determinada pela equação abaixo. 

𝐼𝐵(𝑀𝐴𝑋) =
0,116

√𝑡𝑠
                                                                   (19) 

 Para uma pessoa de 70 kg, a equação seguinte pode ser utilizada. 

𝐼𝐵(𝑀𝐴𝑋) =
0,157

√𝑡𝑠
                                                              (20) 

 No que diz respeito à IEC 6479-1 [2], é geralmente aceite que existe uma diminuição no limiar 

da fibrilação, se a corrente alternada sinusoidal persistir mais de um ciclo cardíaco. Por um período de 

choque inferior a um ciclo cardíaco, o limiar é quase constante, devido ao intervalo de tempo muito 

curto. Esta é a causa da alteração da concavidade na curva de corrente/tempo máximo de desconexão, 

mostrada na figura 8, que leva cerca de 500 ms, sobre a duração de um batimento cardíaco humano. 

Vale a pena observarmos que a morte é menos provável de ocorrer para valores elevados de corrente 

e de durações muito curtas.  

 Isto é atribuída à razão pela qual a fibrilação ventricular não ocorrerá, a não ser que a corrente 

de choque passe durante o período vulnerável, na fase (T) do ciclo cardíaco, que ocupa cerca de 10% 

a 20% de todo o ciclo cardíaco, como ilustrado nas figuras 9 e 10.  

Um ciclo cardíaco demora cerca de 800 ms [39]. 

 

Figura 9 - Ocorrência do período vulnerável dos ventrículos durante um ciclo cardíaco (retirado de 
[20]). 
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Figura 10 - Início da fibrilação ventricular no período vulnerável (retirado de [20]). 

 A fibrilação ventricular apesar de ser o cenário mais perigoso que advém da passagem de uma 

corrente elétrica pelo corpo humano, não é o único efeito. Corrente elétrica até um valor de 300 mA, ao 

atravessar o corpo humano durante alguns minutos pode causar queimaduras, cicatrizes de corrente, 

doenças, inconsciência e arritmia cardíaca reversível. 

 Considerando valores de corrente ainda mais elevados a atravessar o corpo humano durante 

alguns segundos, queimaduras profundas ou outras lesões, até morte, podem ocorrer. 
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4. Normas, Regulamentos e Boas 

Práticas 
 Neste capítulo iremos identificar e descrever os regulamentos mais importantes e algumas 

normas, aplicáveis aos sistemas de terras dos diversos tipos de instalação elétrica: 

➢ Posto de transformação; 

➢ Posto de corte ou seccionamento; 

➢ Subestação; 

➢ Central térmica ou hídrica; 

➢ Parque eólico; 

➢ Parque fotovoltaico; 

➢ Apoio de linha aérea de transmissão de energia. 

 

4.1. Posto de Transformação, Posto de Corte ou 
Seccionamento e Subestação 

 A nível nacional, o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e 

de Seccionamento, RSSPTS (Decreto-Lei n.º 42895, de 31/03/60, alterado pelo Dec. Regulamentar n.º 

14/77, de 18 de fevereiro e pelo Dec. Regulamentar nº 56/85, de 6 de setembro) [1] é o documento de 

referência, no que toca à segurança dessas instalações. Dos artigos existentes em RSSPTS, foram 

selecionados os mais relevantes para as terras, sendo estes: 

• Artigo 25.º - Resistência de terra; 

• Artigo 56.º - Continuidade dos circuitos de terra; 

• Artigo 57.º - Características, dimensionamento e estabelecimento dos condutores de terra; 

• Artigo 58.º - Características dos elétrodos de terra; 

• Artigo 59.º - Implantação e dimensões mínimas dos elétrodos; 

• Artigo 60.º - Verificação dos elétrodos de terra. 

 O art. 25.º não só define o significado de resistência de terra, como nos fornece o método e o 

seu procedimento, que devemos optar para a realização de medições. O método indicado é o método 

da queda de potencial, encontrando-se na figura 11 um exemplo da montagem necessária para a 

aplicação do método. O procedimento deste método encontra-se descrito no capítulo 5. 
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Figura 11 - Medição da resistência de terra de um elétrodo de terra, 𝐸𝑇, através do método da queda 
de potencial, com a utilização de um elétrodo auxiliar de potencial, P, e um elétrodo auxiliar de 

corrente, C. 

 O art. 56.º aborda a continuidade dos constituintes de um sistema de terra. A conexão dos 

diferentes constituintes de um sistema de terra, como condutores, elétrodos, equipamentos, entre 

outros, deverá ser realizada com recurso a metais de natureza igual, evitando a destruição por ação 

eletroquímica. Dois componentes mal conectados, podem levar ao surgimento de um ponto de elevada 

resistência, provocando uma variação do valor de resistência de terra inesperado. Durante o 

escoamento de uma corrente de defeito, o mesmo ponto de conexão defeituosa, devido à elevada 

resistência, poderá atingir temperaturas muito elevadas, podendo provocar a destruição do 

equipamento ou causar a sua incineração. 

 A respeito das caraterísticas, dimensionamento e instalação dos condutores de terra (art. 57.º), 

deverão ser de material durável, corretamente dimensionados para as correntes de defeito previstas. 

Tal como os elétrodos de terra, os condutores têm que obedecer a dimensões mínimas, conforme as 

condições onde são instalados, sendo estas as seguintes [1]:  

- “Se forem de cobre, não poderão ter secção inferior a 16 𝑚𝑚2 dentro dos edifícios, nas instalações 

interiores, ou fora do solo, nas instalações exteriores, nem secção inferior a 35 𝑚𝑚2, em cabo de, pelo 

menos, sete fios, a partir da ligação amovível, exigida pelo § 4.º do artigo 56.º, até ao elétrodo. Se de 

outro material, terão, pelo menos, secção eletricamente equivalente.” 

 O art. 58.º aborda os diversos tipos de material que um elétrodo de terra pode ser feito e as 

diversas geometrias existentes. O elétrodo de terra terá de resistir a ambientes agressivos, mantendo 

a sua condutividade o mais estável possível, ao longo do tempo. Na citação abaixo, podemos encontrar 

alguns dos materiais e geometrias utilizados [1]: 

- “Os elétrodos de terra serão de cobre, ferro zincado, ferro fundido ou outro material apropriado, sob a 

forma de chapas, tubos, varetas, fitas ou cabos, com secção suficiente para resistir às ações 

destrutivas. Deverão dar escoamento às correntes de terra previstas, de forma que o seu potencial e o 

gradiente de potencial à superfície do solo sejam os menores possíveis. As suas características 

deverão manter-se inalteráveis pela passagem das correntes de terra e ser prejudicadas o menos 

possível pelas variações climatéricas.” 
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 O mesmo artigo indica-nos limites para o valor de resistência de terra em determinadas 

situações, sendo estas as seguintes [1]: 

1. “O elétrodo da terra de serviço de baixa tensão poderá ser constituído pela rede de condutas 

de distribuição de água, quando a sua resistência de terra não ultrapasse 1 Ω.” 

2. “A resistência de terra dos elétrodos de terra deverá ser tão pequena quanto possível e inferior, 

em qualquer ocasião, a 20 Ω.” 

3. “A superfície de contacto dos elétrodos com a terra, qualquer que seja a sua forma ou o metal 

que os constitua, não deverá ser inferior a 1 𝑚2.” 

 Ainda no mesmo artigo em questão (art. 58.º), são abordadas formas de prevenção contra o 

aparecimento de tensões de toque e de passo, potencialmente perigosas para seres humanos e 

animais. O método mais eficaz e comum sugerido pelo artigo é a utilização de “elétrodos de atenuação”, 

em forma de anel, envolvendo os pontos de potencial máximo, ligados entre si e colocados a 

profundidades crescentes, aumentando o raio dos mesmos com a profundidade. Na figura 12, podemos 

observar o efeito dos elétrodos de atenuação no campo elétrico de um elétrodo de terra. 

 

Figura 12 - Efeito dos elétrodos de atenuação na elevação do potencial do elétrodo de terra (retirada 
de [1]). 

 No que refere à instalação e dimensões mínimas dos elétrodos de terra, depende da geometria 

dos mesmos. No art. 59.º, encontramos as dimensões mínimas, às quais o instalador deverá obedecer, 

ao executar a instalação de um elétrodo de terra. As dimensões mínimas são [1]: 
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- “As chapas, os tubos e as varetas deverão ficar enterrados verticalmente no solo, a uma profundidade 

tal que entre a superfície do solo e o elétrodo haja uma distância mínima de 0,80 m. A profundidade 

para as fitas ou cabos não será inferior a 0,60 m.”; 

- “A espessura mínima das chapas será de 2 mm para o cobre e de 3 mm para o ferro e a das fitas de, 

respetivamente, 3 mm e 5 mm, com as secções mínimas de 90 𝑚𝑚2 e 150 𝑚𝑚2. O diâmetro mínimo 

das varetas e tubos será, respetivamente, de 20 mm e de 50 mm e o seu comprimento mínimo de 2 m, 

para qualquer material. A secção mínima dos cabos será de 50 𝑚𝑚2, para qualquer material.”. 

 O art. 60.º impõe que os exploradores das instalações elétricas verifiquem todos os anos, entre 

os meses de junho a setembro, todos os elétrodos de terra pertencentes às suas instalações. Os 

resultados deverão ser guardados, de modo a que possam ser consultados para fiscalização, a 

qualquer momento. A única exceção a estas medidas são os elétrodos de terra de grande extensão, 

em que a resistência de terra não ultrapassa o valor de 1 Ω. Nestes elétrodos, a verificação poderá ser 

feita de 5 em 5 anos [1]. 

O RSSPTS não é o único documento regulamentar que um projetista deve considerar. Existem 

vários documentos, de diversas instituições, onde são abordados com maior detalhe e apoiados em 

diversos estudos experimentais, diversas questões de segurança em instalações elétricas, sendo as 

resistências de terra o nosso foco. O Instituto de Engenheiros Eletrotécnicos e de Eletrónica (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers - IEEE), o Comité Europeu para a Standardização Eletrotécncica 

(European Committee for Electrotechnical Standardization - CENELEC) e a Comissão Internacional 

Eletrotécnica (International Electrotechnical Commission - IEC) são instituições de referência na área 

da standardização. Das 3 instituições, destacam-se quatro documentos de referência para as terras e 

para os tipos de instalação em análise, sendo estes os seguintes: 

• IEC 60479-1 – Effects of Current on Human Beings and Livestock – Part 1: General Aspects 

[2]; 

• IEEE Std. 80-2000 – IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding [3]; 

• IEEE Std. 81-2012 – IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth 

Surface Potentials of a Grounding System [4]; 

• EN 50522 – Earthing of power installations exceeding 1kV a.c. [5]. 

Um ponto comum na segurança das subestações, postos de transformação e postos de corte 

ou seccionamento são os limites de tensão de toque e de passo. No RSSPTS, apenas são referidos 

métodos e boas práticas de engenharia, para mitigar a hipótese de aparecimento de tensões perigosas 

para seres vivos, não existindo qualquer método de dimensionamento e limitação para o valor das 

mesmas. 

Existem três normas utilizadas para dimensionar um sistema de terra seguro contra tensões de 

toque e de passo, sendo estas a IEC 60479-1 [2], IEEE Std. 80-2000 [3] e EN 50522 [5]. A IEEE Std. 

80-2000 [3] é referente apenas a subestações, contudo a IEC 60479-1 [2] é dedicada a todo o tipo de 

instalações elétricas e a EN 50522 [5] a todas as instalações elétricas que ultrapassem 1 kV a.c.. Nas 
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três normas são apresentados métodos de dimensionamento de tensões de toque e de passo, por 

forma a verificar se uma instalação é segura contra as mesmas. Os métodos de dimensionamento de 

cada uma das normas, encontram-se no anexo 1. 

De realçar que a IEC 60479-1 [2] e a EN 50522 [5] são utilizadas para o dimensionamento das 

tensões de toque e de passo de todas as outras instalações elétricas. 

4.2. Centrais Térmicas e Hídricas 

As centrais térmicas e hídricas são instalações elétricas dedicadas à produção de energia 

elétrica, com recurso a diferentes tipos de fonte de energia. Devido às suas grandes dimensões, tanto 

em volumetria como em potência instalada, são instalações elétricas que possuem complexos sistemas 

de terra, constituídos por um ou mais elétrodos de terra. Para este tipo de instalações, não foi possível 

encontrar documentos nacionais onde se estabeleçam valores limites ou diretrizes, para o sistema de 

terra.  

Todavia, na IEEE Std. 141-1993 – Práticas Recomendadas pelo IEEE para Distribuição Elétrica 

de Centrais Industriais [6], foi possível encontrar referências a valores recomendáveis para resistências 

de terra de centrais geradoras de energia (centrais térmicas, centrais hídricas, entre outras). A norma 

referida recomenda-nos, que o valor máximo de resistência de terra não ultrapasse o valor de 1 Ω para 

centrais geradoras de grande dimensão, e o valor de 5 Ω para centrais geradoras de pequena 

dimensão. 

4.3. Parques Eólicos  

 Este tipo de instalação elétrica e a sua tecnologia é relativamente recente, começando a sua 

expansão, por volta do ano 2000. A norma IEC 61400-24- Wind turbine generator systems [8] e a norma 

IEC 62305-2 - Protection Against Lightining – Part 2: Risk Management [9], são guias para o 

dimensionamento de resistências de terras em parques eólicos.  

 No capítulo 9 da norma [8], onde se localiza a informação referente aos sistemas de terras, o 

primeiro ponto abordado que encontramos é que cada aerogerador deverá conter o seu próprio elétrodo 

de terra, mesmo se encontrando interligado a um sistema de terra. O sistema de terra de cada 

aerogerador não deverá ter um valor de resistência de terra maior que 10 Ω, caso contrário, elétrodos 

em forma de anel, interligados com o sistema de terra do aerogerador deverão ser instalados, de forma 

a diminuir o valor de resistência de terra. Para o dimensionamento dos elétrodos em forma de anel, 

caso necessário, a IEC 62305-2 [9] deverá ser consultada.  

4.4. Parques Fotovoltaicos 

 Os parques fotovoltaicos são uma instalação elétrica onde vários estudos são levados a cabo, 

de modo a obter o maior “Know-How” possível. Um dos muitos pontos abordados em estudos e testes 

em parques fotovoltaicos, é o seu sistema de terra. As normas IEC 62548 – Photovoltaic Arrays – 
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Design Requirements [7], IEC 60364-6 – Low Voltage Eletrical Installations – Part 6: Verification [13], 

IEC 62305-2 – Protection Against Lightining – Part 2: Risk Management [9] e a IEC 62561-2 – Lightining 

Protection System Components – Part 2: Requirements for Conductors and Earth Electrodes [10] são 

as normas mais utilizadas no dimensionamento de sistemas de terra, fornecendo várias 

recomendações. 

 O valor de resistência de terra de um parque fotovoltaico pode-se situar entre a seguinte gama 

de valores [10]: 

• 𝑅𝑇<5 Ω: Considerado um bom sistema de terra; 

• 5<𝑅𝑇<60 Ω: Pode ser utilizado como sistema de terra, contudo, aconselha-se o melhoramento 

do valor de resistência de terra; 

• 𝑅𝑇>60 Ω: Um valor de resistência de terra muito alto. É necessário melhorá-lo. 

 Para o dimensionamento de proteções contra as descargas atmosféricas é necessário levar a 

cabo uma verificação do nível de risco, de acordo com a norma IEC 62305-2 [9], onde é evidenciado 

um procedimento para efetuar esta avaliação. 

