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Resumo 

O desenvolvimento de uma rede de alta velocidade em Portugal que una as principais 

cidades entre si e estabeleça uma interoperabilidade com as ligações internacionais é cada 

vez mais uma realidade. Uma rede ferroviária é um sistema único tanto do ponto de vista do 

uso de energia de tracção eléctrica como no modo que se insere numa sociedade.  

Um projecto desta dimensão tem preocupação constante com uma diversidade de áreas, 

tais como a compatibilidade electromagnética, o desempenho ambiental, o impacte social, 

investimentos públicos, etc.   

Uma rede de alta velocidade é um sistema ferroviário consumidor de uma grande 

quantidade de energia. Devido ao crescimento tecnológico, tem vindo a ser dada uma maior 

atenção à área da Compatibilidade Electromagnética, no sentido de se estabelecerem 

critérios de controlo e prevenção dos efeitos indesejáveis provocados pela interferência 

electromagnética. 

O objectivo deste trabalho é estudar a influência da resistividade do solo no sistema de 

retorno de corrente de tracção, uma vez que Portugal apresenta grande diversidade de solos 

ao longo do seu território. Será também analisada a influência dos diferentes tipos de 

sistemas de retorno de corrente de tracção na interferência electromagnética e ainda os 

efeitos que esta possa provocar no ambiente próximo ao sistema ferroviário.    
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Abstract 

The development of a high speed railway network in Portugal which connects the main 

cities and establishes interoperability with international links is more and more a reality. 

Railways are a unique system both from the point of view of electric traction energy use and 

the way it is merged in society. 

A project with this length has major concerns with areas such as electromagnetic 

compatibility, environmental performance, social impact, public investments, etc. 

A high speed railway network is a heavy consumer of energy. Because of technologic 

evolution, a more attentive look has been given to Electromagnetic Compatibility in the 

sense of establishing criteria for control and prevention of undesirable effects caused by 

Electromagnetic Interference. 

The purpose of this work is to study the influence of soil resistivity on the traction 

current return, once Portugal presents a great diversity of soils throughout its territory. It 

will also be analyzed the influence of different types of traction current return systems on 

the electromagnetic interference and the effects it can cause on the environment 

surrounding the railway system. 
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Introdução 

O desenvolvimento das vias de comunicação de um país é muitas vezes um ponto 

indicativo do desenvolvimento económico e tecnológico do próprio país e da sua capacidade 

de investimento em novas infra-estruturas. O projecto do comboio de alta velocidade em 

Portugal que tem por base as ligações prioritárias entre Lisboa – Madrid, Lisboa – Porto e 

Porto-Vigo é um projecto importante para o desenvolvimento sustentável do país, e que 

deverá levar a sociedade civil a olhar para o sistema ferroviário não só como o modo de 

transporte mais seguro e mais rápido, como também o mais amigo do ambiente. A 

concretização destas duas ligações em Alta Velocidade é determinante para a integração de 

Portugal na rede ferroviária europeia, criando as condições necessárias para aumentar a 

competitividade das regiões de maior densidade populacional e geradoras de maior riqueza 

no espaço Ibérico e Europeu. 

1.1 - Identificação do Problema 

O projecto do comboio de alta velocidade português sendo um projecto que atravessará 

grande parte do país é desde logo alvo de estudos socioeconómicos, técnicos, de 

financiamento e ambientais.  

A rede de alta velocidade tem um sistema de electrificação muito similar ao da rede 

ferroviária convencional existente em Portugal. O sistema utilizado na alimentação da rede 

de alta velocidade será o sistema de auto-transformadores 2x25 kV AC uma vez que a 

potência necessária para a propulsão dos comboios de alta velocidade é mais elevada do que 

para os comboios tradicionais. Deste facto resultam fortes preocupações ambientais em 

termos de: 
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• Redução dos consumos e emissões electromagnéticas; 

• Identificação e prevenção de impactes ambientais; 

• Investimento na protecção do ambiente. 

 

O sistema terra e retorno de tracção é o principal meio de protecção da estrutura 

ferroviária em relação aos efeitos que as correntes de tracção possam provocar em 

equipamentos associados à via ferroviária e aos efeitos de emissões electromagnéticas para o 

mundo exterior, e ainda na protecção de pessoas, de modo a serem respeitados os limites das 

tensões de passo e de contacto.  

