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1. Introdução
A promoção de níveis adequados de qualidade de serviço no sector eléctrico é uma condição essencial
para o bem-estar e satisfação das necessidades da população e para o desenvolvimento de uma
actividade económica globalmente competitiva. A qualidade de serviço no sector eléctrico pode ser
analisada nas suas duas componentes:
- Qualidade de serviço de natureza comercial.
- Qualidade de serviço de natureza técnica.
De modo a garantir a segurança de pessoas e fiabilidade de instalações, considera-se essencial a
realização de ligações à terra em conformidade, bem como garantir que os valores máximos definidos
para a resistência de terra, não são ultrapassados. A realização de ligações à terra, a medição e o registo
dos valores da resistência de terra, devem obedecer a regras normalizadas em todas as vertentes e em
todas as geografias.

2. Objecto
O presente documento foi elaborado tendo em vista a uniformização das regras e procedimentos a
observar na execução de medições, tendo em vista a determinação dos valores de resistência de terra
em qualquer tipo de instalação da EDP Distribuição.
Na elaboração do presente documento foram tidas em consideração informação técnica, legislação
aplicável, estudos/ensaios técnicos e o que se encontra estipulado na respectiva normalização de
referência (interna e externa).

3. Campo de aplicação
Com este Guia, todos os executantes (internos e Externos) deverão ser capazes de identificar qual o
método a adoptar para a medição de valores de resistência de terra em qualquer instalação da Rede de
Distribuição da EDP-Distribuição,SA , em função das condições de exploração da rede e da condição
técnica da instalação e aplicar os procedimentos preconizados no presente documento.
Os destinatários são o pessoal interno, prestadores de serviços e outras entidades, que intervêm na
construção e manutenção de Redes de Distribuição para EDP Distribuição.
Para além das necessárias medidas de Segurança a aplicar neste tipo de actividade, preconiza-se que os
trabalhadores envolvidos devem ser qualificados e terem habilitação mínima B1V para rede de baixa
tensão e/ou M1 para Média e Alta e Média Tensão (fora de tensão).
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4. Normas e Documentação de referência
Na elaboração do presente documento foram tidas em consideração, no seu todo ou em parte,
disposições ou referências de outros documentos e normas, que a seguir se enumeram:
- Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão Dec. Reg. nº 1/92 de 18 de
Fevereiro.
- Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão.
Dec. Reg. n.º 90/84.
- Regulamento de consignações da Rede de Distribuição AT, MT, e BT.
- Manual de Prevenção do Risco Eléctrico.
- Regulamento de segurança de subestações e postos de transformação e de seccionamento.
- Regulamento de Redes de Distribuição de Energia em Baixa Tensão.
- Guia de Coordenação de Isolamento (DRE-C10-001/N).
- Guia de Terras (DRE-C11-040/N).

5. Definições
Terra de protecção – TP.
Circuito de terra a que são ligados todos os elementos condutores da instalação normalmente sem
tensão, ou com tensões não perigosas, mas sujeitos a uma passagem fortuita de corrente que provoque
diferenças de potencial perigosas e não previstas entre esses elementos, incluindo o solo.
Terra de serviço - TS.
Circuito de terra a que são ligados unicamente pontos dos circuitos eléctricos para influenciar as suas
condições de exploração, quer limitando o potencial dos condutores em relação ao solo, quer
permitindo o funcionamento das protecções.
Terra única (terra geral) - TU.
Circuito de terra que resulta da ligação da terra de protecção com a terra de serviço.
Terra de Neutro – TN.
Circuito que interliga, em pontos estratégicos da rede de distribuição de Baixa Tensão, o condutor de
neutro à terra.
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6. Procedimentos de segurança
Relacionado com a atividade de medição de valores de resistência de terras, estão aspectos de
segurança das pessoas que executam os trabalhos, que devem ser acautelados. Desta forma, os
executantes deverão dar cumprimento à Ficha de Procedimentos de Segurança - Anexo I – FPS–
MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIAS DE TERRAS em instalações da rede de distribuição, onde se caracterizam os
trabalhos a realizar, os riscos associados e as medidas de prevenção.
Recomenda-se, para além da necessária habilitação para a realização deste tipo de medições, a
utilização do seguinte equipamento de protecção individual:
- Fato ignífugo;
- Luvas isolantes;
- Capacete com viseira e francalete;
- Botas de protecção.