4.5. Apoios de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia 

 O Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) (Decreto 

Regulamentar nº1/92, de 18/02/92) [43] é o documento de referência, no que toca a questões de 

segurança em apoios de linhas aéreas de transmissão de energia. No capítulo XV, artigo n.º 147, é 

definido o valor limite de resistência de terra que um apoio deverá ter, sendo este de 20 Ω.  

 Relativamente à tensão de passo e de toque, o RSLEAT apenas refere que o sistema de terra 

do apoio deverá ser dimensionado de forma a que a elevação do campo elétrico em caso de ocorrência 

de um defeito, seja a menor possível. 

 Consultando outras normas existentes, de acordo com a IEC 62305-3:2011 – Lightining 

Protection Standard [11], o valor da resistência de terra não deverá ultrapassar os 10 Ω. Nem sempre 

é possível obter um valor de resistência abaixo do aconselhado, o que é realçado no documento, dando 

enfase à necessidade de, obrigatoriamente, cumprir a equipotencialização do sistema de terra e o 

terreno circundante. A IEC 62305-3:2011 [11] apresenta um valor mais conservativo, dado que esta se 

encontra mais virada para a proteção contra as descargas atmosféricas, que originam grandes 

descargas de corrente pelo sistema de terra, logo convém obter o menor valor de resistência de terra 

do apoio, na construção do mesmo. 

4.6. Crítica  

 Após o recolhimento e da análise dos regulamentos e normas aplicáveis aos sistemas de terra, 

apercebi-me que, em Portugal, apesar de as empresas responsáveis pelo transporte e distribuição 

revelarem vontade e um acompanhamento da evolução de novas tecnologias e novos métodos de 
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execução, nem tudo é positivo. Os regulamentos que as empresas têm de cumprir, sejam elas privadas 

ou não, demonstram uma grande estagnação, levando a que algumas sejam impraticáveis, seja por 

custo ou por falta de mão-de-obra, ou até mesmo, podendo se desaconselhar uma ou outra a serem 

praticadas, uma vez que não são boas práticas de engenharia. 

 Fazendo uma retrospetiva dos regulamentos analisados (RSSPTS e RSLEAT), o último grupo 

de trabalho formado com o objetivo de estudar e atualizar os regulamentos de segurança das 

instalações elétricas, data de 31 de março de 1960, para o RSSPTS [1], e 18 de fevereiro de 1992, 

para o RLSEAT [43].  

Muitas vezes, ao realizar-se medições de resistência de terra, em postos de transformação e 

subestações, com o objetivo de analisar se o elétrodo de terra mantém o seu valor aquando da sua 

instalação, na grande maioria dos casos, o valor de resistência de terra mantém-se abaixo de 1Ω, 

assumindo-se que a instalação é completamente segura, quando na realidade poderá não ser o caso. 

 Uma subestação com uma corrente de defeito de 40 kA (𝐼𝑐𝑐
𝐹𝑇 = 40 𝑘𝐴), uma resistência de terra 

de 1 Ω ou até menos, não é suficiente para esta se tornar segura. Calculando a elevação de potencial, 

que poderá aparecer no elétrodo de terra, com uma resistência de terra 𝑅𝑇= 0,2 Ω, verifica-se que 

𝐺𝑃𝑅 = 𝐼𝑐𝑐
𝐹𝑇𝑅𝑇 = 40000 × 0,2 = 8000𝑉.  

 Analisando o resultado obtido, se uma pessoa estiver dentro da área de influência do campo 

elétrico do elétrodo de terra e, no pior caso, estiver muito próximo dele, se considerarmos uma queda 

de tensão de 30% (ΔU=30%) em 1 metro, ao deslocar-se ou tocar num objeto metálico ligado à terra, 

irá ficar sujeito a uma tensão de, aproximadamente, 2400 V (𝐺𝑃𝑅 × ΔU) devido à queda de tensão entre 

um pé e o outro, no caso de sofrer um choque por tensão de passo ou o corpo e o objeto, no caso de 

sofrer um choque por tensão de toque. Para efeitos de simplificação, igualou-se a tensão de toque à 

de passo. 

 A medição dos gradientes de potencial é uma solução para indicar se uma instalação é segura 

contra tensões de toque e de passo. Além do mais, através da medição dos gradientes de potencial 

conseguimos ter uma ideia sobre o estado de preservação do elétrodo de terra. Do ponto de vista 

técnico e económico, é uma solução também vantajosa, uma vez que a mão de obra necessária poderá 

ser reduzida e é muito mais fácil e rápido, apenas executar um só método, do que utilizar diferentes 

tipos de métodos de medição. 

 Relativamente ao RSSPTS e RSLEAT, apesar de indicarem medidas e métodos de prevenção 

para o aparecimento de tensões de toque e de passo perigosas, não definem um teto máximo para o 

valor das mesmas, quando já existe diversos estudos sobre os mesmo e normas europeias onde se 

estabelece métodos de dimensionamento de tensões de toque e de passo. 

 Foi referido que o RSSPTS impõe que os exploradores das instalações elétricas efetuem 

medições de verificação, todos os anos, entre os meses de junho a setembro, aos elétrodos de terra 

de subestações, postos de transformação e postos de corte ou seccionamento. Após as medições de 
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verificação, todos os resultados deverão ser guardados, para posteriores fiscalizações. No caso 

instalações elétricas de grandes dimensões, se o valor limite de resistência de terra for cumprido 

(𝑅𝑇 =1Ω), a verificação do elétrodo de terra poderá ser efetuada de 5 em 5 anos [1]. 

 Analisando o que foi escrito no parágrafo anterior, apercebemo-nos desde já de um enorme 

problema. Desde a data que o documento foi aprovado até a atualidade, o número de instalações 

elétricas abrangidas pelo RSSPTS aumentaram. O intervalo de tempo referido na norma, refere-se aos 

4 meses de verão, que correspondem ao período onde o solo em geral se encontra mais seco, 

aumentando a sua resistividade. No entanto, na atualidade é impossível verificar todos os elétrodos de 

terra de todas as instalações que o regulamento abrange em 4 meses, uma vez que estamos a falar 

de dezenas de milhares de elétrodos de terra para verificar, em tão pouco tempo. Este artigo do 

RSSPTS, atualmente, não é executado por nenhum explorador e a fiscalização também não impõe o 

cumprimento da mesmo. Não faz sentido impor algo que é impossível de realizar. Seria necessária 

uma elevada quantidade de mão de obra e seria muito dispendioso. Atualmente, as verificações dos 

elétrodos de terra realizam-se durante o ano inteiro. 

 No RSLEAT, o tempo entre inspeções às linhas elétricas de alta tensão é muito mais exequível, 

podendo a mesma ser realizada quando se achar necessário, impondo apenas um limite máximo de 

tempo para se realizar uma inspeção, sendo o mesmo de 10 anos para linhas aéreas de 2º classe, 8 

anos para linhas aéreas até 60 kV e de 5 anos para linhas aéreas de 3º classe superiores a 60 kV. 

 Em suma, conclui-se que o RSSPTS se encontra desatualizado, não cobrindo todas as 

situações existentes, nem apresentando soluções e alternativas para os casos expostos. A melhor 

forma de atualizar a regulação existente à corrente realidade, na minha opinião, será formar um novo 

grupo de trabalho, entre as entidades reguladoras, com participação de representantes das empresas 

públicas e privadas, que possuam algum tipo de instalação elétrica de alta tensão e rever, analisar, 

criar alternativas e soluções e atualizar as normas de segurança existentes para as instalações elétricas 

de alta tensão. Deste modo, não só o trabalho dos projetistas irá ficar mais facilitado, uma vez que se 

reduz o número de documentos a consultar, como a segurança irá ser aumentada, tanto nas instalações 

já existentes e nas futuras instalações que surgirão.  

 Quanto ao RSLEAT, tal como no RSSPTS, limites máximos de tensão de toque e de passo 

deveriam ser criados, de modo a prevenir acidentes com humanos e animais, dado que muitos dos 

apoios se encontram em zonas florestais ou agrícolas. Note-se ainda que no RSLEAT não é referido 

nenhum método de medição para a resistência de terra do mesmo. De modo a melhorar a 

uniformização das inspeções, deverá ser eleito um método eficaz e fiável e colocá-lo no regulamento. 

 Outras consequências positivas poderão advir desta atualização, como o melhoramento da 

qualidade da energia elétrica, a diminuição da ocorrência de curtos circuitos na rede de transporte e de 

distribuição e uma melhor proteção contra descargas atmosféricas. 
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5. Métodos de Medição 
 Uma ligação à terra é tratada como sendo apenas uma resistência de terra. Contudo, 

fisicamente apresenta também valores de capacitância e indutância, os quais influenciam a capacidade 

de escoamento da corrente para o solo.  

 Para situações de baixa frequência, baixas correntes e valores de resistividade do solo pouco 

elevados, estes parâmetros são desprezados e supõe-se que o solo se comporte como uma resistência 

linear. 

5.1. Medição da Resistência de Terra 

 Os métodos de medição da resistência de terra mais utilizados são os seguintes: 

• Método da queda de potencial (Fall-of-Potential); 

➢ Método da queda de potencial completo (Full Fall-of-Potential); 

➢ Método da queda de potencial simplificado (Simplified Fall-of-Potential); 

➢ Método da queda de potencial seletivo (com uma pinça e quatro pinças); 

• Método sem estacas (Stakeless); 

• Método de elevada frequência. 

5.1.1. Método da Queda de Potencial Completo (Full Fall-of-

Potential) 

 Para aplicar o método da queda de potencial completo são necessários três elétrodos, dos 

quais dois serão auxiliares. Os dois elétrodos auxiliares: o elétrodo auxiliar que irá medir a diferença de 

potencial (P) e o elétrodo auxiliar de corrente (C), deverão ser enterrados à mesma profundidade, sendo 

este passo comum ao método da queda de potencial simplificado e ao método da queda de potencial 

seletivo de uma e quatro pinças. Não existe um valor predefinido ou uma norma que ajude o técnico a 

definir a profundidade a que os elétrodos auxiliares C e P deverão ser enterrados. Mas estes não 

deverão ser enterrados a uma profundidade (y) superior à do elétrodo de terra em estudo, 𝐸𝑇, e deverá 

ter uma boa área de contato com a mesma camada de solo onde se encontra enterrado 𝐸𝑇.  

 Por último, é necessário verificar se o elétrodo 𝐸𝑇 e os elétrodos auxiliares C e P se encontram 

enterrados na mesma direção e se a distância a que os elétrodos auxiliares C e P se encontram do 

elétrodo 𝐸𝑇 é a correta. A distância a que o elétrodo auxiliar C deve-se distanciar do elétrodo 𝐸𝑇, 

denominada de d, é de cerca de seis vezes a dimensão do elétrodo 𝐸𝑇 [4], de modo a não haver 

interferências entre o elétrodo auxiliar C e o elétrodo 𝐸𝑇. Quanto à distância do elétrodo auxiliar P em 

relação ao elétrodo 𝐸𝑇, é escolhida uma distância igual a 62% da distância entre o elétrodo 𝐸𝑇 e C, de 

modo a que o elétrodo auxiliar P não seja enterrado na zona de ação dos campos elétricos de C e de 

𝐸𝑇 [28]. A regra dos 62% surgiu de um conjunto de estudos e testes conduzidos que provaram que 

quando o campo elétrico de C não interceta o de 𝐸𝑇, se considerarmos uma distância de 62% da 
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distância entre ambos, o elétrodo P irá se encontrar na zona de potencial constante. De referir ainda, 

que o elétrodo P pode ser enterrado na direção oposta ao elétrodo auxiliar C (alternativa 1) ou colocado 

após o elétrodo auxiliar C (alternativa 2). 

 A montagem do método da queda de potencial completo encontra-se representado na figura 

13.  

 

Figura 13 - Método da queda de potencial completo aplicado ao elétrodo de terra 𝐸𝑇, com o auxílio do 

elétrodo auxiliar de potencial P e o elétrodo auxiliar de corrente C, sendo x [m] a distância entre 𝐸𝑇 e 

P e d [m] a distância entre 𝐸𝑇  e C. y [m] é a profundidade a que se encontram enterrados os 
elétrodos. 

 Após a montagem representada na figura 13 estar preparada, é injetada uma corrente pelo 

elétrodo 𝐸𝑇, através de uma fonte de corrente alternada, sendo que o valor da corrente injetada poderá 

variar entre 0,1 A e 100 A [27]. Recorrendo a um voltímetro, realizam-se várias medições, de modo a 

obter o valor da diferença de potencial no solo, entre o elétrodo 𝐸𝑇 e o elétrodo auxiliar P. Este processo 

de injeção de corrente e medição do potencial entre o elétrodo 𝐸𝑇 e o elétrodo auxiliar P é comum ao 

método da queda de potencial simplificado.  

 Posteriormente, variando a posição do elétrodo P, P1 e P2 é repetido o procedimento anterior e 

são efetuadas diversas medições e assim, adquiridos diferentes valores que permitem traçar o perfil de 

tensão entre os elétrodos 𝐸𝑇 e C. Um gráfico semelhante ao que se encontra na figura 14, é obtido. 

 

Figura 14 - Curva experimental típica obtida com o método da queda de potencial completo. 
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Ao se obter um gráfico semelhante ao gráfico da figura 14, pode-se concluir que a distância d 

foi corretamente escolhida, uma vez que se obteve o esperado patamar de potencial constante, indo 

de encontro à regra dos 62% [4][28]. A partir desta curva é possível desenhar uma semelhante, mas 

com valores de resistência de terra no eixo dos y, sendo que para isso basta dividir os valores lidos no 

voltímetro, pela corrente que injetada pelo equipamento utilizado. 

É importante referir, que todas as medições de resistência devem incluir os dados da 

temperatura e informação sobre a quantidade de humidade do solo, na hora da medição. Dados 

disponíveis sobre objetos enterrados na área também devem ser analisados com atenção, uma vez 

que estes podem invalidar medições se estiverem perto o suficiente do elétrodo de terra.  

 O método da queda de potencial, seja o completo ou o simplificado, são utilizados 

principalmente para medições em sistemas de terra com geometria rede emalhada ou de estaca vertical 

ou horizontal. 

Neste método, a exatidão é mais elevada do que em outros métodos que utilizam estacas. 

Neste método temos menos uma estaca e bem aplicado, a distância será suficientemente grande para 

evitar grandes erros devido à interseção do campo elétrico do elétrodo de terra e do elétrodo auxiliar 

de corrente. Logo, uma boa exatidão neste método dependerá de uma boa aplicação do mesmo e de 

aparelhos de medição com uma exatidão elevada.  

5.1.2. Método da queda de potencial simplificado (Simplified Fall-of-

Potential) 

 A referência utilizada para descrever este método foi a referência [29]. 

 O método da queda de potencial simplificado é realizado de maneira semelhante ao método 

da queda de potencial completo. A diferença encontra-se durante o procedimento experimental, sendo 

que são realizadas apenas três medições. Após a realização das três medições, é mudada a direção, 

e realiza-se novamente três medições no novo sentido, procurando uma maior fiabilidade, movendo 

sempre o elétrodo auxiliar de potencial P, para distâncias predefinidas, como demonstrado na figura 

15.  