1.2 - Objectivo da Dissertação 

Sendo Portugal um país cujo a diversidade dos solos é muito distinta, desde o solo mais 

arenoso até ao solo bastante rochoso, apresentando, por isso, diferentes valores de 

resistividades do solo. Esta dissertação centrar-se-á no estudo da influência da resistividade 

do solo e da influência dos diferentes tipos de sistema de retorno da corrente de tracção nas 

emissões do campo electromagnético de um sistema ferroviário. 

A execução desta dissertação teve como base a consulta e análise do Documento Interno 

da Rede Ferroviária Nacional (REFER), o qual se designa por “Normativo de Retorno da 

Corrente de Tracção, Terras e Protecções”.   



 

 

Capítulo 2  

Sistemas Terra Numa Rede Ferroviária 

Neste capítulo é apresentada uma análise ao sistema de alimentação aos sistemas de 

retorno utilizados actualmente numa infra-estrutura ferroviária. Assim, no ponto: 

 

2.1  Referir-se-á o modo de alimentação de energia de uma rede ferroviária; 

2.2 Descrever-se-á os sistemas de retorno da corrente de tracção e os tipos de conexão 

entre os vários componentes do sistema terra;  

2.3  Abordar-se-á a compatibilidade electromagnética numa rede ferroviária; 

2.4 Analisar-se-á os efeitos que as emissões eléctricas e magnéticas podem provocar no 

corpo humano e as medidas de protecção aplicáveis. 

2.1 - Sistema de Alimentação de uma Rede Ferroviária 

Segundo [1], numa rede ferroviária eléctrica a alimentação é realizada através de 

subestações de tracção eléctrica que convertem a energia recebida da rede eléctrica 

nacional (AT e MAT) para o nível de tensão adequado ao material circulante, tensão nominal 

de 25 kV. A distribuição de energia eléctrica ao longo da linha férrea é realizada por 

intermédio de um sistema de linhas de contacto flexíveis suspensas, designadas por 

catenária, o qual entra em contacto com um dispositivo articulado montado sobre a 

locomotiva denominado de pantógrafo. Cada subestação de Tracção Eléctrica alimenta um 

conjunto de sectores de catenária. Estes sectores estão separados electricamente de outros 

sectores alimentados por outras subestações ou diferentes transformadores da mesma 

subestação devido à diferença de fase. Na catenária, esta separação tem o nome de zona 

neutra. No entanto, no caso de avaria numa Subestação ou durante períodos de manutenção, 

é possível uma subestação alimentar a secção de catenária da subestação adjacente. Tal 

como referido em [2] para tornar possível esta funcionalidade é necessária a manobra de 
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aparelhagem adequada. O seccionador, figura 2.1, é um dispositivo que estabelece a ligação 

eléctrica entre dois troços de catenária e a situação ideal é ser manobrado se não houver 

corrente a percorre-lo.   

 
Figura 2.1 – Seccionador Manual. [1] 

 

Existem ainda isoladores de secção montados na catenária que garantem a continuidade 

mecânica e a separação eléctrica entre dois troços de catenária. Estes isoladores de secção, 

figura 2.2, classificam-se em: 

• Isoladores do Tipo A - Assimétricos 

• Isoladores do Tipo B – Simétricos 

 

 
Figura 2.2 – Tipos de isoladores. [1] 

 

Na figura 2.3 está esquematizado o modelo eléctrico simplificado de uma subestação de 

tracção eléctrica para os sistemas 25 kV e 2x25 kV. 
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Figura 2.3- Modelo Eléctrico Simplificado de uma Subestação de Tracção. [1] 

O Normativo de Retorno da Corrente de Tracção, Terras e Protecções (Normativo RCT+TP) 

refere que entre os diferentes tipos do sistema de tracção eléctrica o mais utilizado em 

Portugal é o sistema de corrente alternada a 50 Hz e 25 kV; no caso dos comboios de alta 

velocidade o sistema usado é o de auto-transformador, 50 Hz a 2x25 kV AC. No exemplo da 

figura 2.3, os 150 kV são transformados por intermédio de dois enrolamentos secundários de 

25 kV cada, estes dois enrolamentos serão ligados internamente, para que o ponto central 

ligue aos carris, e assim haja uma tensão de 25 kV na catenária, e o “feeder” fique em 

oposição de fase em relação à catenária. A corrente no “feeder” é electricamente isolada em 

relação à catenária. No sistema 2x25kV são necessários postos Auto-Transformadores ao longo 

da linha férrea. O retorno da corrente de tracção é efectuado pelos carris, condutores de 

retorno e pela terra.  