7. Identificação dos materiais e equipamentos necessários
De forma a podermos implementar os métodos de medida preconizados no presente Guia, os
executantes deverão estar munidos dos seguintes materiais e equipamentos:
- EPI e EPC;
- Medidor de terras (terrômetro) com possibilidade de implementar todos os testes
preconizados neste documento;
- Kit de bobinas constituído por quatro bobinas de cabo com 100 metros de comprimento cada e
quatro estacas auxiliares;
- Fita ou roda métrica.

8. Apresentação dos métodos de medição do valor da resistência de terra
Para efectuar a medição de uma resistência de terra é necessário criar um circuito eléctrico, fechado
pela terra, onde seja possível aplicar uma corrente entre dois pontos suficientemente afastados e
observar as variações de tensão que ocorrem dentro desse circuito.
De acordo com a lei de Ohm, a corrente aplicada circulará pela terra e provocará o aparecimento de
tensões no solo. A relação entre a tensão resultante e a corrente aplicada permite obter o valor da
resistência de terra.
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Existem vários métodos para a determinação do valor da resistência de terra, que se baseiam no mesmo
princípio de funcionamento. No entanto, a opção por um deles deve ter em conta a condição técnica e
as condições envolventes da instalação.
Na EDP – Distribuição, para a medição de valores de resistência de terra serão considerados os métodos
a seguir indicados:
- Método das quedas de tensão;
- Método seletivo;
- Método “Clamp-On”.

8.1. Descrição dos métodos
8.1.1 - Método das quedas de tensão
O princípio de funcionamento do método das quedas de tensão baseia-se na aplicação e monitorização
de uma corrente eléctrica que circulará entre o eléctrodo de terra a medir, E, e o eléctrodo auxiliar de
corrente, C, e a monitorização da diferença de potencial entre o eléctrodo de terra, E, e o eléctrodo
auxiliar de tensão, P. O esquema de princípio encontra-se ilustrado na figura 1.

Figura 1: Esquema ilustrativo do método das quedas de tensão

O valor da resistência de terra, RE , é obtido pelo quociente do valor da diferença de potencial medida
numa zona do solo onde a variação de potencial com a distância seja nula pelo valor da corrente
aplicada, RE =

UEP
.
IEC

Para a aferição dos valores medidos, recomenda-se a realização de várias medições de forma a verificar
a validade dos resultados e a influência do potencial do eléctrodo de terra sobre os eléctrodos
auxiliares.
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Cada vez que é movimentado o eléctrodo de terra auxiliar de tensão, P, deverá ser registado o valor da
resistência de terra medida pelo equipamento de forma a traçar uma curva de resultados conforme
ilustrado na figura 2.

Figura 2: Método das quedas de tensão e respectiva curva de resultados

Se os resultados obtidos permitirem a visualização de um gráfico idêntico ao apresentado na figura 2,
então, o valor da resistência na zona linear e constante corresponde ao valor da resistência de terra
(zona 2 do gráfico).

Figura 3: Método das quedas de tensão e respectivas curvas de resultados para diferentes distâncias

Caso a curva de resultados adquira um formato semelhante às curvas C1 ou C2 ilustradas na figura 3,
então é necessário afastar o eléctrodo de terra auxiliar de corrente, C, e efectuar novas medições. Esta
situação ocorre devido à intercepção entre as zonas de influência do eléctrodo de terra a medir, E, e o
eléctrodo auxiliar de corrente, C, não existindo assim uma zona no solo onde a variação do potencial
com a distância seja nula, de forma a ser introduzido o eléctrodo de terra auxiliar de tensão, P.
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Em suma, o método da queda de potencial é um método que permite obter bons resultados, fácil de
aplicar, e que permite também, avaliar, através da curva de medidas, a qualidade dos resultados
obtidos.
Constrangimentos:
- É obrigatório desligar o eléctrodo de terra a medir da restante rede de terras.
- Falta de condições na zona envolvente à instalação para a colocação dos eléctrodos
de terra auxiliares ou coloca-los numa zona suficientemente afastada para que não
haja intercepção entre as áreas de influência.