 

Figura 15 - Método da queda de potencial simplificado aplicado ao elétrodo de terra 𝐸𝑇, com o auxílio 

do elétrodo auxiliar de potencial P e o elétrodo auxiliar de corrente C, sendo x [m] a distância entre 𝐸𝑇 

e P e d [m] a distância entre 𝐸𝑇 e C. y [m] é a profundidade a que se encontram enterrados os 
elétrodos. 
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 A realização de três medições é uma forma de comprovar que o elétrodo P se encontra na zona 

de potencial constante. Variando o espaçamento em mais ou menos 10 % da distância original 

(elétrodos auxiliares P1 e P2), se os valores obtidos não diferirem em mais de 2%, significa que nos 

encontramos na zona de potencial constante.  

 Após serem efetuadas as três medições, são extraídos os respetivos valores de resistência, 

sendo estes: 

• 𝑅1 – Valor de resistência calculado a uma distância de 62% do elétrodo de terra; 

• 𝑅2 – Valor de resistência calculado a uma distância de 52% do elétrodo de terra; 

• 𝑅3 – Valor de resistência calculado a uma distância de 72% do elétrodo de terra. 

 De seguida, calcula-se a média do valor das três resistências, obtendo o valor da resistência 

de terra 𝑅𝑇 (21). 

𝑅𝑇 =
𝑅1+𝑅2+𝑅3

3
                                                                 (21) 

Este resultado não é imediatamente válido, pois não sabemos o valor do seu desvio máximo. 

Para calcular o desvio máximo 𝜀(%), em primeiro lugar, calcula-se o módulo da diferença entre o valor 

médio 𝑅𝑇 e o valor mais afastado de 𝑅𝑇, sendo escolhido para demonstração 𝑅1. Para finalizar, 

multiplicando a percentagem obtida por 1,2 [29], se o valor obtido resultante da multiplicação for menor 

que a percentagem de erro mínimo aceitável, então o valor de 𝑅𝑇 pode ser usado como valor final.  

𝜀′(%) = |
𝑅𝑇 − 𝑅1

 𝑅𝑇

|                                                                      (22) 

𝜀(%) = 𝜀′(%)1,2                                                                  (23) 

 Abordando a exatidão do método, apesar diminuição do número de medições a realizar, a 

exatidão não é afetada uma vez que, ao realizar-se duas medições de verificação evita-se grandes 

erros de medição. A exatidão neste método pode ser aumentada, se estabelecermos uma variação 

entre medições ainda menor que os 2% definidos por [29]. 

 Este método apenas pode ser aplicado quando o elétrodo 𝐸𝑇 é de geometria estaca vertical ou 

rede emalhada, e os elétrodos devem ser colocados alinhados na mesma direção e enterrados à 

mesma profundidade (y), como já foi referido. Para uma maior exatidão dos resultados obtidos, é 

aconselhável que as medições sejam efetuadas em direções diferentes. 

5.1.3. Método da queda de potencial seletivo (com uma pinça e 

quatro pinças) 

 A referência utilizada para descrever este método foi a referência [30]. 

 O método da queda de potencial seletivo com uma pinça, é um método com uma montagem e 

um procedimento prático semelhante aos métodos da queda de potencial completo e simplificado, 



33 
 

anteriormente descritos. A vantagem deste método é ser mais seguro e de maior facilidade na 

execução. A desvantagem do mesmo é apenas poder ser aplicado a elétrodos de terra de geometria 

estaca vertical. De realçar que este método só é válido para um elétrodo de terra de cada vez, logo, se 

um sistema de terra é composto por vários elétrodos, é necessário medir a resistência de terra de cada 

um deles, individualmente. Logo, este método é mais apropriado para medir a resistência de terra de 

postos de transformação ou apoios de linhas aéreas de transmissão de energia, pois a sua geometria 

de elétrodo de terra é constituída normalmente por estacas verticais ou horizontais. 

 Passando à montagem do método em si, esta realiza-se de forma semelhante aos métodos 

anteriormente descritos, com a seguinte exceção: no elétrodo de terra em estudo, é colocada uma 

pinça de medição, que é capaz de eliminar o efeito das resistências em paralelo e apenas medir a 

resistência do elétrodo de terra de interesse. Na figura 16, encontra-se exemplificado um esquema de 

montagem do método. 

 

Figura 16 - Método da queda de potencial seletivo (com uma pinça) aplicado ao elétrodo de terra 𝐸𝑇, 
com o auxílio do elétrodo auxiliar de potencial P e o elétrodo auxiliar de corrente C, sendo x [m] a 
distância entre 𝐸𝑇 e P e d [m] a distância entre 𝐸𝑇 e C. y [m] é a profundidade a que se encontram 

enterrados os elétrodos. 

 Relativamente ao procedimento prático do método, a diferença encontra-se no aparelho 

utilizado, para medir a corrente injetada no elétrodo de terra, sendo esta a função da pinça especial. 

De seguida, utilizando um voltímetro e medindo a diferença de potencial entre o elétrodo auxiliar de 

potencial (P) e o elétrodo de terra (𝐸𝑇), obtém-se o valor da resistência de terra. É importante realçar 

que o ruído de alta frequência durante a execução do método pode interferir com as medições.  

 Existe uma variação do método, unicamente aplicada a apoios de linhas aéreas de transmissão 

de energia, que é o método da queda de potencial seletivo com 4 pinças. Em vez de uma pinça, são 

utilizadas quatro pinças, uma vez que cada pé do apoio costuma ter o seu próprio elétrodo de terra, 

podendo se encontrar interligados ou não. 

 Quanto à exatidão deste método, irá depender da exatidão apresentada pelos aparelhos 

utilizados. Para melhorar a exatidão, é conveniente calibrar a pinça de medição regularmente, de modo 



34 
 

a evitar erros por magnetismo remanescente. O mesmo se aplica ao método da queda de potencial 

seletivo com quatro pinças. 

5.1.4. Método sem estacas (Stakeless) 

 A referência utilizada para descrever este método foi a referência [4]. 

 O método sem estacas é um método utilizado apenas em elétrodos de geometria estaca 

vertical, e só pode ser exclusivamente usado em sistemas de terra onde existe mais que um caminho 

para a corrente escoar para o solo caso contrário, o método não apresenta resultados fiáveis. O método 

é baseado na suposição que a impedância de um sistema de terra com vários elétrodos de terra, 

excluindo o elétrodo de terra sobre teste, irá ser tão pequena comparativamente ao elétrodo de terra 

sobre teste, que pode ser aproximada a 0 (𝑍𝑒𝑞 = 0 Ω). Consequentemente, este método é 

principalmente utilizado para a medição da resistência de terra de apoios de linhas aéreas de 

transmissão de energia em betão, como representado na figura 17. 

 

Figura 17 - Método sem estacas aplicado ao elétrodo de terra 𝐸𝑇. 

 No que diz respeito à montagem do método, esta é diferente de todos os métodos 

anteriormente descritos. Não é necessária a utilização de estacas, simplificando e aumentando a 

velocidade de execução e, principalmente, a segurança dos técnicos.  

 Como demonstrado na figura 17, é utilizada uma pinça especial (alguns fabricantes sugerem a 

utilização de duas pinças), colocada à volta do elétrodo de terra ou do condutor de terra descendente. 

A pinça terá como função induzir uma tensão no elétrodo com uma elevada frequência, usualmente 

entre 1 kHz e 3,4 kHz, gerando uma corrente (𝐼𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒) que irá circular no circuito de terra. 

 No que concerne ao procedimento, este é muito simples, uma vez que a pinça se encontra 

ligada a um equipamento de medição, que possui internamente amperímetros e voltímetros, realizando 

todos os cálculos automaticamente. 



35 
 

Relativamente à pinça, a exatidão da mesma depende da manutenção e do correto alinhamento 

das garras. São aparelhos que requerem constantes calibrações, para produzirem resultados fiáveis.  

Este método tem várias limitações. Um grande erro pode ser introduzido nas medições 

realizadas, se a reactância do sistema de terra tiver um grande valor indutivo, comparativamente à 

componente resistiva. As elevadas frequências utilizadas pela pinça de medição, fazem subir o valor 

reativo da impedância do sistema de terra, o que pode provocar um aumento significativo da reatância.  

Outro ponto a ser realçado nos apoios de linhas aéreas de betão são o estado das conexões e 

dos condutores de terra. Muitas vezes, encontram-se expostos às agressões do meio ambiente, 

influenciando o estado de conservação do sistema de terra e por sua vez, os valores obtidos em 

medições da resistência de terra.  

5.1.5. Método de elevada frequência 

 A referência utilizada para descrever este método foi a referência [31]. 

 O método de elevada frequência é muito utilizado para realizar medições de resistência de terra 

a apoios de linhas aéreas de transmissão de energia. É um método muito semelhante ao método da 

queda de potencial. 

 Quando os apoios de linhas possuem cabos de guarda, ao se aplicar o método da queda de 

potencial, grande parte da corrente injetada no elétrodo de terra, irá ser desviada pelo cabo de guarda, 

que se encontra ligado aos elétrodos de terra dos restantes apoios, pertencentes ao traçado da linha, 

como demonstrado na figura 18. 

 

Figura 18 - Circuito equivalente de uma linha de transmissão de energia aérea equipada com cabo 
de guarda. 

 Consequentemente, o que será medido não será a resistência de terra do apoio em questão, 

mas sim a resistência de terra total do traçado da linha. Por essa mesma razão, é importante relembrar 

que, 𝑍𝑒𝑞 = 𝑅𝑒𝑞 + 𝑗𝜔𝐿𝑒𝑞, ou seja, a impedância de terra equivalente é dependente da frequência. Ao 

aumentar a frequência da corrente injetada, para a ordem de várias centenas de kHz, a impedância 

equivalente (𝑍𝑒𝑞) irá aumentar de tal forma, que a corrente que se irá desviar pelo cabo de guarda será 

tão baixa, que poderá ser desprezada. 

 Contudo, a elevadas frequências é necessário ter alguns cuidados. O acoplamento capacitivo 

e indutivo entre o circuito de injeção de corrente (ligações à fonte de corrente) e o circuito de medição 
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(pontas de prova), podem distorcer os valores obtidos de resistência de terra. Para diminuir a 

probabilidade de tal ocorrer, duas medidas devem ser tomadas: 

• Os condutores devem ser colocados afastados o suficiente, de modo a diminuir o acoplamento 

entre os diferentes tipos de circuito; 

• Os elétrodos de terra auxiliares de potencial e de corrente devem-se encontrar em locais onde 

a resistência de terra não ultrapasse centenas de ohms, de modo a diminuir o acoplamento 

capacitivo. 

 Relativamente à montagem e ao procedimento deste método, irá ser exatamente igual ao do 

método da queda de potencial seletivo de quatro pinças, com a diferença de a frequência da corrente 

injetada ser bastante maior. 

 A exatidão neste método depende do estabelecimento de um compromisso, entre a frequência 

da corrente injetada e a probabilidade de ocorrer acoplamento entre os diferentes circuitos.  

5.2. Medição da Resistividade Aparente do Solo 

 A medição da resistividade do solo é realizada com o intuito de obter um conjunto de diferentes 

medidas, das quais resultará um modelo equivalente do solo, onde será então instalado o sistema de 

terra. Estes resultados estarão mais próximos do valor real, quanto maior e mais elaborado for o estudo 

prévio do terreno, no que diz respeito a informações geológicas, geográficas e também meteorológicas.  

 A medição da resistividade do solo pode ser realizada através de dois métodos: 

• Método de Wenner; 

• Método de Schlumberger. 

5.2.1. Método de Wenner 

 O método de Wenner é utilizado para medir a resistividade aparente de uma grande porção de 

terreno até uma certa profundidade. 

 O método consiste em enterrar à mesma profundidade no terreno em estudo, quatro elétrodos 

em linha reta e equidistantes. A distância entre os elétrodos, 𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟  [m], deve ser pelo menos, três 

vezes maior do que a profundidade, y [m], a que estes se encontram enterrados (𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟=3𝑦) [44]. 

 Depois de enterrados os elétrodos, iremos ter dois que irão exercer a função de elétrodos de 

corrente (𝐶1 e 𝐶2), estabelecendo o circuito fechado por onde circulará a corrente injetada I [A], com 

recurso a uma fonte de tensão alternada, com capacidade para gerar tensão alternada entre 50 V e 

150 V [44]. A diferença de potencial será medida através do par de elétrodos 𝑃1 e 𝑃2.  

 Observe-se que por aplicação deste método, quer para construção da curva da resistividade 

do solo em função da sua profundidade, quer para obtenção de várias medições da resistividade em 

vários pontos do terreno, é sempre necessária a deslocação dos quatro elétrodos. 
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 A montagem do circuito final encontra-se representada na figura 19.  

 

Figura 19 - Método de Wenner. 𝐶1 e 𝐶2 são os elétrodos de corrente e 𝑃1 e 𝑃2 são os elétrodos de 

potencial e 𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 é a distância entre elétrodos [m]. 

 Por sua vez, através do quociente 
𝑈

𝐼
, consegue-se determinar o valor da resistência 𝑅𝑇 [Ω], 

entre os elétrodos internos. O valor obtido de resistência depende, fundamentalmente, da distância 

entre elétrodos e da resistividade aparente do solo. 

 Voltando a analisar a figura 19, sendo ρ a resistividade do solo [Ω.m], então a seguinte fórmula 

pode ser utilizada para calcular a resistividade aparente do solo: 

𝜌 =
4𝜋𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟𝑅𝑇

1 +
2𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟

√𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟
2 + 4𝑦2

−
2𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟

√4𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟
2 + 4𝑦2

=
4𝜋𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟𝑅𝑇

𝑛
                       (24) 

 O n é uma variável que tem um valor entre 1 e 2 e depende do rácio entre a distância entre 

elétrodos e a profundidade (y) dos mesmos. Se a profundidade dos elétrodos for maior que a distância 

entre eles, então 𝜌 = 4𝜋𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟𝑅𝑇, ou se a profundidade for menor que a distância entre eles, então 

𝜌 = 2𝜋𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟𝑅𝑇.  

 Em [32][33][34], quanto maior for o valor de 𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 , maior é a profundidade de leitura da 

resistividade (normalmente entre ¾ de 𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 e o valor de y). Para um solo homogéneo, o valor da 

resistividade é independente de 𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 , mas como os solos são normalmente estratificados, ou seja, 

possuem diferentes camadas, logo diferentes valores de resistividade, devem-se efetuar várias leituras 

da resistividade variando os valores de 𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 , observando se o seu valor diminui ou aumenta, com o 

aumento de 𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟. 

 Outra alternativa, é considerar o coeficiente de reflexão, K, referido no subcapítulo 3.3.2 para 

calcular a resistividade do solo. A expressão (25) determina a resistividade aparente em função da 

separação do elétrodo, 𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 . 

𝜌(𝛼) = 𝜌1

[
 
 
 
 
 

1 + 4 ∑

(

 
 
 

𝐾𝑛

√1 + (
2𝑛𝑦

𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟
)

2

−
𝐾𝑛

√4 + (
2𝑛𝑦

𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟
)

2
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 ∞
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]
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Onde 

𝜌1 – Resistividade da camada superficial de solo. 

 Repare-se que, para pequenos espaçamentos entre elétrodos de medição, a corrente flui 

superficialmente, sendo esta mesma camada superficial do solo a responsável pelos valores obtidos. 

Quando o afastamento entre elétrodos aumenta, aumenta a profundidade do caminho tomado pela 

corrente, e é agora a parte do solo que se encontra a maior profundidade a responsável pelos valores 

obtidos. Pode-se assim construir uma curva de resistividade do solo em função da sua profundidade, 

verificando se a profundidade de enterramento de um elétrodo irá ser importante para baixar os valores 

da sua resistência de terra.  