2.2 Sistemas de Retorno de Corrente de Tracção 

O sistema de retorno de corrente de tracção e terras de protecção tem como principal 

objectivo criar um ambiente seguro para seres humanos e sistemas eléctricos na vizinhança 

da via-férrea. Para isso tem em consideração as seguintes especificações: 

• Uma área segura no que respeita às tensões de passo e contacto; 

• Um sistema de ligação à terra compatível com os circuitos da via-férrea; 

• Um sistema de ligação à terra que obedeça às normas Europeias para as emissões 
em altas frequências e protecção de pessoa e bens;  

• A protecção das estruturas de construção civil contra as influências das correntes 
de retorno de tracção. 
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O sistema de retorno de tracção deve ser electricamente contínuo e caso exista falha 

num condutor, esta não deverá conduzir a um funcionamento deficiente do sistema de 

tracção e terras. Existem sempre dois caminhos independentes por cada via para o retorno de 

corrente de tracção, critério da redundância. As ligações devem ser redundantes para 

prevenir a probabilidade de falta de continuidade no caso de um cabo se partir. A 

continuidade eléctrica do carril está representada na figura 2.4.  

 

  
Figura 2.4 – Ligação redundante do carril. [1] 

Em seguida descrevem-se os três sistemas de retorno existentes em Portugal. 

2.2.1 Sistema Standard 

O sistema Standard (Sistema ST) é um sistema simples e económico, baseia-se na 

utilização da catenária e dos carris. O sistema de corrente de retorno de tracção consiste 

apenas nos carris, ver Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 - Sistema Standard. [1] 

O sistema ST tem algumas desvantagens, tais como, a impedância que o sistema 

apresenta é bastante elevada pois a corrente circula numa malha de grande dimensão 

[Subestação – (pela catenária) - Carga – (pelos carris) – Subestação], isto é, quanto mais 

distante da subestação de tracção estiver o comboio (carga móvel) maior será a impedância 

total do sistema. Este facto limita a distância de fornecimento de energia. Outra 

desvantagem que um sistema deste tipo são as elevadas tensões de contacto e de passo não 

cumprindo as normas estabelecidas por [3]. Apresenta também uma maior interferência 

electromagnética com os sistemas de sinalização e telecomunicações. Estas desvantagens 

condicionam a utilização do sistema ST, razões pela qual é um sistema muito pouco utilizado. 
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2.2.2 Sistema com condutor de Retorno  

O sistema com condutor de retorno (Sistema RT) tem como base os sistemas terra e de 

retorno da corrente de tracção através dos carris, cabo de terra aéreo (CDTA) e pelo menos 

um cabo de terra enterrado (CDTE). Os condutores de retorno encontram-se ligados entre si 

em intervalos regulares para assim possibilitar que a corrente de retorno se distribua pelos 

vários condutores, ver figura 2.6. 

O cabo de terra aéreo é electricamente contínuo ao longo de toda a via e é ligado ao 

poste de catenária através de uma pinça colocada na parte exterior deste em relação à via. 

 

 
Figura 2.6 – Sistema com Condutor de Retorno. [1] 

Este sistema permite a diminuição da impedância para a corrente de tracção através da 

colocação do cabo de terra aéreo na proximidade da catenária, o acoplamento magnético 

mútuo entre o CDTA e a catenária reduz as interferências com os sistemas vizinhos. Como 

consequência teremos cerca de 20% da corrente de retorno a circular no CDTA reduzindo 

assim a quantidade de corrente que circula no solo, resultando um o campo magnético menor 

comparativamente com o sistema standard.  

2.2.3 Sistema Auto Transformador 

O sistema Auto-Transformador (Sistema AT) é aconselhável para fornecimento e 

distribuição quando os valores de potência e distâncias são elevados. A subestação alimenta a 

catenária (fio de contacto + cabo de suporte) a uma tensão de 25 KV mas, simultaneamente, 

alimenta os postos Auto Transformadores através do “feeder” que se encontra em oposição 

de fase em relação à catenária, ver figura 2.7.  
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Figura 2.7 – Sistema Auto Transformador. [1] 

No sistema AT temos a alimentação da composição a 25 KV e o transporte de energia 

entre a subestação e os Auto Transformadores a uma tensão de 50 KV. 