8.1.2 - Método Selectivo
Este método pode ser considerado com uma variante do método das quedas de tensão. A diferença está
na forma como se obtém o valor da corrente que circula no eléctrodo de terra medir, ou seja, neste
método é utilizada uma pinça auxiliar de corrente que permite medir de forma isolada a corrente que
circula no eléctrodo de terra que se pretende medir.
Uma possível aplicação deste método está ilustrada na figura 4. Pretende-se efectuar a medição do
valor da resistência da terra de serviço, R TS , de um PT AI em funcionamento e com a rede eléctrica de
neutro da baixa tensão interligada.

Figura 4: Princípio de funcionamento do método selectivo
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Se fosse aplicado a método das quedas de tensão o valor da resistência de terra calculado pelo
equipamento é dado pela relação:

RTS =

Vmedido
Iaplicado

(eq.(1))

Através da Figura 4 podemos verificar que a corrente aplicada, Iaplicado , pelo equipamento é maior que a
corrente que circula pelo eléctrodo de terra que queremos medir, logo o valor que seria medido seria
inferior ao valor real (com esta medição obteríamos o valor da resistência global de neutro, TGN).
Com a utilização da pinça auxiliar, o equipamento obtém o valor da corrente que circula pelos
eléctrodos da terra de serviço, Imedido , desprezando assim o valor da corrente que circula pelo condutor
de neutro.
Deste modo, o valor da resistência da terra de serviço é obtido pela razão:

RTS =

Vmedido
Imedido

(eq.(2))

Note-se que todas as regras descritas para o método das quedas de potencial devem ser utilizadas neste
método. Assim deve ser traçada uma curva de resultados idêntica à da figura 2 de modo a determinar o
valor da resistência de terra.
O método selectivo é um método que permite obter bons resultados, fácil de aplicar, permite avaliar,
através da curva de medidas, a qualidade dos resultados obtidos e ainda elimina o constrangimento
identificado no método das quedas de tensão relativamente à necessidade da desligação do eléctrodo
de terra a medir da restante rede de terras da baixa tensão.
Constrangimentos:
- Falta de condições na zona envolvente à instalação para a colocação dos eléctrodos
de terra auxiliares ou coloca-los numa zona suficientemente afastada para que não
haja intercepção entre as áreas de influência.
- Existência de ligações à terra em paralelo muito próximos do eléctrodo de terra a
medir.
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8.1.3 - Método Clamp-On
Este método é caracterizado por uma medição aproximada do valor da resistência de terra sem a
necessidade de aplicar eléctrodos de terra auxiliares e com a possibilidade de efectuar a medição com a
instalação em ou fora de serviço.
Só é possível utilizar este método quando existirem uma ou mais ligações à terra em paralelo com a
resistência de terra a medir de forma a garantir um caminho de retorno pela terra para a corrente
resultante.
A figura 5 ilustra um PT dotado com terra única e interligado na sua rede de BT com 2 armários de
distribuição.

Figura 5: Princípio de funcionamento do método “Clamp-On”

O equipamento de medida aplica uma tensão no circuito de terras, monitoriza a corrente resultante e
calcula o valor da resistência de terra pela relação:

R medido = R TU +
Caso o valor do paralelo de

R TN1 xR TN2
R TN1 + R TN2

(eq.(3))

RTN1 com RTN2 for muito baixo então temos uma boa aproximação entre o

valor medido e o valor real.

Rmedido ≈ R TU

(eq.(4))

De notar que os valores medidos são mais próximos do valor real, quanto maior for a malha de terra
existentes em paralelo com o eléctrodo a medir, fazendo tender assim para 0 Ohm o valor do paralelo.
Caso os valores medidos estejam abaixo dos regulamentares os mesmos podem ser validados já que a
aproximação efectuada pelo método é sempre por excesso.
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Constrangimentos:
- Os valores obtidos são sempre uma aproximação ao valor real.
- Não permite efectuar medições em eléctrodos onde não se verificam caminhos de
retorno pela terra (Exemplo a terra de protecção em PT´s).