 No método de Wenner, a exatidão não é tão elevada, quanto desejaríamos. Devido à utilização 

de elétrodos enterrados no solo, de uma grande quantidade de fio necessário para conectar os 

equipamentos, em que a resistência de cada um entra na medição, mas não é tomada em conta no 

valor final e a possibilidade de haver interseção de campos elétricos dos diferentes elétrodos utilizados, 

leva a que a exatidão do método não seja a melhor.  

5.2.2. Método de Schlumberger 

 O método de Schlumberger não é mais que uma reformulação do método de Wenner, surgido 

na constatação de que quando o afastamento entre os elétrodos vai aumentando, os elétrodos de 

tensão podem ficar dentro do patamar de potencial relacionado com os elétrodos de corrente, 

comprometendo assim as medições que se pretendam efetuar.  

 No que concerne à montagem, esta é semelhante ao método de Wenner. Os elétrodos de 

potencial (𝑃1 e 𝑃2) são colocados entre os elétrodos de corrente (𝐶1 𝑒 𝐶2), e os elétrodos de corrente 

são colocados de forma a que a distância entre eles e os elétrodos de potencial, s, seja igual dos dois 

lados, ou seja, a colocação dos elétricos deverá ser simétrica em relação a um plano central e 

transversal. O que diferencia este método do método de Wenner, é que para medir os valores da 

resistividade, apenas se afastam ou se juntam, simetricamente, os elétrodos de corrente, deixando os 

elétrodos de potencial sempre no mesmo lugar, com a mesma distância entre um e outro, m, durante 

as medições (figura 20). 

 

Figura 20 - Método de Schlumberger. 𝐶1 e 𝐶2 são os elétrodos de corrente e 𝑃1 e 𝑃2 são os elétrodos 
de potencial, m é a distância entre os elétrodos de potencial [m] e s é a distância entre os elétrodos 

de corrente e o plano central e transversal [m]. 
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Através de equipamentos de medição, que possuem voltímetros e amperímetros, é injetada 

uma corrente e criado um circuito, através dos elétrodos de corrente 𝐶1 𝑒 𝐶2. Esta corrente ao percorrer 

o solo, é criada uma queda de potencial, que se deve à resistência dos materiais da camada(s) que o 

constituem. Com o valor da queda de potencial, é possível obter um valor de resistência [10]. Esta 

leitura depois de obtida, é utilizada para calcular o valor da resistividade do local, sendo a fórmula a 

seguinte: 

𝜌 =
π(s2−(

m

2
)
2
)

m
𝑅𝑇                                                          (26) 

Onde: 

• ρ é a resistividade do solo [Ω.m]; 

• 𝑅𝑇 é o valor da resistência medida [Ω]; 

• 𝑠 é a distância entre os elétrodos de corrente e o plano central e transversal [m]; 

• 𝑚 é a distância entre os elétrodos de potencial [m]. 

 Uma vez que o espaçamento entre os elétrodos de corrente varia e os elétrodos de tensão se 

mantêm inalterados, é possível obter o perfil em profundidade da resistividade, de um determinado solo 

[35][36]. 

A principal diferença entre os 2 métodos, prende-se com o facto de, ao utilizar-se o método de 

Wenner, ser necessário mover-se os 4 elétrodos para se efetuarem diferentes medições, enquanto no 

método de Schlumberger, apenas é necessário mover-se os dois elétrodos de corrente. Contudo, o 

método de Wenner é mais simples ao nível da disposição dos elétrodos. No método de Schlumberger, 

uma vez que para certas medições, os elétrodos de corrente se encontram a uma distância considerada 

pequena, existe um maior risco de erro devido à interseção de campos elétricos de diferentes elétrodos, 

levando a que a precisão deste método seja mais baixa do que no método de Wenner. 

5.3. Medição de Gradientes de Potencial 

 A medição de gradientes de potencial é uma medição importante de se realizar em instalações 

elétricas. Esta indica-nos se a instalação é segura relativamente ao perigo de ocorrer um acidente 

provocado por tensões de toque e de passo.  

O método de injeção de corrente é o método mais utilizado para realizar medições de gradiente 

de potencial, em instalações elétricas [37]. Pode ser realizado de diferentes maneiras, ou seja, 

consoante a norma EN 50522 [5] ou a norma IEEE Std. 81-2012 [4]. A diferença entre as duas normas, 

consiste em utilizar um equipamento de medição, capaz de realizar a medição, tendo em conta uma 

resistência de 1kΩ [5] ou um aparelho de medição que introduza uma impedância de vários kΩ ou até 

mesmo MΩ entre os terminais de medição [4]. 

Em primeiro lugar, são definidas áreas livres e pontos de passagem dos operários da 

instalação, denominadas por perfis. Estas áreas são definidas num plano paralelo e retilíneo, de modo 
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a facilitar as medições. Na superfície do solo é deixada uma fita métrica estendida. Este processo é 

repetido, no mínimo, para quatro perfis diferentes. 

De seguida, com recurso a uma fonte de corrente é injetada corrente alternada pelo elétrodo 

de terra, entre os valores de 1 a 100 A, a uma frequência diferente da frequência da rede. As 

frequências utilizadas para injetar a corrente, encontram-se normalmente entre os 20 Hz e o 110 Hz, 

excluindo os 50 Hz e os 60 Hz.   

Utilizando uma estaca de medição conectada a um multímetro, os técnicos circulam pelos 

planos definidos efetuando medições. Para a tensão de passo, os técnicos realizam medições de 1 m 

em 1 m no solo, utilizando a estaca de medição, como representado na figura 21.  

 

Figura 21 - Medição da tensão de passo. 

A tensão de toque apenas é medida quando um objeto metálico ligado à terra se encontra ao 

alcance de um humano. Para este caso, a ponta de medição ligada à estaca de medição (por meio de 

um alicate ou crocodilo), é desligada e de seguida é ligada ao objeto metálico, efetuando-se a medição 

do potencial do mesmo. Um exemplo de um esquema de montagem, para a realização da medição de 

toque, encontra-se na figura 22.  

 

Figura 22 - Medição da tensão de toque. 

Normalmente, os técnicos possuem 2 multímetros. Um encontra-se permanentemente, a medir 

a elevação de potencial no elétrodo de terra, e o outro encontra-se ligado à estaca de medição, medindo 

a elevação de potencial do solo. 
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Posteriormente, consoante a norma a norma que o técnico siga, é calculada a tensão de toque 

e de passo, no caso de [3] ou apenas a tensão de toque, no caso de [5]. Em [5] assume-se que a 

instalação também é segura em relação a tensão de passo, uma vez que é necessária uma diferença 

de potencial maior do que para a tensão de toque, devido à maior resistência dos pontos de contato e 

do corpo humano, a este tipo de tensão.  

No final, é obtido um gráfico da distribuição do potencial elétrico em função da distância 

percorrida, como o que se encontra representado na figura 23.  

 

Figura 23 - Curvas de potencial na superfície do solo típicas (retirado de [38]). 

 Em primeiro lugar, podemos observar uma linha constante, marcada a azul, que é o ponto de 

potencial nulo, que se pretende onde toda a instalação e os equipamentos nela se mantenham.  

 A cinzento, podemos observar o resultado da junção de todos as medições obtidas, ao longo 

dos planos predefinidos. Podemos observar que o valor do potencial medido, difere de ponto para 

ponto, originando diferenças de potencial. São estas diferenças de potencial que podem originar a 

existência de tensões de toque e de passo perigosas, logo um dos objetivos ao dimensionar um sistema 

de terra, é tentar obter a curva de potencial o mais aproximada possível da curva de potencial do 

elétrodo de terra, de modo a evitar diferenças de potencial perigosas.  

 Quanto à exatidão deste método, esta dependerá de diversos fatores, tais como as condições 

do solo, do equipamento utilizado, o método de cálculo utilizado, entre outros. 

5.4. Verificação da Continuidade ou Integridade do 
Sistema de Terra 

 A verificação da continuidade ou integridade do sistema de terra, é uma verificação realizada 

depois de todo o sistema de terra já estar instalado, ou quando é realizada uma inspeção de rotina à 
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instalação elétrica [1]. A verificação da continuidade fornece dados sobre o estado de conservação do 

sistema de terra. 

 O método mais comum para realizar a verificação de continuidade é o método da corrente 

elevada. 

A referência utilizada para descrever este método foi a referência [4]. 

Este método consiste em verificar a continuidade de um sistema de terra, injetando uma 

corrente bastante elevada, pelo sistema de terra. Na figura 24, podemos observar uma ilustração da 

montagem realizada, para executar a verificação. 

 

Figura 24 - Método da corrente elevada. 

Uma montagem típica deste método consiste numa fonte de tensão variável alternada (0 V até 

35 V, 0 A até 300 A), aparelhos de medição de corrente e tensão e duas pontas de teste. Descrevendo 

a montagem da figura 24, comecemos por observar que a ponta de teste T1 é ligada a um ponto de 

terra de referência, e a ponta de teste T2 é ligada ao ponto de terra que se quer verificar.  

Após a montagem, o procedimento do método consiste em injetar uma corrente alternada, entre 

os 10 A e os 300 A, que irá fluir de uma ponta de teste para a outra, e será medida a diferença de 

potencial entre as duas pontas de teste. O uso de uma pinça amperimétrica para medir a corrente, que 

é dividida pelo ponto de terra, fornece-nos uma maior informação de como se encontra o circuito de 

terra, uma vez que a corrente segue o caminho de menor resistência.  

De seguida, mantendo o ponto de terra de referência conectado, a segunda ponta de teste é 

levada para outros pontos de terra, de diversos equipamentos e estruturas da instalação e são 

efetuadas medições, de forma a avaliar todo o sistema de terra.  
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Por último, é de grande importância medir a queda de tensão existente nas pontas de teste e 

nos seus respetivos cabos. A medição é feita, curto-circuitando as pontas de teste e injetando a mesma 

corrente que foi injetada ao longo de todas as medições. É importante realizar esta medição no final de 

todo o procedimento anteriormente descrito, para que a temperatura do cabo e a impedância em série 

do mesmo sejam semelhantes aos valores que tomaram ao longo do teste.  

Após o valor da impedância em série dos cabos ser obtida, esta é subtraída a cada um dos 

valores de impedância dos pontos de terra obtidos.  
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6. Resultados Experimentais 
 As instalações elétricas onde se realizaram as medições foram uma subestação de 400 kV e 

um apoio de uma linha aérea de transmissão de energia, pertencente à rede nacional de transporte.  

6.1. Subestação 

 Realizou-se a medição de resistividade, resistência de terra, continuidade do sistema de terra 

e dos gradientes de potencial, em uma subestação de 400 kV, pertencente a um parque fotovoltaico 

de grandes dimensões, embora ainda em fase de construção. Na figura 25, podemos visualizar parte 

da subestação, pertencente ao parque fotovoltaico.  

 

Figura 25 - Subestação de 400 kV onde foram realizadas as medições. 

 De modo a verificar se os valores de resistência de terra e de gradientes de potencial, 

obedecem aos limites impostos pelo RSSPTS [1] e pela IEEE Std. 80-2000 [3], foram efetuadas as 

medições anteriormente referidas, em conjunto com a EDP LABELEC encontrando-se os dados 

recolhidos e análise dos mesmos, nos subcapítulos seguintes. 

 O aparelho utilizado para realizar as medições foi um Fluke 1625. 

6.1.1. Medição da Resistividade do Solo  

 Não foi possível presenciar o procedimento experimental no local. Uma pequena demonstração 

foi posteriormente feita em um pequeno jardim, com um procedimento experimental igual ao executado 
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na subestação. As imagens da demonstração encontram-se no anexo 3 e serviram como base para a 

explicação da metodologia aplicada, durante as medições de resistividade, na subestação. 

 Para a realização da medição da resistividade do solo, em função da profundidade, utilizou-se 

o método de Wenner. Contudo, uma vez que o elétrodo de terra (rede emalhada), já se encontrava 

instalada no terreno de construção da subestação, não foi possível medir a resistividade do solo nesse 

local, uma vez que o elétrodo de terra iria influenciar os valores das medições, fornecendo dados 

inválidos. A solução encontrada foi efetuar-se a medição de 2 perfis de resistividade em uma zona 

anexa, suficientemente afastada do elétrodo de terra, partindo do princípio de que o terreno é idêntico. 

Através dos resultados obtidos, foi possível calcular a resistividade média correspondente ao solo por 

de baixo da subestação. 

 O solo do local aonde se encontra a subestação medida é maioritariamente constituído por 

argila. É importante realçar que, durante o período que se realizou as medições, o solo encontrava-se 

seco. 

 Após a escolha da zona anexa, procedeu-se à instalação das estacas. Foram enterradas 5 

estacas, como demonstra na figura 67, no anexo 3. A estaca situada no meio (quinta estaca), tem 

apenas como função servir como marco para esticar duas cordas, em direções opostas e em linha reta, 

as quais possuem marcadores de várias cores, como se pode observar na figura 68, no anexo 3. As 

restantes estacas são as de potencial (𝑃1 e 𝑃2) e de corrente (𝐶1 𝑒 𝐶2), como exemplificado no 

subcapítulo 5.2.1.  

 Estes marcadores servem de referência para os técnicos executantes irem movendo os 

elétrodos, de medição em medição, sem terem a necessidade de medir com recurso a fitas métricas e 

cálculos rápidos. Importante referir que existe um formulário próprio para o registo das medições, onde 

este inclui as diferentes marcações das cordas utilizadas.  

 Após as estacas se encontrarem ligadas ao equipamento de medição, são efetuadas diversas 

medições, obtendo-se o valor de resistência de terra, em diversas posições. De realçar que, excetuando 

a utilização da quinta estaca em conjunto com as cordas marcadas, todo o restante procedimento é 

completamente igual ao método teoricamente descrito e explicado no subcapítulo 5.2.1. 

 De seguida, inserindo os valores de resistência obtidos na equação (27), correspondente ao 

método de Wenner e que nos permite calcular a resistividade do solo, foram elaborados os gráficos 

representados nas figuras 26 a 28. 

𝜌 = 2𝜋𝑑𝑊𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟𝑅𝑇                                                                (27) 
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Figura 26 - Representação gráfica da resistividade do solo na zona anexa 1. 

 

Figura 27 - Representação gráfica da resistividade do solo na zona anexa 2. 

 

Figura 28 - Representação gráfica da resistividade média do solo. 
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 Através do gráfico da resistividade média do solo, figura 28, é possível verificar que o valor da 

resistividade, na camada superficial do solo, assume um valor de aproximadamente 325 Ω.m. Este 

parâmetro, apresenta, para valores de profundidade superiores, valores dentro do intervalo [140, 180] 

Ω.m. 

6.1.2. Medição da Resistência de Terra 

 O método preferencial e escolhido para a realização da medição de resistência de terra foi o 

método da queda de potencial ou fall-of-potential method, na nomenclatura inglesa, descrito no 

subcapítulo 5.1.1. 

 Considerando que o elétrodo de terra tem uma dimensão de, aproximadamente, 100x100 m, 

procurou-se estender o condutor que interliga o elétrodo auxiliar de potencial ao equipamento de 

medição a uma distância mínima de seis vezes superior aos 100 m. O condutor que interliga o elétrodo 

auxiliar de corrente ao equipamento de medição foi estendido por uma distância mínima de dez vezes 

superior a 100m, valores mínimos aconselhados pela IEEE Std. 81-2012 [4]. As distâncias mínimas 

são adotadas para mitigar a hipótese de ocorrer interferência entre o campo elétrico do elétrodo de 

terra e do elétrodo auxiliar de corrente.  