Quando uma composição ocupa uma secção situada entre dois Auto Transformadores, 

conforme se representa na figura 2.7, a subestação está a alimentar a composição por 

intermédio de dois postos auto transformadores. Por outro lado, a corrente de tracção flui 

através de dois auto-transformadores e retornando de seguida à subestação essencialmente 

através do “feeder”, assim a corrente de tracção que circula nos carris e no solo é mínima. 

O cabo de terra enterrado e o cabo de terra aéreo são electricamente contínuos, tal 

como os carris para o retorno de corrente de tracção. São estabelecidos 2 tipos de conexão 

entre estes componentes do sistema de retorno: 

• Ligação transversal entre CDTE e CDTA de ambas as vias (LEAE); 

• Ligação transversal entre CDTE, CDTA e os carris (LTI). 

 

A distância ao longo da via entre ligações transversais varia consoante o tipo de ligação, 

situação da via, sistema de sinalização utilizado, zona relativamente à subestação, e potência 

da subestação de tracção. 

Tabela 2.1 – Distância entre as ligações transversais. [1] 

 

 

A tabela 2.1 indica alguns exemplos de distâncias entre ligações transversais, de forma a 

criar um sistema ferroviário onde as tensões de passo e contacto estejam dentro dos limites 
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estabelecidos por [3]. Quando se aumenta a potência da subestação deve-se reduzir as 

distâncias entre as ligações transversais e aumentar a secção dos cabos que compõe o sistema 

de retorno de corrente. A classificação da zona em verde ou vermelha depende da corrente 

de curto-circuito, caso esta seja superior à corrente de curto-circuito normalizada é 

classificada por zona vermelha. 

Sabe-se que de entre as múltiplas possibilidades de localizar as LTI’s, existem algumas 

posições fixas para as mesmas: 

• LTI na ligação da via à rede eléctrica junto à Subestação - esta posição é 
obrigatória e não pode ser alterada;  

• LTI na ligação da via à rede eléctrica junto a um Posto AT - esta posição é 
obrigatória e não pode ser alterada;  

• LTI no local de um “Posto de Catenária” - esta posição não é obrigatória, pode 
ser alterada, mas esta localização é preferencial; 

• Colocar LTI’s nas interfaces com a via de circulação, tais como passagens de 
nível, passagens superiores e passagens inferiores. 

 

A colocação de LEAE’s apresenta maior facilidade do que a colocação de LTI’s, uma vez 

que, não existindo nas LEAE’s ligação aos carris não é comum existirem restrições devido à 

sinalização.  

A ligação de terra dos carris pode ser efectuada de diversas formas, dependendo do 

sistema de detecção de comboios utilizado. Distinguem-se três tipos de ligação de terra do 

carril: ligação de terra directa, ligação de terra simétrica e ligação de terra assimétrica. O 

tipo de ligação depende do sistema de sinalização que for escolhido. Os postes de catenária 

têm de ser igualmente ligados à terra, sendo a ligação eléctrica efectuada por intermédio de 

uma pinça instalada entre o CDTA e o poste. 

2.2.4 Manutenção do Sistema de Retorno da Corrente de 
Tracção, Terras e Protecção 

A manutenção num sistema de retorno da corrente de tracção incide essencialmente na 

verificação da continuidade eléctrica do CDTE, do CDTA e dos carris. É possível verificar a 

continuidade do CDTA por uma simples inspecção visual. Ao invés o CDTE não pode ser 

verificado visualmente e pelo facto de ser a base da rede de terra do sistema, é necessária 

uma inspecção em intervalos regulares, para garantir a segurança. Distinguem-se dois tipos 

de inspecção: 

• Inspecção visual das conexões de terra nas caixas de inspecção;  

• Verificação da continuidade do cabo de terra enterrado. 
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O controlo das conexões aparafusadas à barra de terra das caixas de inspecção devem ser 

visualmente inspeccionadas e o binário de aperto das porcas deve ser verificado, com uma 

periodicidade máxima de 5 anos. 