8.2. Implementação dos métodos no terreno
De forma a implementar no terreno os métodos de medida acima descritos, têm de ser executados
sequencialmente os seguintes passos:
1º Avaliação da envolvente e da condição técnica da instalação.
Antes de se dar início à implementação física dos trabalhos deverão ser seguidos, previamente, os
seguintes pontos:
- Analisar a envolvente (Tipo da instalação, condição de exploração, condição técnica, análise de
riscos);
- Verificar as condições necessárias para a realização dos trabalhos (autorizações meios humanos,
materiais, ferramentas e equipamentos);
- Identificar os locais mais adequados para instalação dos eléctrodos de terra auxiliares;
- Identificar os pontos de ligação do equipamento (garras, pinças, cabos e equipamento de medida);
- Identificar o esquema de terras existente no PT e as grandezas a medir tendo em conta o seguinte
quadro:
Tipo de
instalação

Esquema de terras
do PT

PTAI, PTCB, PTCA,
PTA/AS

TT
TN

Resistência de terra a medir

Valor Regulamentar
(Ω)

Terra de Protecção (TP)

20

Terra de Serviço (TS)

20

Terra Única (TU)

1

2º Identificação do método de medida adequado para executar as medições.
Em função do tipo de instalação e o seu estado de exploração o executante deverá identificar o
método de medida que mais se ajusta às suas necessidades, tendo presente o seguinte quadro:
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Resistência
de terra a
medir

Terra de
Protecção

Terra de
Serviço

Terra Única

Instalação

PTA/AS, PTAI,
PTCB, PTCA

PTA/AS*,
PTAI*, PTCB,
PTCA

PTAI, PTCB,
PTCA

11

Estado de exploração

Método

Condutor proveniente do eléctrodo de terra
a medir desligado do circuito de terras

Método das quedas
de tensão

Não é possível desconectar o condutor
proveniente do eléctrodo de terra a medir
do circuito de terras

Método Selectivo

Condutor proveniente do eléctrodo de terra
a medir desligado do circuito de terras

Método das quedas
de tensão

Não é possível desconectar o condutor
proveniente do eléctrodo de terra a medir
do circuito de terras

Método Selectivo

Condutor proveniente do eléctrodo de terra
a medir desligado do circuito de terras

Método das quedas
de tensão

Não é possível desconectar o condutor
proveniente do eléctrodo de terra a medir
do circuito de terras

Método Selectivo /
Método “Clamp ON”

* Nos PT do tipo aéreo onde a terra de serviço é executada na rede aérea de BT através da ligação do condutor de
neutro à terra no apoio mais próximo do PT, a medição da terra de serviço deverá ser realizada nesse apoio.
Realça-se que este apoio deverá ser identificado no mapa de registo de terras existente no PT como sendo o apoio
da terra de serviço.

3º Implantação dos eléctrodos auxiliares e realização das ligações eléctricas
Caso o método utilizado seja o método das quedas de tensão ou o método selectivo têm de ser
colocados eléctrodos de terra auxiliares obedecendo a algumas regras práticas de forma a evitar
possíveis intercepções entre as áreas de influência dos eléctrodos.
Duas opções podem ser tomadas mediante as condicionantes do terreno.
Opção 1:
- Os eléctrodos de terra auxiliares P e C são colocados no solo com um ângulo superior a 90º
entre eles e entre o eléctrodo de terras a medir. A zona preferencial para colocar os eléctrodos
auxiliares é a zona A (zona oposta à localização dos eléctrodos da terra) como está ilustrado na
figura 6.
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- O comprimento mínimo entre os eléctrodos de terra auxiliares e o eléctrodo de terra a medir
deverá ser de 100m.

Figura 6: Esquema de princípio para a colocação dos eléctrodos de terra auxiliares

Opção 2:
- Os eléctrodos de terra auxiliares P e C são colocados no solo na mesma direcção e com um
ângulo superior a 90º entre eles e o eléctrodo de terra a medir. A zona preferencial para
colocar os eléctrodos auxiliares é a zona A (zona oposta à localização dos eléctrodos da terra)
como está ilustrado na figura 7.
- O comprimento mínimo entre o eléctrodo de terra auxiliar de corrente, C, e o eléctrodo de
terra a medir, E, deverá ser de no mínimo 100m. O eléctrodo auxiliar de tensão, P, deverá ser
colocado a 62% do valor do comprimento aplicado ao eléctrodo de terra de corrente, C, (62m
caso a distância de P for os 100m).