 O elétrodo auxiliar de corrente foi constituído por 10 estacas e foi instalado a 1000 m do elétrodo 

de terra em estudo, com uma resistência de terra de 270 Ω (medida no local). O elétrodo auxiliar de 

potencial foi constituído por 8 estacas e foi instalado a 1100 m do elétrodo de terra em estudo, com 

uma resistência de terra de 320 Ω (medida no local). A utilização de várias estacas para a formação de 

um elétrodo auxiliar, deveu-se à elevada resistividade do solo, constituído na sua maioria por argila. 

Com uma só estaca, o valor de resistência de terra do elétrodo em estudo seria muito elevado, sendo 

bastante superior a 1 Ω, logo procurou-se enterrar mais estacas para diminuir o valor de resistência de 

terra. 

 O acoplamento eletromagnético entre os condutores que ligam os elétrodos auxiliares, foi 

minimizado, separando os elétrodos auxiliares em um ângulo superior a 90º, valor aconselhado pela 

IEEE Std. 81-2012 [4]. O valor do ângulo formado entre os elétrodos auxiliares foi de 100º. 

 O posicionamento dos elétrodos auxiliares de corrente e de potencial encontram-se 

representados na figura 29, onde se recorreu ao auxílio do google earth para a representação efetuada. 
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Figura 29 - Medição da resistência de terra através do método da queda de potencial - 
posicionamento dos elétrodos auxiliares. 

 Ao longo da subestação, existem várias terminações de terra expostas, utilizadas para ligar os 

diversos equipamentos pertencentes à subestação ao elétrodo de terra. O ponto utilizado para a 

conexão do equipamento de medição ao elétrodo de terra situa-se dentro da sala de comando da 

subestação, uma vez que, dentro desta os equipamentos e os técnicos encontravam-se abrigados do 

sol excessivo. Na figura 30 pode-se observar a ligação entre o equipamento de medição e uma 

terminação de terra exposta. 

 

Figura 30 - Medição da resistência de terra através do método da queda de potencial - ligação do 
equipamento de medição ao elétrodo de terra. 
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 Após toda a montagem se encontrar efetuada, procedeu-se à medição do valor de resistência 

de terra. O valor medido de resistência de terra foi de 𝑹𝑻=0,59 Ω. Este valor encontra-se abaixo do 

valor normativo de 1,00 Ω, estabelecido no RSSPTS [1].  

6.1.3. Comparação entre o Método da Queda de Potencial na Teoria 

VS Prática 

 Existe diferenças entre o procedimento do método da queda de potencial teórico (subcapítulo 

5.1.1.) e o procedimento do método da queda de potencial prático. O método teórico da queda de 

potencial indica-nos que o elétrodo auxiliar de potencial (P) deverá ser colocado em linha reta com o 

elétrodo auxiliar de corrente (C), a uma distância de cerca de 62% do comprimento entre o elétrodo de 

terra em estudo (𝐸𝑇) e C. De seguida, movendo P [+10%; -10%], em torno do ponto dos 62%, retira-se 

os valores fornecidos pelo equipamento utilizado. Se a variação for mínima, o valor de resistência de 

terra é o valor obtido no ponto correspondente aos 62% de distância entre os elétrodos 𝐸𝑇 e C.  

 Contudo, no método prático os elétrodos C e P se colocados em linha reta, os condutores que 

ligam os elétrodos ao equipamento de medição ficarão próximos e em paralelo, havendo uma grande 

probabilidade de existir acoplamento eletromagnético entre os condutores, podendo levar a erros de 

medição. De modo a mitigar o acoplamento eletromagnético, instalam-se os elétrodos com um ângulo 

superior a 90º entre si. Contudo, esta não é a única razão pela qual se utiliza um ângulo superior a 90º, 

entre C e P. 

 Os elétrodos C e P ao serem colocados num ângulo superior a 90º é evitada a colocação de P 

no raio de interação do campo elétrico gerado por C. Utilizando um ângulo superior a 90º, P irá ser 

sempre colocado fora da zona de interação com o campo elétrico de C e colocado na zona de potencial 

constante, devendo-se sempre mover P para diferentes distâncias, à procura do valor mais baixo de 

resistência de terra, como exemplificado na figura 31. 

 

Figura 31 - Representação gráfica típica da obtenção do valor de resistência de terra, 𝑅𝑇. 

 Contudo, no procedimento do método da queda de potencial aplicado na prática, muitas vezes 

as distâncias utilizadas não são suficientemente grandes para evitar a interação entre os campos 

elétricos de 𝐸𝑇 e C, seja por limitação do terreno circundante ou por falta de formação, conduzindo a 

erros de medição. Na figura 32, podemos observar a diferença entre resultados tipicamente corretos e 

errados.  
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Figura 32 - Medição da resistência de terra através do método da queda de potencial - comparação 
entre resultados tipicamente corretos e errados. 

 Como se pode observar, no gráfico sinalizado como “Errado” a zona de potencial constante é 

muito pequena. Consequentemente, P foi colocado fora da zona de potencial constante, obtendo 

valores de resistência de terra incorretos. No gráfico sinalizado como “Correto”, a zona de potencial 

constante é maior, uma vez que a distância entre 𝐸𝑇 e C é maior, levando a que P seja colocado no 

sítio certo. 

6.1.4.  Medição de Gradientes de Potencial 

 O método utilizado para a realização de medição de gradientes de potencial, foi o método de 

injeção de corrente descrito no subcapítulo 5.3. Traçou-se perfis transversais e longitudinais à 

subestação, por onde poderá existir circulação de pessoas e animais, nos quais se assinalou os órgãos 

metálicos suscetíveis de serem tocados. Na figura 33, com recurso à utilização do google earth 

encontram-se representados os perfis localizados na subestação, ao longo dos quais ocorreram as 

medições de tensões de toque e de passo. 

 

Figura 33 - Medição de gradientes de potencial através do método de injeção de corrente -
representação dos diferentes perfis traçados. 
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 Nas figuras seguintes, podem-se observar fotos dos perfis traçados na figura 33, nos quais 

foram efetuadas as medições de tensão de toque e de passo.  

 

Figura 34 - Medição de gradientes de potencial através do método de injeção de corrente - 
fotografias dos diferentes perfis traçados. 
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 De seguida, com recurso a uma fonte de corrente alternada, uma corrente com o valor de 1 A 

foi injetada no elétrodo de terra, causando a elevação do seu campo elétrico. Na figura 35, podemos 

observar a fonte de corrente utilizada e na figura 36, podemos observar como foi efetuada a ligação 

entre a fonte de corrente e o elétrodo de terra em estudo. 

 

Figura 35 - Medição de gradientes de potencial através do método de injeção de corrente - fonte de 
corrente alternada utilizada para injetar corrente no elétrodo de terra. 

 

Figura 36 - Medição de gradientes de potencial através do método de injeção de corrente - ligação 
entre a fonte de corrente e o elétrodo de terra. 

 Para realizar as medições, foram utilizados 2 multímetros, sendo que um encontrava-se a 

medir, permanentemente, o potencial do elétrodo de terra (𝑈𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎) e o segundo multímetro foi ligado a 

um crocodilo. Consoante fosse necessário medir a tensão de toque ou a tensão de passo, o crocodilo 

era ligado diretamente ao ponto de toque (𝑈𝑆𝑜𝑙𝑜, 𝑈𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝. ou 𝑈𝑉𝑒𝑑.), no caso de ser necessário medir a 
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tensão de toque, ou a uma estaca auxiliar, utilizada para a realização da medição da tensão de passo. 

Destaque para o perfil 5, na figura 34, onde se pode visualizar a fita métrica utilizada para traçar o plano 

e servir como um indicador, por forma a medir a tensão de passo de 1 em 1 m.  

 Na figura 37, podemos observar a montagem e o equipamento utilizado na medição de tensão 

de toque e de passo. 

 

Figura 37 - Medição de gradientes de potencial através do método de injeção de corrente - ligação 
entre os dois multímetros e o crocodilo/estaca. 

 Para simplificar a análise dos valores recolhidos, elaboraram-se gráficos do potencial do 

elétrodo de terra [%], em função da distância [m]. O potencial do solo em [%] foi obtido com recurso à 

seguinte equação: 

𝑈𝑆𝑜𝑙𝑜(%) =
𝑈𝑆𝑜𝑙𝑜

𝑈𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎
100%                                                  (28) 

 Uma vez que foi obtida uma elevada quantidade de gráficos, com várias semelhanças entre si, 

foram selecionados os gráficos do perfil 1 e do perfil 4 para análise, encontrando-se os restantes no 

anexo 2. 
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Figura 38 - Representação gráfica do potencial do solo, equipamentos e da vedação, no perfil 1. 

 

Figura 39 - Representação gráfica do potencial do solo, equipamentos e da vedação, no perfil 4. 

 Na figura 38, observa-se que o potencial do solo varia entre os 83%, a uma distância de 9 m 

da vedação e junto à rede de proteção do transformador de serviços auxiliares (TSA), e os 100 % 

(potencial da rede de vedação da subestação). As zonas onde existe uma maior diferença entre o 

potencial de malha e o potencial de solo são: exterior da subestação (junto à vedação), junto á rede de 

proteção da reactância de neutro (RN) e junto à rede de proteção do TSA.  

 Na figura 39, observou-se que o potencial do solo varia entre uma gama de valores, que se 

situa entre os 85%, junto à rede de vedação da subestação, e os 100% do potencial da malha (potencial 

da rede de vedação da subestação). A zona onde existe uma maior diferença entre o potencial de 

malha e o potencial de solo, encontra-se junto à vedação. Tal diferença deve-se ao facto de a densidade 

de corrente escoada pela rede emalhada ser maior na sua fronteira. Outro fator que pode ter 

influenciado a diferença de potencial junto à vedação é o mau acondicionamento da gravilha de granito 

junto à vedação da subestação, notado na altura da realização das medições. 

 De realçar que, da observação das figuras 38 e 39, também se conclui que os equipamentos 

(quadrados vermelhos) e a vedação da subestação (triângulos azuis), se encontram bem ligados ao 

elétrodo de terra, uma vez que estes se encontram ao mesmo potencial que o elétrodo de terra. 
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6.1.5. Verificação da Continuidade do Sistema de terra 

 De seguida, procedeu-se à verificação da continuidade do sistema de terra, utilizando o método 

da corrente elevada, descrito no subcapítulo 5.4. O equipamento de medição foi desconetado da 

terminação de terra onde se encontrava, e foi conectado a cada uma das ligações existentes em cada 

equipamento ao elétrodo de terra da subestação. Na tabela 4, encontra-se os equipamentos situados 

no interior do edifício da subestação e os valores de resistência de terra medidos, em cada uma das 

ligações à terra dos mesmos. 

Tabela 4 - Registo de medidas de resistência elétrica de elétrodos de terra nos equipamentos 
situados no parque de linhas da subestação. 

Área Equipamentos com Ligação ao Elétrodo 
de Terra 

Resistência 
de Terra [Ω] 

Exterior 
Parque 

de 
Linhas 

Painel de Chegada Aérea LN-1:  

Pórtico de Amarração 0,59 

DST’s 0,59 

TT’s 0,59 

Seccionador de Terra/Linha 0,59 

Seccionador de linha 0,59 

TI’s 0,59 

Disjuntor 0,59 

Seccionador de Terra/Barras 0,59 

Seccionador de Barras 0,59 

Apoios de Linha 0,59 

 

Painel TR 1:  

DST’s 0,59 

TI’s 0,59 

Disjuntor 0,59 

Seccionador de Barras 0,59 

 

TR 1 400/30kV:  

Terra de Proteção 0,59 

DST’s 30kV 0,59 

Apoios de Cabos/Barras 30kV 0,59 

Ligação Neutro/Terra 0,59 

 

Painel TR 2:  

DST’s 0,59 

TI’s 0,59 

Disjuntor 0,59 

Seccionador de Barras 0,59 

 

TR 2 400/30kV:  

Terra de Proteção 0,59 

DST’s 30kV 0,59 

Apoios de Cabos/Barras 30kV 0,59 

Ligação Neutro/Terra 0,59 

 

Painel de Barras:  

TT’s 0,59 

Apoios de Barras 0,59 
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Tabela 5 - Registo de medidas de resistência elétrica de elétrodos de terra nos equipamentos de 
proteção elétrica e mecânica e dos equipamentos situados no interior do edifício da subestação. 

Área Equipamentos com Ligação ao 
Elétrodo de Terra 

Resistência de 
Terra [Ω] 

Exterior Outros 

Rede de Proteção da Cela do TSA 1 0,59 

Rede de Proteção da Cela do TSA 2 0,59 

Rede de Proteção da Cela do RN 1 0,59 

Rede de Proteção da Cela do RN 2 0,59 

Rede de Proteção da Cela Grupo 
Gerador 

0,59 

Pára-Raios 0,59 

Iluminação Exterior 0,59 

Rede Vedação 0,59 

 

Interior 

Sala de 
Comando 

Quadro Q.I.T. 0,59 

Armário + PCPBC 0,59 

Armário + PPC 0,59 

Armário Telecomunicações 0,59 

Armário + PCP TR2 0,59 

Armário + PCP TR1 0,59 

Armário + PPL1 0,59 

Armário + CPL1 0,59 

Armário + PS1 0,59 

Armário A.C. 1 0,59 

Armário C.C. 1 0,59 

Armário Inversor 1 0,59 

Armário Inversor 2 0,59 

Porta 0,59 

 

Sala 

Monobloco 30kV (1) 0,59 

Monobloco 30kV (2) 0,59 

Porta 0,59 

 

 Observando a tabela 4 e 5, concluiu-se que todos os equipamentos se encontram bem ligados 

ao elétrodo de terra, não existindo deficiências na conexão dos mesmos, uma vez que foi obtido o 

mesmo valor de resistência de terra para todos. 

6.2. Cálculo das Tensões de Toque e Tensões de Passo  

 Para calcular os valores de tensões de toque máximos, para os diferentes tipos de solo 

existentes na subestação, subtraiu-se à totalidade do 𝑈𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎, cujo valor é considerado 100%, os valores 

anteriormente obtidos em percentagem para cada um dos perfis, como exemplificado na equação (29). 

(Perfil 1 – Gravilha de Granito) 

𝑈𝑇𝑇𝑜𝑙. 
= 𝑈𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 − 𝑈𝑆𝑜𝑙𝑜 ↔ 𝑈𝑇𝑇𝑜𝑙.

= 100 − 83,92 = 16,08%                          (29) 

 Para calcular os valores de tensões de passo máximos, para os diferentes tipos de solo 

existentes na subestação, subtraiu-se de forma iterativa 𝑈𝑆𝑜𝑙𝑜+1𝑚
 a 𝑈𝑆𝑜𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

, dado que a tensão de 

passo é medida de 1 m em 1 m, obtendo o valor da tensão de passo, em percentagem, para cada um 

dos perfis, como exemplificado na equação (30). 
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(Perfil 4 – Gravilha de Granito) 

𝑈𝑃𝑇𝑜𝑙.
= 𝑈𝑆𝑜𝑙𝑜+1𝑚

− 𝑈𝑆𝑜𝑙𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
↔ 𝑈𝑃𝑇𝑜𝑙.