A verificação da continuidade do CDTE pode ser testada com a injecção de uma corrente 

contínua no CDTE isolado de todas as outras secções de CDTE. Este ensaio deve ser realizado 

secção a secção de modo a que em caso de falha seja possível indicar a secção onde ocorre a 

descontinuidade do CDTE. No caso de haver suspeita de descontinuidade deve proceder-se à 

medição da tensão de contacto. 

2.3 Compatibilidade Electromagnética Numa Rede Ferroviária 

Ter Compatibilidade Electromagnética (CEM) significa que o equipamento é compatível 

com o seu ambiente electromagnético, isto é, não causa interferência noutros equipamentos 

nem em si próprio e é imune às emissões de outros equipamentos. 

Para uma melhor eficiência dos equipamentos e sistemas ferroviários o Comité Europeu 

de Normalização Electrotécnica (CENELEC) estabelece normas internacionais de cumprimento 

obrigatório.  

2.3.1 Limites Técnicos da Emissão do Campo Magnético 

Segundo [4], os limites de emissão provenientes de um sistema ferroviário com comboios 

em funcionamento são da gama de frequência de 9 kHz a 1GHz. A emissão de ruído de 

radiofrequência para o ambiente exterior provocado pela catenária tem limites definidos em 

valores de quasi-pico para as larguras de faixas de frequências das emissões 

electromagnéticas segundo a norma EN55016-1-1, referidas na tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Faixas de frequência e larguras de faixas de frequência em conformidade 
com a norma EN55016-1-1. [4] 

 

 

Tal como referido em [4], para cobrir as diferentes gamas de frequências é necessário 

utilizar antenas diferentes. O equipamento tipo segundo [4] é: 
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• Para a gama de 9 kHz a 30 MHz, é utilizada uma antena de quadro para medir o 
campo electromagnético; 

• Para a gama de 30 MHz a 300 MHz, é utilizado um dipolo bicónico para medir o 
campo eléctrico; 

• Para a gama de 300 MHz a 1 GHz, é utilizada uma antena logarítmica-periódica 
para medir o campo eléctrico. 

 

Segundo [4], a distância recomendada para a localização da antena de medição é de 10 m 

em relação ao centro da via, e os valores medidos para o sistema de 25 kV AC não devem 

ultrapassar os valores previstos na figura 2.8. A descontinuidade da curva A deve-se às 

variações da largura de faixa de frequência das medições referidas na tabela 2.2.     

   

 
Figura 2.8 – Limites de emissão da gama de frequências de 9 kHz a 1 GHz. [4] 

No sistema ferroviário a frequência nominal é de 50 Hz o que altera significativamente os 

níveis de emissão dos campos eléctricos e magnéticos. 

2.3.2 Níveis Típicos de Exposição 

Segundo [4], uma característica importante nos sistemas de alimentação de energia de 

tracção é a emissão de campos magnéticos de frequência elevados. Estes campos constituem 

um agente perturbador significativo das instalações de sinalização e telecomunicações, das 

instalações de terceiros bem como são igualmente responsáveis pelas tensões de passo e 

contacto. Na figura 2.9, estão calculados os valores do campo magnético para uma carga de 



12 Sistemas Terra Numa Rede Ferroviária 

 

1000A/via, para cada um dos sistemas de 25 kV considerando duas vias de circulação (via 

dupla). 

 
Figura 2.9 - Amplitude do campo magnético a 50 Hz registado a 1 m de altura acima do 

nível dos carris para igual solicitação de energia e via dupla. [1] 

A tabela 2.3 apresenta valores numéricos típicos das grandezas que descrevem as 

emissões do sistema ferroviário para o mundo exterior.  

 
Tabela 2.3 – Valores dos campos eléctricos e magnéticos máximos típicos à frequência 

fundamental dos diferentes sistemas de electrificação. [4] 
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Num sistema ferroviário a electricidade não serve apenas para a propulsão do comboio, é 

utilizada também para:  

• Sistemas de sinalização e telecomunicação ao longo da via e entre centros de 
comando;  

• Instalações informáticas dos centros de comando, ligados pelos itinerários ao 
longo das vias; 

• Sistemas de informação ao público instalados nos veículos e estações; 

• Ar condicionado, iluminação, ventilação e restauração. 