Figura 7: Esquema de princípio para a colocação dos eléctrodos de terra auxiliares

Depois de colocados os eléctrodos auxiliares é necessário proceder à sua interligação com o
equipamento de medida através das bobines de cabo existentes para o efeito.
Por fim, é necessário colocar a garra e/ou a pinça proveniente do equipamento de medida para a
aplicação da corrente de medida no circuito. De forma a minimizar possíveis erros deverão ser
cumpridas as regras descritas na tabela seguinte.
12
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Método

Resistência
de terra a
medir

Local onde colocar a garra e/ou a
pinça para a execução da
medição

13

Ilustração fotográfica de princípio

Terra de
Protecção

Método
das
quedas
de
tensão

- Garantir que o condutor
proveniente do eléctrodo a medir
se encontra desligado da restante
rede de terras e conectar aí a
garra de injecção de corrente do
equipamento de medida
Terra de
Serviço

Terra Única

- Garantir que os condutores
provenientes dos eléctrodos de
terra a medir se encontram
shuntados e desligados das
restantes redes de terras e
conectar aí a garra de injecção de
corrente do equipamento de
medida

Terra de
Protecção

- Conectar a garra de injecção de
corrente do equipamento de
medida ao condutor proveniente
do eléctrodo a medir e aplicar a
pinça de medida imediatamente
abaixo de acordo com a
orientação existente na mesma

Terra de
Serviço

- No caso da Terra Única a pinça
de medida deverá ser aplicada
por forma a garantir que os
condutores provenientes dos
eléctrodos de terra são “vistos”
em paralelo pelo equipamento de
medida.

Método
Selectivo
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Terra Única

- Garantir que existem ligações à
terra em paralelo de forma a
garantir um caminho de retorno
para a corrente.
Método
“Clamp
On”

Terra Única

- Aplicar a pinça ou as pinças de
medida aos condutores
provenientes dos eléctrodos de
terra a medir garantindo que os
mesmos são vistos em paralelo
pelo equipamento de medida.

4º Medição do valor da resistência de terra
Depois de efectuadas todas as ligações é necessário seleccionar no equipamento de medida o método
utilizado e assim efectuar a medição do valor da resistência de terra.
De forma a validar os resultados obtidos seria necessário efectuar várias medições e traçar a curva de
resultados como descrito no ponto 6.1. Este processo é bastante moroso e pode ser simplificado
efectuando apenas mais duas medições movimentando o eléctrodo de terra auxiliar de tensão, P, em
+/- 1 metro em relação à primeira medição de acordo com a opção escolhida na colocação dos
eléctrodos de terra auxiliares. Segue as figuras ilustrativas para as duas situações.

Situação 1: Eléctrodos
de terra auxiliares
colocados com um
ângulo >=90 entre si.
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Situação 2: Eléctrodos
de terra auxiliares
colocados na mesma
direcção.

Figura 8: Esquema de princípio para a colocação dos eléctrodos de terra
auxiliares para a validação dos resultados

Se o valor das três medições não variar mais de 10% entre si, então o valor da resistência de terra
obtido está validado.
No caso em que a condição anterior não se verifique, então é necessário aumentar a distância dos
eléctrodos auxiliares face ao eléctrodo de terra a medir e proceder a novas medidas até que a condição
seja verificada.
Poderá ainda ocorrer o caso que o procedimento anterior não tenha aplicabilidade ou não valide a
condição anterior. Nesta condição deverão ser reposicionados os eléctrodos auxiliares de forma a tentar
evitar as intercepções registadas.
Por fim, para a medição do valor da resistência de terra num posto de transformação dotado de terra
única pelo método “Clamp ON” em que se obtém um valor inferior ao regulamentar (1 ohm) o valor a
registar é o medido. Para valores superiores ao valor regulamentar, então a medição efectuada não é
conclusiva sendo necessário utilizar outro método de forma a efectuar a adequada medição do valor da
resistência de terra.