= 98,06 − 85,92 = 12,14%                 (30) 

 Os valores da tensão de toque (em equipamentos) e da tensão de passo máximos, em 

percentagem do potencial dos elétrodos de terra, calculados ao longo dos perfis assinalados, são 

apresentados nas tabelas 6 e 7. Os valores de tensão de toque e de passo máximos para cada um dos 

perfis, encontra-se assinalado a Bold. 

 

 

 Perfil 
Tensão 

de Passo 
[%] 

Tensão de 
Toque [%] 

Solo com 
Camada de 
Gravilha de 

Granito 

1 11,72 16,08 

2 2,18 2,60 

3 8,67 10 

4 12,14 14,08 

5 1,47 1,52 

6 0,98 1,53 

 

 Por forma a passar os valores de tensão de toque e de passo máximas de percentagem [%] 

para tensão [V], procedeu-se ao cálculo do valor máximo de tensão adquirido pelo elétrodo de terra, 

durante a ocorrência de um defeito. Visto que, não se conseguiu obter o valor de corrente de curto-

circuito monofásica para a zona do país em questão, considerou-se o valor máximo de corrente de 

curto-circuito monofásica 1 kA e a duração de 1 s. O valor máximo de tensão adquirido pela malha de 

terra da subestação, numa situação maximizante, num caso de um curto-circuito fase-terra, é dado pela 

seguinte equação: 

𝑈𝑚𝑎𝑥.
𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 = 𝐼𝑐𝑐𝑅𝑇 ↔ 𝑈𝑚𝑎𝑥.

𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 = 1000 × 0,59 = 590 𝑉                               (31) 

 Multiplicando 𝑈𝑚𝑎𝑥.
𝑀𝑎𝑙ℎ𝑎 pelos valores máximos de tensão de toque e de passo, realçados a bold 

nas tabelas 6 e 7, obteve-se os valores máximos previsíveis de tensão em valor absoluto. Estes 

encontram-se representados na Tabela 8.  

Tabela 8 - Tensões de toque e de passo máximas previsíveis em valor absoluto para uma corrente 
de curto circuito de 1kA. 

 Tensão de Passo [V] Tensão de Toque [V] 

Solo Natural 118,96 (Perfil 6 - Exterior) 81,16 (Perfil 1 – Exterior/Vedação) 

Solo com Camada 
de Gravilha de 

Granito 

71,63 (Perfil 4 – Vedação 
de Proteção do TSA) 

94,90 (Perfil 1 - Vedação) 

 

 Perfil 
Tensão 

de Passo 
[%] 

Tensão 
de Toque 

[%] 

Solo 
Natural 

1 8,07 13,76 

2 2,51 1,35 

3 10,65 13,03 

4 0,66 2,04 

5 5,86 2,39 

6 20,16 12,71 

Tabela 6 - Tensões de toque e de passo 
em percentagem do potencial da malha 
para solo com camada de gravilha de 
granito. 

Tabela 7 - Tensões de toque e de passo em 
percentagem do potencial da malha para 
solo natural. 
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6.2.1. Valores Máximos Toleráveis – IEEE Std. 80-2000 

 Este cálculo foi efetuado de acordo com o guia IEEE Std. 80-2000 [3], considerando um tempo 

máximo de eliminação do defeito fase-terra de 1 s, como referido anteriormente, um corpo humano com 

50kg de peso, e tendo em conta o fator de redução da resistividade (na situação de ter uma camada 

superficial de gravilha), dado pela seguinte expressão: 

𝐶𝑠 ≅ 1 − 0,106
(1−

𝜌

𝜌𝑠
)

2ℎ𝑠+0,106
                                               (32) 

Onde: 

• ℎ𝑠 - Espessura da camada de revestimento superficial (m). Considerou-se 10 cm de espessura 

média da camada superficial de gravilha; 

• 𝜌 - Resistividade média da primeira camada de solo (Ω.m); 

• 𝜌𝑠 - Resistividade da camada superficial (Ω.m). A gravilha de granito apresenta um valor na 

vizinhança dos 2500 Ω.m, quando húmida. 

 Levando em conta todos estes fatores, os valores compilados na Tabela 8 foram calculados 

segundo as seguintes expressões [3]: 

𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 1,5𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,116

√𝑡𝑠
                                                (33) 

𝑈𝑃𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 6𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,116

√𝑡𝑠
                                                 (34) 

 No solo natural (sem camada superficial de gravilha), o coeficiente de redução 𝐶𝑠 é igual a 1. 

 Os valores de tensão de toque e de passo máximos toleráveis são apresentados na tabela 9, 

para locais com gravilha de granito e para locais com solo natural (normalmente no exterior da 

instalação). 

Tabela 9 - Tensões de toque e de passo máximas toleráveis para um defeito com duração de 1s e 
para um humano com 50kg, segundo a IEEE Std. 80-2000 [3]. 

 
Tensão de Passo Tolerável 

Máxima [V] 
Tensão de Toque Tolerável 

Máxima [V] 

Solo Natural 342 172 

Solo com Camada 
de Gravilha de 

Granito 
1386 433 

 

 Observando a tabela 9, podemos concluir que o solo com uma camada protetora de gravilha 

de granito garante uma maior proteção, elevando os níveis de tensão de toque e de passo toleráveis. 

 Na tabela 10, encontram-se os valores limite de corrente de curto circuito para as quais as 

tensões de toque e de passo se tornam não toleráveis, consoante o tipo de solo. Estes foram calculados 



59 
 

através da aplicação de uma regra de 3 simples entre os valores previsíveis das tensões de toque e de 

passo para uma corrente de curto circuito de 1 kA e os valores toleráveis máximos calculados com o 

auxílio da IEEE Std. 80-2000 [3]. 

Tabela 10 – Valores limite de corrente de curto circuito para as quais as tensões de toque e de passo 
se tornam não toleráveis consoante o tipo de solo. 

 
Medição 
Efetuada 

Valor 
Previsível [V] 

Valor 
Tolerável 

Máximo [V] 

Valor de 𝑰𝒄𝒄 
Limite 

Tolerável 
[kA] 

Solo 
Natural 

Tensão de Passo 118,96 342 2,87 

Tensão de Toque 81,16 172 2,12 

Solo com 
Camada de 
Gravilha de 

Granito 

Tensão de Passo 71,63 1386 19,35 

Tensão de Toque 94,90 433 4,56 

 

 Por comparação entre os máximos valores previsíveis e toleráveis das tensões de passo e de 

toque para o solo em causa, pode-se concluir que os valores encontrados ao longo dos perfis medidos 

são suportáveis para o corpo humano até aos valores de corrente de curto-circuito monofásicas 

calculadas (ver tabela 10). 

 Nas figuras 40 e 41, para o perfil 1 e figuras 42 e 43, para o perfil 4, são apresentados gráficos 

de comparação entre os valores de tensão de passo e toque calculados (previsíveis no caso dos 

defeitos fase-terra definidos – 1kA) e os limites suportados pelo corpo humano (segundo a IEEE Std. 

80-2000 [3]). As restantes figuras, encontram-se no anexo 2. 

 

Figura 40 - Tensões de passo previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 1. 



60 
 

 

Figura 41 - Tensões de toque previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 1. 

 

Figura 42 - Tensões de passo previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 4. 

 

Figura 43 - Tensões de toque previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 4. 

 Nas figuras 40 e 41 podemos observar algumas variações nos limites das tensões de toque e 

de passo, com uma forma semelhante de um degrau. Estas variações devem-se à proximidade com a 

vedação instalada nos limites da subestação e, consequentemente, nos limites do elétrodo de terra. 
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Uma vez que, como já referido anteriormente, a densidade de corrente é maior nas extremidades do 

elétrodo de terra, a zona da vedação é uma zona suscetível à aparição de maiores variações de 

potencial, provocando oscilações nos valores de tensão de toque e de passo. O mau acondicionamento 

da camada protetora de alta resistividade (gravilha de granito) junto à vedação irá acentuar as 

diferenças de potencial na sua vizinhança. 

 Nas figuras 42 e 43 podemos observar variações menos acentuadas das tensões de toque e 

de passo na fronteira da vedação de proteção do transformador de serviços auxiliares (TSA). Uma vez 

que a vedação de proteção não possui nenhum tipo de isolamento eletromagnético e é feita por um 

material condutor, existe uma variação de potencial na vedação e do solo na vizinhança da cela do 

TSA em relação ao potencial do elétrodo de terra.  

6.2.2. Valores Máximos Toleráveis – EN 50522 

 A norma EN 50522 [5] também fornece um método de cálculo para a tensão de toque. De modo 

a comparar os valores obtidos, pelos diferentes métodos de cálculo, procedeu-se ao cálculo dos valores 

máximos toleráveis de tensão de toque, através da extrapolação da curva original presente na norma, 

por forma a ajustar a curvar às condições em que foi realizada as medições. A tensão de passo 

tolerável, na norma referida, não é calculada, uma vez que o seu valor limite é sempre superior ao valor 

de tensão de toque, em condições iguais. Logo, se a tensão de toque cumpre os limites impostos na 

norma, a instalação também será segura em relação à tensão de passo. De realçar que as condições 

de defeito assumidas são as mesmas utilizadas para o cálculo segundo a norma IEEE Std. 80-2000 

[3]. 

 A equação que a norma nos fornece para calcular a tensão de toque máxima permissível é a 

seguinte: 

𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 = 𝐼𝐵(𝑡𝑓)
1

𝐻𝐹
𝑍𝑇(𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒)𝐵𝐹                                                (35) 

Onde 

• 𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 – Tensão de toque tolerável [V]; 

• 𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 – Tensão de toque [V]; 

• 𝑡𝑓 – Duração do defeito [s]; 

• 𝐼𝐵(𝑡𝑓) – Corrente permissível máxima [mA]; 

• 𝑍𝑇(𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒) – Impedância do corpo [Ω]; 

• HF – Fator da corrente do coração; 

• BF – Fator do corpo humano. 

 Dado que a subestação se trata de uma instalação elétrica de alta tensão, a norma aconselha-

nos a seguir as seguintes diretrizes: 

• O caminho da corrente no corpo humano é de uma mão para o pé; 

• Probabilidade de 5% de ocorrer fibrilação ventricular. 
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 É necessário consultar diferentes tabelas presentes na norma EN 50522 [5], presentes no 

anexo 4, por forma a calcular o valor das diferentes variáveis que constituem a equação (35).  

 Considerando o tempo máximo de eliminação do defeito fase-terra, 1 s, consultou-se as tabelas 

13 e 15, para obter os valores de 𝐼𝐵(𝑡𝑓) e de 𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙, respetivamente. O valor encontrado para 𝐼𝐵(𝑡𝑓) é 

de 80 mA e para 𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 é de 117 V. 

 De seguida, com recurso à tabela 14, retirou-se o valor de 𝑍𝑇(𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒) em função do valor de 

𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙. Uma vez que na tabela 14 não existe o valor de 117 V, escolheu-se o valor logo abaixo, 100 V, 

para extrair o valor da impedância corporal. O valor de 𝑍𝑇(𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒) é de 1725 Ω. 

 Relativamente a HF, optou-se pelo circuito corporal da mão esquerda até ambos os pés, uma 

vez que este é o pior caso possível, sendo que HF=1. Consequentemente, BF irá assumir um valor de 

0,5. 

 Tendo em conta as diferentes resistividades dos dois tipos de solo encontrados na subestação, 

considerou-se para o solo natural um aumento de cerca de 350 Ω em 𝑍𝑇(𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒) e para a gravilha de 

granito um aumento de 2500 Ω. Na tabela 11, encontram-se o valor limite de corrente de curto circuito 

para a qual a tensão de toque se torna não tolerável, consoante o tipo de solo. 

Tabela 11 - Valor limite de corrente de curto circuito para a qual a tensão de toque se torna não 
tolerável, consoante o tipo de solo. 

 
Medição 
Efetuada 

Valor 
Previsível [V] 

Valor 
Tolerável 

Máximo [V] 

Valor de 𝑰𝒄𝒄 
Limite 

Tolerável 
[kA] 

Solo 
Natural 

Tensão de Toque 81,16 124,5 1,53 

Solo com 
Camada de 
Gravilha de 

Granito 

Tensão de Toque 94,90 253,5 2,67 

 

 Através do método de cálculo da norma EN 50522 [5], conclui-se que a tensão de toque se 

encontra dentro dos limites suportáveis para o corpo humano. Contudo, comparando os valores obtidos 

na tabela 11 com os valores obtidos na tabela 10, podemos constatar que os valores toleráveis para a 

tensão de toque são bastante inferiores aos valores obtidos com a IEEE Std. 80-2000 [3]. Isto leva a 

que o que valor de corrente de curto circuito máximo seja mais próximo que o desejado do valor de 

corrente de curto circuito utilizado, logo medidas para diminuir a elevação do campo elétrico nestas 

zonas deverão ser tomadas. 

6.2.3. Comparação entre Normas 

 Comparando o procedimento de cálculo de ambos os métodos, ambos têm vantagens e 

desvantagens. O método do IEEE Std. 80-2000 [3] é um método analítico simples e considera a camada 

de material superficial protetor na superfície do solo. Contudo, este não permite contar com fatores 
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como resistências adicionais (calçado, luvas, entre outros). Relativamente ao método de cálculo 

apresentado pela EN 50522 [5], pode ser considerado um método bastante conservador, uma vez que 

em caso de necessidade, este permite-nos utilizar extrapolar a curva original, adicionando diversas 

resistências adicionais e outros fatores. Não obstante, este método não é tão simples, uma vez que é 

necessário recorrer a vários valores tabelados, existindo uma maior probabilidade de ocorrer um erro. 

Também possui a desvantagem de não conter o fator de correção do material protetor à superfície do 

solo. 

6.2.4. Possíveis Melhorias 

 Através dos ensaios realizados aos gradientes de potenciais, é possível listar algumas 

melhorias que deverão ser aplicadas, para diminuir a elevação do campo elétrico do elétrodo de terra. 

Observando os resultados obtidos na tabela 8, a maioria dos valores máximos lá presentes, excetuando 

a tensão de passo em solo de gravilha de granito, junto ao TSA, encontram-se em zonas muito próximas 

ou mesmo juntas à vedação da subestação. O mau condicionamento da gravilha de granito junto à 

vedação, a não existência de uma camada de material protetora à superfície do solo no exterior da 

subestação e o facto de a rede de vedação da subestação não ser isolada, levam ao aumento da 

diferença de potenciais nas zonas anexas à vedação. Por forma a diminuir o valor máximo das tensões 

de toque e de passo nessas zonas, aconselha-se a colocação de gravilha de granito no exterior da 

subestação (até 1 m, junto da vedação) e ao revestimento da rede de vedação da subestação com 

material isolante. 

 O valor da tensão de passo em solo de gravilha de granito, junto ao TSA, pode ser diminuído 

pelo revestimento da rede de proteção do TSA com material isolante, uma vez que esta não é revestida. 

6.3. Apoio da Linha de Transmissão Aérea de 
Energia 

 Foram realizadas medições de terra, em um apoio da linha aérea de transmissão de energia, 

de 400 kV, à entrada de uma subestação de 400/60 kV, utilizando dois métodos de medição diferentes. 

Na figura 44, podemos visualizar os pés do apoio medido. 

 

Figura 44 - Apoio da linha de transmissão aérea de energia onde foi efetuada a medição de 
resistência de terra. 
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 O elétrodo de terra de cada um dos pés do apoio é uma estaca vertical. Tanto o elétrodo, como 

o circuito de terra de cada pé do apoio, encontra-se envolto pelos maciços de betão, não se 

encontrando expostos. 

6.3.1. Medição de Resistência de Terra com Cabo de Guarda 

 O primeiro método utilizado para a medição da resistência de terra do apoio foi o método da 

queda de potencial. Tal como para a subestação, começou-se por enterrar os elétrodos auxiliares de 

potencial (P) e de corrente (C). Estes foram enterrados formando um ângulo superior a 90º e em 

direções perpendiculares à direção da linha de 400 kV, para mitigar a possibilidade de surgir correntes 

induzidas pelo campo magnético da linha. Teve-se em especial atenção aos condutores que ligam os 

elétrodos auxiliares ao equipamento de medição, de modo a evitar que estes fiquem enrolados e com 

o menor número de curvas possíveis, tentando diminuir ao máximo interferências eletromagnéticas. A 

distância a que cada um dos elétrodos auxiliares foi enterrado do apoio foi, aproximadamente, 100m. 

Em comparação com a distância utilizada na subestação, a distância para este caso é muito menor, 

pois a distância entre os afloramentos também é muito menor que o comprimento da subestação.  

 Na figura 45, podemos visualizar a disposição dos elétrodos auxiliares em relação ao apoio. As 

setas vermelhas representam o caminho seguido pela linha. 

 

Figura 45 - Medição da resistência de terra - disposição dos elétrodos auxiliares em relação ao apoio. 

 Após a montagem, ligou-se tudo ao equipamento de medição. O equipamento utilizado foi um 

Chauvin Arnoux C.A. 6472, podendo-se visualizar o mesmo na figura 46. De realçar que, este 

equipamento ao contrário do Fluke 1625 utilizado no caso de estudo anterior (subestação), mede a 

resistência de terra dos elétrodos auxiliares C e P automaticamente e mede também a tensão presente 

nos terminais do equipamento. C tem um valor de 𝑅𝑇−𝐶 = 111Ω e P tem um valor de 𝑅𝑇−𝑃 = 502Ω. 

Relembre-se que o elétrodo auxiliar com o maior valor de resistência de terra é escolhido como P, 

devido à capacidade de medição do aparelho ser maior, quanto maior for a sua resistência. 
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Figura 46 - Equipamento utilizado para a medição da resistência de terra do apoio, através do 
método de queda de potencial. 

 Após toda a montagem experimental estar completa, procedeu-se à realização da medição da 

resistência de terra, considerando o cabo de guarda. O valor de tensão alternada injetada pela fonte foi 

de 32 V e a frequência utilizada foi de 128 Hz.  

 O valor obtido foi 𝑅𝑇_𝐶𝐺 = 0,6Ω. O valor obtido encontra-se dentro dos limites do Regulamento 

de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) (Decreto Regulamentar nº1/92, de 

18/02/92) [43], que é 20Ω. 𝑅𝑇_𝐶𝐺 encontra-se também abaixo do valor aconselhado pela IEC 62305-

3:2011 – Lightining Protection Standard [9] (10Ω). Contudo, é importante realçar que se obteve um 

valor de resistência de terra bastante baixo devido ao cabo de guarda se encontrar conectado a todos 

os outros apoios, pertencentes à linha, diminuindo imenso o valor real de resistência de terra do apoio. 

6.3.2. Medição Individual de cada Pé do Apoio 

 Por forma a medir a resistência de terra do apoio sem contar com o cabo de guarda, utiliza-se 

o método da queda de potencial seletivo, descrito no subcapítulo 5.1.3. 

 Para a realização deste método, a posição dos elétrodos auxiliares é mantida. Na zona de 

transição entre a estrutura metálica exposta ao ar e a parte embebida no betão das fundações, são 

colocados sensores de corrente, envolvendo a parte metálica, em cada um dos pés. Estes são 

colocados de forma a dar no total 4 voltas à parte metálica, como representado na figura 47. Quanto 

maior o número de voltas, maior será a sensibilidade, devido à maior área para o fluxo magnético 

circular, simulando o comportamento de um toro. Não é possível dar um maior número de voltas, por 

limitação do aparelho em questão. 
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Figura 47 - Método da queda de potencial seletivo - colocação dos sensores de corrente em cada um 
dos pés. 

 A ligação aos sensores de corrente é feita através de um segundo equipamento, Chauvin 

Arnoux C.A. 6474 – Pylon Box. Este é conectado ao C.A. 6472 e tem como função regular a 

sensibilidade das medições, que é maior quanto maior for o número de voltas que o sensor der à volta 

da estrutura metálica (de 1 a 4 voltas) e permite escolher em que sitio queremos realizar a medição de 

resistência de terra. Este método, através dos sensores de corrente, permite-nos ignorar a corrente que 

escapa para o cabo de guarda, medindo apenas a resistência de terra em cada pé do apoio. Na figura 

48, podemos visualizar os dois equipamentos interligados. 

 

Figura 48 - Método da queda de potencial seletivo - equipamentos de medição utilizados para a 
medição de resistência de terra. 
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 Durante a realização das medições, mediu-se a resistência de terra do apoio e de cada um dos 

pés do apoio individualmente. As medições foram realizadas a uma frequência de 128 Hz e com a 

injeção de uma tensão de 32 V. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 12. 

Tabela 12 - Valores de resistência de terra do apoio. 

𝑹𝑻 do apoio 

individual [Ω] 

𝑹𝑻 do Pé 1 

[Ω] 

𝑹𝑻 do Pé 2 

[Ω] 

𝑹𝑻 do Pé 3 

[Ω] 

𝑹𝑻 do Pé 4 

[Ω] 

𝑹𝒑𝒂𝒔𝒔. [Ω] 

1,5 9,58 6,34 0,61 190 0,82 

 

 Observando os valores obtidos, mesmo sem contar com o cabo de guarda, a resistência de 

terra do apoio mantém-se abaixo do limite regulamentar imposto de 20 Ω. Analisando os valores obtidos 

para cada pé do apoio, conclui-se que estes não são uniformes, existindo uma grande discrepância 

entre alguns deles. É de realçar o valor de resistência de terra do pé 4 (190 Ω). Se existisse a 

necessidade de melhorar o valor de resistência de terra do apoio da linha, dever-se-ia começar por 

melhorar a resistência de terra do pé 4, uma vez que este possui um valor muito elevado, em 

comparação com os restantes pés. 

 Contudo, apesar de a utilização dos sensores de corrente mitigar o desvio de corrente injetada 

para o cabo de guarda, a corrente de fuga é contabilizada nas medições. Os isoladores, devido à 

sujidade que estes adquirem ao longo do tempo, transferem uma quantidade de corrente (corrente de 

fuga) para o apoio, sendo esta maior ou menor, consoante a quantidade de poluição presente no 

isolador. A corrente de fuga dá origem ao surgimento de uma resistência passiva, 𝑅𝑝𝑎𝑠𝑠., cuja encontra-

se implícita nas medições realizadas. Logo, quanto menor for o valor da 𝑅𝑝𝑎𝑠𝑠., menor será o valor de 

resistência de terra do apoio e de cada um dos seus pés. 
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7. Conclusões e Trabalhos Futuros 
 Ao finalizar esta dissertação, e fazendo uma perspetiva de todo o trabalho realizado, é possível 

salientar alguns pontos importantes desta temática assim como algumas conclusões técnicas 

relacionadas diretamente com a análise de resultados obtidos. Assim, e depois de uma vasta pesquisa 

bibliográfica, no capítulo 3 foi feita uma compilação de diversos conceitos básicos, mas fundamentais 

para o entendimento da importância dos sistemas de terra e da sua manutenção. É importante reter 

que o tipo de solo e a geometria do elétrodo de terra tem uma enorme influência no campo elétrico que 

se originará em caso de um defeito ocorrer, influenciado por sua vez as tensões de toque e de passo 

originadas pela elevação do campo elétrico do elétrodo, podendo ter efeitos negativos para humanos 

ou animais, destacando-se a fibrilação ventricular. 

 No capítulo 4, foi feita mais uma vez uma compilação dos regulamentos e normas mais 

importantes, para os tipos de instalação elétrica principais existentes no país e que se enquadram no 

tema da dissertação. Ao analisar o RSSPTS [1], descobriu-se dois artigos que com o tempo, tornaram-

se desadaptados à realidade, sendo estes o artigo n. º 60 e o artigo n. º 59. Também se percebeu uma 

outra falha, a falta de limitação para tensões de toque e de passo, sendo esta falha comum ao RSLEAT 

[43]. Do descobrimento destas três falhas, foi construída uma critica fundamentada, explicando e 

exemplificando situações em que a falta de regulação, leva a situações perigosas ou de não 

cumprimento. É aconselhada a nomeação de um novo grupo de trabalho, de modo a rever e a atualizar 

ou definir uma nova metodologia, para os casos apresentados. 

 Dado que, nos regulamentos encontrados não se encontravam métodos de cálculo e limitação 

para as tensões de toque e de passo, utilizou-se normas da CENELEC [5], IEC [2] e IEEE [3], como 

referências para o cálculo das tensões limites de toque e de passo, para todos os tipos de instalação 

elétricas considerados. Os métodos de dimensionamento, segundo cada uma das normas, encontra-

se no anexo 1. 

 Quanto aos restantes tipos de instalações elétricas consideradas, nomeadamente centrais 

hídricas e térmicas, parques fotovoltaicos e parques eólicos, uma vez que não foi possível encontrar 

nenhum regulamento, baseou-se em normas da CENELEC e da IEC para realizar o enquadramento 

legislativos das instalações referidas. 

 De seguida, através da consulta dos regulamentos e normas e de diversa bibliografia, foi feita 

uma compilação sobre os métodos existentes para a medição de resistência de terra, gradientes de 

potencial (distribuição do campo elétrico), resistividade e continuidade do sistema de terra (capítulo 5). 

Uma descrição pormenorizada, o quanto possível, foi feita sobre a montagem e o procedimento 

experimental de cada um dos métodos. Destacou-se em que tipos de geometrias, que cada um dos 

métodos era mais recomendado utilizar, e abordou-se também a precisão de cada um dos métodos. 

 Chegou-se à conclusão, que para a medição da resistência de terra, o método da queda de 

potencial e as suas variações com uma pinça e quatro pinças, são os métodos mais utilizados e os que 

são mais precisos. Para o método de medição de gradientes de potencial, apenas foi analisado um 
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método, o método de injeção de corrente. Este método encontra-se em várias normas, não tendo 

encontrado outro método passível de análise. Dado que este método é referenciado por várias normas 

e o único disponível em várias marcas de equipamentos de medição, chegou-se à conclusão de que 

este método é um método de referência e encontra-se uniformizado, não só nacionalmente, mas como 

é utilizado em muitos países. Para a resistividade, o método de Wenner, apesar de ser mais moroso 

de realizar, é o mais preciso, levando a melhor modelização do solo.  

 O método da corrente elevada, para a verificação da continuidade, foi o único método 

analisado, dado que a verificação de continuidade não fazia parte do planeamento inicial. Contudo, 

surgiu a oportunidade de colocar o método em prática. 

 Para consolidar e colocar em prática alguns dos métodos estudados, foram realizadas 

medições em uma subestação e em um apoio de uma linha aérea de transmissão de energia. 

 Na subestação, foram realizadas a medição da resistência de terra, verificação da continuidade 

do sistema de terra, resistividade do solo e a medição de gradientes de potencial. A medição de 

gradientes de potencial e da averiguação da continuidade do sistema de terra foram efetuadas de 

seguida, de modo a aproveitar parte da montagem para a aplicação do método de verificação. Verificou-

se que o elétrodo de terra possuí uma resistência de terra abaixo do valor limite (1Ω) e que todo o 

sistema se encontrava bem ligado, uma vez que em todos os equipamentos ligados à terra foi obtido o 

mesmo valor de resistência de terra. Realçou-se ainda, as principais diferenças entre a montagem e 

procedimento prático descrito no capítulo 5 e a montagem e procedimento utilizado no ensaio. Chegou-

se à conclusão de que muitos dos métodos descritos nas normas, não indicam boas práticas de 

engenharia a se seguir, o que pode levar a erros nas medições.  

 Apesar de não ter testemunhado a realização do método de Wenner no local da subestação, 

mais tarde foi realizada, em um pequeno jardim, uma pequena demonstração de como foi realizado a 

montagem e o procedimento do método. Apesar de parecer um método moroso, é um método de rápida 

execução, cuja precisão vai aumentando à medida que os elétrodos de corrente se afastam dos 

elétrodos de potencial. Este é aplicado tal como é descrito no capítulo 5, à exceção de um pequeno 

truque engenhoso, para facilitar o cálculo das distâncias a que se deve posicionar os elétrodos. 

 Após a medição dos gradientes de potencial, calculou-se os limites de tensão de toque e de 

passo, com recurso à IEEE Std. 80-2000 [3] e à EN 50522 [5], procedendo posteriormente a uma 

comparação dos resultados. Em relação à comparação entre a norma do IEEE [3] e da CENELEC [5], 

obteve-se uma tabela com os valores da tensão de toque tolerável pelos dois métodos, verifica-se que 

os valores da tensão para um mesmo tempo de duração da corrente são diferentes, não sendo muito 

semelhantes. As vantagens do método do IEEE [3] são o facto de ser um método analítico simples e a 

possibilidade de contabilizar a camada de material protetor na superfície do solo. Em relação ao método 

de cálculo que é proposto pela CENELEC [5] apenas assenta na verificação da tensão de toque, 

enquanto que o método do IEEE [3] faz o dimensionamento inicialmente baseado na tensão de toque 

e em segunda instância, passa a um critério mais restritivo, verificando a tensão de passo. Assim o 

método do IEEE [3] estará sempre mais do lado da segurança que o método da CENELEC [5]. Medidas 
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para a diminuição da elevação do campo elétrico, nas zonas onde este era mais elevado foram 

indicadas. 

 No apoio da linha aérea de transmissão de energia, apenas foi realizada a medição da 

resistência de terra, tendo a mesma sido medida, tendo em conta o cabo de guarda e desprezando o 

cabo de guarda, utilizando dois métodos diferentes. Notou-se uma diferença considerável, sendo que 

com o cabo de guarda a resistência de terra obtida foi mais baixa do que sem o cabo de guarda. Logo, 

conclui-se, que para uma boa análise do estado do elétrodo de terra de um apoio de uma linha, a 

medição deverá ser sempre realizada com recurso a métodos, onde seja possível desprezar a corrente 

desviada para o cabo de guarda, por esta ser muita pequena. 

 Por último, foi medida a resistência de terra de cada pé do apoio individualmente. É de realçar 

a enorme variação entre os valores obtidos, o que indicam que estes não se encontram interligados. 

 Como perspetiva de trabalhos futuros são sugeridos alguns pontos em que se apurou existir 

possibilidade de evolução ou que limitaram de alguma forma a execução desta dissertação. 

 Um dos aspetos que se revelou com grande possibilidade de evolução foi os regulamentos 

existentes. Estes não se encontram uniformizados com a metodologia atual e possuem alguns artigos 

inexequíveis. A criação de um grupo de trabalho para corrigir a situação é algo em ter em conta. 