5º Registo do valor da resistência de terra
Depois de efectuadas as medições é obrigatório proceder ao registo dos valores no mapa de terras
(anexo II) existente no interior do posto de transformação e deverão ser comunicados ao gestor de obra
de forma a registar ou actualizar os valores nos sistemas corporativos.
Na sequência da construção da instalação ou de acções de manutenção, será realizado/actualizado, um
esquema representativo da localização dos circuitos de terra executados/modificados conforme anexo
III.
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9. Métodos de medida da resistividade do solo
A primeira informação necessária para a elaboração de um sistema de terras é o conhecimento prévio
das características do solo, sobretudo no que diz respeito à sua constituição. Portanto, conhecer o valor
da resistividade do solo é fundamental aquando da realização de um projecto de terras.
A resistividade do solo varia de um local para outro e, ainda, durante as estações do ano. Para a sua
medição são normalmente utilizados dois métodos:
- Medição por amostragem
- Medição local
A medição por amostragem é caracterizada por ensaios em laboratório de uma ou várias amostras de
solo recolhido no local, cuja resistividade se deseja conhecer. Este tipo de medição apresenta um grande
inconveniente, pois não pode assegurar que a amostra apresente no laboratório exactamente as
mesmas características que apresentava no local de origem, principalmente em relação à humidade e
compactação.
A medição local é caracterizada pela imposição de determinados sinais electromagnéticos em regiões
limitadas do solo, através de eléctrodos adequadamente posicionados, sendo possível caracterizar, pela
detecção dos potenciais estabelecidos nas imediações, a composição do solo na região, em termos da
sua resistividade.

9.1. Descrição do método de medida da resistividade do solo por medição local
Um método utilizado para determinar a resistividade do solo no local da instalação é o de Wenner. Este
baseia-se na colocação de quatro eléctrodos auxiliares, dois de corrente e dois de tensão, equidistantes,
no solo a ser avaliado. Posteriormente, deverá ser aplicada uma corrente eléctrica conhecida, fixa, nos
dois eléctrodos auxiliares de corrente (os mais afastados) e deverá ser monitorizada as tensões que
surgem no solo através dos dois eléctrodos auxiliares de tensão.
O esquema de princípio encontra-se ilustrado na figura 9.

Figura 9: Esquema de princípio do método de Wenner

16

Manual de Medição da Resistência de Terra

17

Aplicando a Lei de Ohm é encontrada o valor da resistência do solo entre os dois eléctrodos de
referência.
Assim, se considerarmos que estamos perante um solo homogéneo, a resistividade do solo é calculada
através da equação [3]:

ρE =

4 × π × A × Rm
2A
A
1+
−
A 2 + 4 × B2
A 2 + B2

(eq.(5))

onde:

ρE = Resistividade do solo (Ωm);
A = Distância entre eléctrodos auxiliares (m);
B = Profundidade dos eléctrodos auxiliares (m);
Rm = Valor da resistência entre dois eléctrodos auxiliares de tensão (Ω).
Segundo Wenner, se a distância entre os eléctrodos for muito maior que a profundidade a que eles se
encontram (cerca de 20x, A = 20 B ), então a resistividade do solo poderá ser aproximada pela relação:

ρE = 2 × π × A × Rm

(eq.(6))

O método de medição de Wenner determina a resistividade do solo até uma profundidade que equivale,
aproximadamente, a 75% da distância A (distância entre os eléctrodos de terra utilizados).
Deste modo, aumentando-se a distância A várias vezes, podemos obter um perfil de medidas com base
no qual é possível identificar o tipo de solo e, assim, seleccionar a configuração da rede de terras mais
adequado.
As curvas da figura 10 ilustram resultados possíveis que poderão ser obtidos com a variação de A

Figura 10: Curvas representativas da variação da ρE
com a profundidade para três situações distintas

Analisando as curvas podemos concluir:
- Se estivermos perante um solo caracterizado pela curva 1, onde ρE diminui com a
profundidade, concluiu-se que a configuração da rede de terras deverá desenvolver-se em
profundidade;
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- Se estivermos perante um solo caracterizado pela curva 2, onde ρE diminui apenas até uma
determinada profundidade, A, concluiu-se que a rede de terras deverá desenvolver-se até essa
profundidade.
- Se estivermos perante um solo caracterizado pela curva 3, onde ρE aumenta com a
profundidade, concluiu-se que a rede de terras deverá desenvolver-se junto à superfície.

9.2. Implementação do método no terreno
De forma a implementar no terreno o método de Wenner, o executante deverá seguir, sequencialmente
os seguintes passos:
1º Levantamento das condições da instalação e da envolvente.
Antes de se dar início à execução física dos trabalhos devem ser identificados os seguintes pontos:
- Identificação e enquadramento do local onde serão executadas as medições;
- Identificação das necessidades humanas e materiais necessárias;
- Identificação dos locais onde serão colocados os eléctrodos de terra auxiliares.
2º Implantação dos eléctrodos auxiliares e realização das ligações eléctricas
Antes de colocar os eléctrodos auxiliares deverá ser seleccionado e identificado o ponto central da
medição (ponto X da figura 11). Este ponto será a referência para as medições.
Em seguida, os eléctrodos de terra auxiliares de tensão, P1 e P2, e os eléctrodos de corrente, C1 e C2,
têm de ser colocados em linha recta e de forma equidistante entre eles, (distância “A”), como está
ilustrado na figura 11.