 Um outro aspeto com grande possibilidade de evolução é o estudo de solos com mais do que 

duas camadas e orientações não horizontais. O solo revela-se bastante importante, uma vez que, na 

maioria das vezes, os solos são bastante mais imprevisíveis do que o que foi considerado nesta 

dissertação. Assim, seria importante perceber quais as implicações de um solo, com camadas de 

orientação aleatória de diferentes resistividades, no valor da resistência de terra. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 – Métodos de Dimensionamento 

9.1.1. Norma IEEE Std. 80-2000 

9.1.1.1. Tensão de Passo Tolerável 

 A expressão sugerida na norma IEEE Std. 80-2000 [3], para a tensão de passo tolerável 

genérica, é a seguinte: 

𝑈𝑃𝑡𝑜𝑙 = (𝑅𝐶 + 2𝑅𝑝é)𝐼𝐶                                                                  (36) 

Onde 

• 𝑅𝐶  é a resistência do corpo humano [Ω] 

• 𝑅𝑝é é a resistência do pé-solo [Ω] 

• 𝐼𝐶  é a corrente máxima suportada pelo corpo humano [A] 

 Para a resistência do corpo humano, adotou-se o valor de 1000 Ω, fruto de vários estudos 

levados a cabo ao longo dos anos [3]. 

 Para a resistência pé-solo, adotou-se o valor: 

𝑅𝑝é = 3𝜌                                                           (37) 

 É de referir que, o fator 3𝜌 de 𝑅𝑝é vem da hipótese considerada de que, o pé humano é 

modelado como sendo um prato circular, que está sobre a superfície do solo [6]. A resistência do prato 

considerando uma terra de referência, dada por Dwight [6] será: 

𝑅𝑃𝑟𝑎𝑡𝑜 =
𝜌

4𝑟𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜
                                                         (38) 

Onde 

• 𝑟𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜 é o raio do prato [m] 

 Sendo que o pé humano não é efetivamente um prato circular, usando estudos numéricos e 

modelos à escala, verifica-se que a área em contato com a terra, é mais importante que a sua forma. 

O raio equivalente do pé é determinado pela seguinte expressão: 

𝑟𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜 = √
𝐴𝑝é

𝜋
                                                        (39) 

Onde 

• 𝐴𝑝é é a área do pé em contacto com a terra [𝑚2] 
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 Considerando que a área de um pé de um indivíduo adulto é aproximadamente 200 𝑐𝑚2, o raio 

é 𝑟𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜 ≅ 0,08 𝑚 [12], então a resistência de um pé à superfície do solo será dada por: 

𝑅𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜 =
𝜌

4×0,08
= 3𝜌                                                     (40) 

 Considerando que a resistência mútua entre os pés do individuo é desprezável, a resistência 

equivalente será dada, apenas pela soma das duas resistências dos pés do indivíduo, obtendo-se a 

expressão (37). Se uma camada de material protetor for colocada sobre o solo, é necessário 

contabilizar a influência deste material. 

𝐶𝑠é dado por: 

𝐶𝑠 = 1 −
0,09(1−

𝜌

𝜌𝑠
)

2ℎ𝑠+0,09
                                                      (41) 

 Se a camada de material protetor for utilizada, na equação (37), é necessário contabilizar o 

fator 𝐶𝑠, ficando a expressão 3𝜌𝑠𝐶𝑠. Nas equações seguintes,  𝜌 passará a 𝜌𝑠.  

 É de referir que este fator de correção 𝐶𝑠 é bastante importante, pois é prática comum em 

instalações elétricas ao ar livre, colocar-se uma camada de material de elevada resistividade sobre o 

solo, por exemplo gravilha de granito, tendo-se de se contabilizar a sua influência. 

 A corrente máxima admissível que poderá atravessar o corpo humano é a corrente máxima 

que não provoca fibrilação ventricular. O limite de corrente para que ocorra fibrilação ventricular está 

dependente do peso do indivíduo e do tempo de duração da corrente. A corrente máxima admissível é 

dada pela equação de Dalziel [3] e como, a população é heterogénea, é necessário considerar o 

carácter probabilístico da corrente. Considera-se uma probabilidade de ocorrência de fibrilação 

ventricular de 0,5%, selecionada através de dados estatísticos [12]. 

 Para um peso corporal de 50 kg: 

𝐼𝐶_50𝑘𝑔 =
0,116

√𝑡𝑠
                                                           (42) 

Onde 

• 𝐼𝐶_50𝑘𝑔 é a corrente máxima suportado pelo corpo humano, para um peso corporal de 50 Kg [A] 

• 𝑡𝑠 é o tempo de duração da corrente que atravessa o corpo [s] 

 Para um peso corporal de 70 kg: 

𝐼𝐶_70𝑘𝑔 =
0,157

√𝑡𝑠
                                                          (43) 

Onde 

• 𝐼𝐶_70𝑘𝑔 é a corrente máxima suportado pelo corpo humano para um peso corporal de 70 kg [A] 
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 As equações (42) e (43), baseiam-se em testes limitados a uma gama de valores entre 0,03s 

a 3,0s, para o valor do tempo de duração da corrente, de modo a que esta equação não é válida para 

defeitos de maior duração. 

 Considera-se o tempo de duração de defeito, 𝑡𝑓, igual ao tempo de duração da corrente no 

corpo, 𝑡𝑠, o que leva a que consideremos valores inferiores de corrente máxima tolerável, e 

consequentemente, valores menores de tensão de toque e passo toleráveis, correspondendo a uma 

maior garantia de segurança. 

 

Figura 49 - Corrente de fibrilação para vários animais em função do peso corporal (retirado de [3]). 

 Na figura 49, é apresentada a corrente que causa de fibrilação ventricular para vários animais, 

em função do seu peso corporal. 

 Tendo em conta todas as considerações feitas, a tensão de passo tolerável para um peso 

corporal de 50kg é dada pela seguinte equação: 

𝑈𝑃𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 6𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,116

√𝑡𝑠
                                      (44) 

 Para um peso corporal de 70kg: 

𝑈𝑃𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 6𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,157

√𝑡𝑠
                                      (45) 

 Se não for colocada uma camada superficial de inertes de alta resistividade, então 𝐶𝑠 = 1 e 

𝜌𝑠 = 𝜌.  

 É importante referir que, escolher um peso de 70kg para um humano, é uma boa prática de 

engenharia, pois para um peso de 50kg, considerar-se-á um limite demasiado conservador podendo 

levar ao sobredimensionamento. 
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9.1.1.2. Tensão de Toque Tolerável 

 Tendo em conta o exposto anteriormente, para a tensão de toque tolerável teremos: 

𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 = (𝑅𝐶 +
𝑅𝑝é

2
) 𝐼𝐶                                                       (46) 

Logo, para um peso corporal de 50kg: 

𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 1,5𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,116

√𝑡𝑠
                                          (47) 

Para um peso corporal de 70kg: 

𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 = (1000 + 1,5𝐶𝑠𝜌𝑠)
0,157

√𝑡𝑠
                                          (48) 

 É de referir que para a tensão de toque tolerável, a resistência equivalente dos pés do indivíduo 

será dada pelo paralelo das resistências dos dois pés, o que justifica o fator 1,5 na expressão (47) e 

(48). 

9.1.2. Norma IEC 60479-1 

 A norma providencia dados para a resistência do corpo, como função da tensão aplicada ao 

corpo humano. Estes dados são apresentados para várias circunstâncias, tendo em conta o percurso 

da corrente que atravessa o corpo humano, como condições da área de contacto, por exemplo, 

consideração da própria área de contacto e da corrente, alternada ou contínua. Como ilustração destes 

dados, a figura 50 apresenta a resistência do corpo em função da tensão aplicada ao corpo humano 

[12]. 

 

Figura 50 - Resistência do corpo humano em função da tensão aplicada ao corpo (retirado de [12]). 

 Na figura 50, devido à população ser heterogénea, a curva de 5% representa valores de 

resistência do corpo humano que não foram ultrapassados por 5% da população, a de 50% indica 

valores de resistência do corpo humano que não foram ultrapassados por 50% da população, e assim 

por diante. Todos os valores da figura 50, são para a resistência entre as duas mãos de um indivíduo.  
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 Dados da resistência do corpo humano em função do percurso percorrido pela corrente são 

também apresentados, figura 51. Em IEC 60479-1 [2], apresenta-se um método gráfico, para a 

obtenção da resistência do corpo humano, tendo em conta o percurso da corrente. 

 

Figura 51 - Resistências internas parciais do corpo humano (retirado de [2]). 

 Na figura 51, os números apresentados representam o valor da impedância interna de diversos 

segmentos do corpo humano, como percentagem, em relação à impedância do percurso mão-pé. É de 

referir que, a impedância do corpo humano é a série entre a impedância interna do percurso 

considerado e as duas impedâncias da pele, a impedância de entrada da corrente e a de saída.  

 Por outro lado, a IEC 60479-1 [2] apresenta um gráfico, figura 52, para a obtenção da 

impedância total do corpo humano, em função da tensão de toque, isto é, a tensão aplicada ao corpo 

humano. 
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Figura 52 - Impedância total do corpo humano para um percurso mão para mão, para elevadas áreas 
de contato em condições secas (1), húmidas (água doce) (2), húmidas (água salgada) (3), para um 

percentil de 50% da população, para uma tensão de toque entre 𝑈𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒=25 a 700 V, para as 

frequências de 50 ou 60 Hz (retirado de [2]). 

 O IEC 60479-1 [2] fornece também valores da corrente permissível que, pode atravessar o 

corpo humano em função da duração do defeito, figura 53. 

 

Figura 53 - Corrente tolerável no corpo humano em função da duração do defeito (retirado de [2]). 

 Os pontos da curva representam 0,14% de probabilidade de fibrilação ventricular, a curva 

representa 5% de probabilidade de fibrilação ventricular, e a curva representa probabilidade de 50%. 

Estas curvas separam a figura 53 em zonas, por exemplo, a zona 4, representa todas as combinações 

de corrente no corpo humano e duração do defeito que irá levar a fibrilação ventricular com 

probabilidade superior a 50%.  

 As tensões de toque e de passo toleráveis são dadas, segundo o IEC 60479-1 [2], pelas 

equações [12]: 

𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 = 𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡)[𝑅𝐶_𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒(𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡)) + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖._𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒]                                (49) 

𝑈𝑃𝑡𝑜𝑙 = 𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡)[𝑅𝐶_𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜(𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡)) + 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖._𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜]                                   (50) 

Onde 
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• 𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡) é a corrente tolerável no corpo humano, para uma duração t do defeito. Esta corrente é 

obtida através da figura 50. 

• 𝑅𝐶_𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒(𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡)) é a resistência do corpo humano, pelo percurso especificado pela tensão de 

toque (usualmente, mão para os dois pés) e para uma corrente que atravessa o corpo humano 

de 𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡). Estes dados são obtidos das figuras 50 e 51. 

• 𝑅𝐶_𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜(𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡)) é a resistência do corpo humano pelo percurso especificado pela tensão de 

passo (pé para pé) e para uma corrente que atravessa o corpo humano de 𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡). Estes dados 

são obtidos das figuras 50 e 51. 

• 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖._𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒  é a resistência pé-solo equivalente para a tensão de toque, isto é, considerando o 

paralelo entre as duas resistências dos pés ao solo. 

• 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖._𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜  é a resistência pé-solo equivalente para a tensão de passo, isto é, considerando a 

série entre as duas resistências dos pés ao solo. 

 É de referir que o IEC 60479-1 [2] não providencia todos os dados para o cálculo de 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖._𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 

e de 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖._𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜. Para o seu cálculo, pode-se fazer uso da expressão do IEEE Std. 80-2000 [3], equação 

(37), aplicando esta a cada um dos casos. 

 A aplicação das equações (49) e (50) para obter as tensões de toque e de passo toleráveis, 

envolve os seguintes passos: 

• Para um defeito de duração t e uma dada probabilidade de fibrilação ventricular, determinar o 

valor da corrente tolerável a percorrer o corpo humano, 𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡), retirada da figura 53; 

• Para a corrente tolerável, 𝑖𝐶𝑡𝑜𝑙(𝑡), determinar as resistências 𝑅𝐶_𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 e 𝑅𝐶_𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜, através das 

figuras 50 e 51; 

• Calcular 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖._𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖._𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜, por exemplo, com auxílio das equações apresentadas no IEEE 

Std. 80-2000; 

• Calcular 𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 e 𝑈𝑃𝑡𝑜𝑙 através das equações (49) e (50). 

9.1.3. EN 50522 

 A tensão de toque tolerável pelo corpo humano (𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙), segundo a CENELEC [5], é o valor 

máximo de tensão a que pode ficar sujeito o corpo humano, sem o perigo de se estabelecer uma 

corrente que, provoque a fibrilação ventricular. Os valores da tensão de toque tolerável estabelecidos 

pela EN 50522 [5] são apresentados na figura 54, em que se apresenta 𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙 em função do tempo de 

duração do defeito. Estes valores de tensão serão utilizados para a validação do sistema de terra, de 

acordo com as verificações a realizar. 
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Figura 54 - Tensão de toque tolerável, 𝑈𝑇𝑡𝑜𝑙, em função da duração da corrente de defeito (retirado 
de [5]). 

 O dimensionamento segundo a norma da CENELEC é apenas feito tendo em conta a tensão 

de toque, não se considerando a tensão de passo. 

 

9.2. Anexo 2 – Gráficos do Potencial dos Restantes Perfis 

 

 

Figura 55 - Representação gráfica do potencial do solo, equipamentos e da vedação, no perfil 2. 



82 
 

 

Figura 56 - Tensões de toque previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 2. 

 

Figura 57 - Tensões de passo previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 2. 

 

Figura 58 - Representação gráfica do potencial do solo, equipamentos e da vedação, no perfil 3. 
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Figura 59 - Tensões de passo previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 3. 

 

Figura 60 - Tensões de toque previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 3. 

 

Figura 61 - Representação gráfica do potencial do solo, equipamentos e da vedação, no perfil 5. 
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Figura 62 - Tensões de toque previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 5. 

 

Figura 63 - Tensões de passo previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 5. 

 

Figura 64 - Representação gráfica do potencial do solo, equipamentos e da vedação, no perfil 6. 
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Figura 65 - Tensões de passo previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 6. 

 

Figura 66 - Tensões de toque previsíveis vs limite tolerável IEEE Std. 80-2000, no perfil 6. 

9.3. Anexo 3 – Aplicação do Método de Wenner em um 
Jardim 

 

 

Figura 67 - Aplicação do método de Wenner. 
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Figura 68 - Marcações nas cordas utilizadas durante o procedimento prático. 

9.4. Anexo 3 – Tabelas Utilizadas no Cálculo da Tensão de 
Toque Segundo a EN 50522 

Tabela 13 - Corrente permissível que atravessa o corpo humano, dependendo da duração do defeito. 

Duração do Defeito [s] 
Corrente que Atravessa o Corpo Humano 

[mA] 

0,05 900 

0,10 750 

0,20 600 

0,50 200 

1,00 80 

2,00 60 

5,00 51 

10,00 50 

 

Tabela 14 - Impedância total do corpo humano relacionado com a tensão de toque. 

Tensão de Toque [V] Impedância Total do Corpo Humano [Ω] 

25 3250 

50 2500 

75 2000 

100 1725 

125 1550 

150 1400 

175 1325 

200 1275 

225 1225 

400 950 

500 850 

700 775 

1000 775 

 

Tabela 15 - Valores calculados da tensão de toque permissível em função da duração do defeito. 

Duração do Defeito [s] Tensão de Toque Permissível [V] 

0,05 716 

0,10 654 

0,20 537 

0,50 220 

1,00 117 

2,00 96 

5,00 86 

10,00 85 

 