Figura 11: Esquema ilustrativo do método de Wenner

Posteriormente, deverá ser executada a interligação dos eléctrodos de terra com o equipamento de
medida através de condutores para o efeito e executado o registo do valor da resistência calculado pelo
equipamento de medida, Rm.
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Por fim, deverá ser executado o mesmo procedimento alterando apenas o valor de “A”, mantendo o
ponto central das medições. Quantas mais medições efectuadas, maior será o conhecimento em
profundidade da resistividade do solo. A tabela seguinte pode ser utilizada para auxiliar os executantes
dos trabalhos no terreno.
Valor
de A
(m)

1
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
…..

Valor entre o ponto
central e o eléctrodo
P1 e P2 (0,5xA)
(m)

Valor entre o ponto
central e o eléctrodo
C1 e C2 (1,5xA)
(m)

Profundidade
da medição
(0,75xA)
(m)

0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12,5
15

1,5
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
37,5
45

0,75
1,5
3
4,5
6
7,5
9
10,5
12
13,5
15
18,75
22,5

Valor medido
pelo
equipamento, Rm
(Ω)

Resistividade
do solo,
2xπxAxRm
(Ωxm)

3º Cálculo da resistividade do solo para as várias profundidades e análise dos resultados
Depois de registados todos os valores fornecidos pelo equipamento de medida, é necessário proceder
ao cálculo da resistividade do solo. Para tal, basta aplicar a equação 6 e assim preencher a ultima coluna
da tabela anterior.

ρE = 2 × π × A × Rm

(eq.(6))

Para efectuar uma análise das características do solo, torna-se necessário efectuar um gráfico onde o
eixo das abissas representa o valor da profundidade do solo (0,75xA) e o eixo das ordenadas o valor da
resistividade do solo calculado.
Por fim, de forma a seleccionar a tipologia da rede de terras mais indicada e a sua forma de execução,
aconselha-se a consulta do documento normativo DRE-C11-040/N – 2ª Parte – Julho 2005.
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10. Constrangimentos às medições
É importante salientar que na medição da resistência de terra ocorrem situações que se traduzem em
constrangimentos. A tabela seguinte descreve algumas dessas situações e as respectivas formas
mitigadoras.

Constrangimentos
Aplicação do método selectivo em zonas
com elevada concentração de postos de
transformação interligados pelo condutor de
neutro (dificuldade de colocar os eléctrodos
de terra auxiliares fora da zona de influência
da rede de terras).

Eléctrodos auxiliares com elevadas
resistências de contacto

Formas de mitigar
Desligar o condutor proveniente do eléctrodo de terra
que se pretende medir do restante circuito de terras
(aplicar método das quedas de tensão)

Durante a execução da medição do valor da
resistência de terra o equipamento poderá dar um
erro indicando que o circuito se encontra em aberto.
Confirmadas as ligações constatamos que o circuito se
encontra fechado e todas a ligações foram
executadas. Esta situação acontece devido à elevada
resistência de contacto com a terra dos eléctrodos
auxiliares.
A forma de mitigar essa situação passa por colocar
outros eléctrodos em paralelo ou com a colocação de
água junto aos eléctrodos auxiliares de forma a
reduzir a resistência de contacto.

11. Conclusões
Com a sistematização dos métodos de medição dos valores de resistências de terra em postos de
transformação da rede de distribuição da EDP Distribuição, SA, conseguem-se os seguintes objectivos:
- Todos os executantes actuarão de forma normalizada.
- Fiabilidade nos valores registados.
- Gestão de ativos (PT) mais orientada.
- Cumprimento legal.
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- Mitigação de práticas não adequadas.
Por fim, depois da implementação/normalização dos métodos preconizados neste manual, torna-se
necessário desenvolver acções de formação transversais na EDP e nos Prestadores de Serviço.
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