 

Deste modo, os problemas ligados á compatibilidade electromagnética (CEM) não surgem 

apenas nas locomotivas e sistema de alimentação, mas também nos sistemas associados. 

Segundo [2] a colocação de auto transformadores sobre as linhas de alimentação de tracção 

reduz a impedância total do sistema e por isso a emissão do campo magnético é diminuída, 

por consequência as tensões induzidas nos circuitos de sinalização e telecomunicações 

associados à rede ferroviária são também reduzidas. De forma a reduzir a indução de 

correntes parasitas em objectos metálicos circundantes a via, equipotencializam-se todos 

esses objectos que se situem na zona de contacto. 

2.3.3 Tipos de Ligação à Terra de Objectos Metálicos 
Circundantes ao Sistema Ferroviário  

 O Normativo RCT+TP, [1], descreve que a ligação à terra de objectos metálicos 

circundantes ao sistema ferroviário é fundamental, porque o número de objectos e a sua 

variedade é considerável, e a sua relevância depende da proximidade em relação ao centro 

da zona de contacto e da zona do pantógrafo, figura 2.10. Referem-se, os requisitos gerais 

que têm de ser utilizados para todos os objectos e as áreas de influência no sistema 

ferroviário.  



14 Sistemas Terra Numa Rede Ferroviária 

 

 
Figura 2.10 - Zona de contacto, zona do pantógrafo, gabarit dinâmico e corredor 

ferroviário. [1]  

 

Alguns pontos a considerar: 

1. A zona de contacto está de acordo com [3].  

2. As ligações às caixas de inspecção têm de ser efectuadas por meio de 

acoplamentos aparafusados, e com cabos no mínimo de 50 mm2
 

Al. 

3. Se o CDTE não está enterrado mas sim colocado debaixo de uma canaleta de 

betão onde é possível uma inspecção visual, as ligações ao cabo de terra enterrado 

devem ser efectuadas com terminais de compressão bimetálicos. 

4. O comprimento máximo do condutor entre um objecto e o sistema de ligação à 

terra (caixa de inspecção) é de 100 metros.  

5. Se um objecto metálico e um poste de catenária podem ser simultaneamente 

tocados por uma pessoa, o poste e o objecto têm de ser ligados entre si por um cabo 

de 50 mm2
 

Al através de acoplamento aparafusado.  

6. Objectos metálicos paralelos à via com um comprimento superior a 100 metros 

têm de ser ligados ao cabo de terra enterrado, em ambas as extremidades. A distância 

entre ligações consecutivas não pode exceder 700 metros. 

 

A equipotencialização é usada como forma de protecção eléctrica de equipamentos e 

pessoas evitando que, em caso de defeito num equipamento eléctrico este não venha a 

provocar electrocussão. 
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2.4 Protecção de Pessoas 

A protecção de pessoas num sistema ferroviário incide sobre os níveis de emissão do 

campo electromagnético, sobre as tensões de passo e contacto que podem provocar picos de 

corrente potencialmente perigosos em caso de existir um defeito nas protecções. 

2.4.1 Efeitos do Campo Electromagnético no Corpo Humano 

De acordo com [5], a propagação da energia electromagnética faz-se através das 

chamadas ondas electromagnéticas, que são constituídas por duas entidades 

interdependentes: o campo eléctrico, E, e o campo magnético, H. Não é possível observar 

directamente o campo eléctrico e o campo magnético, a não ser através de uma 

representação artificial, como a indicada na figura 2.11. Estes campos evoluem no espaço 

como uma onda, daí a designação de onda electromagnética.  

 

 
Figura 2.11 - Onda Electromagnética. [5] 

 

As principais características das ondas electromagnéticas que determinam as suas 

propriedades são: 

• Comprimento de onda (λ) e frequência (f); 

• Amplitude; 

• Direcção e velocidade de propagação; 

• Polarização. 
 

Tal como refere [5], a interacção entre duas cargas, Q1 e Q2, ocorre através da acção do 

campo de uma delas sobre a outra. O valor do campo eléctrico num determinado ponto, é 

dado pelo quociente entre a força medida nesse ponto e a carga teste. O campo eléctrico é 

assim definido: 

 ��� =  ����	
�	           (2.1) 
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O campo magnético é uma região do espaço onde se manifesta o magnetismo, através das 

chamadas acções magnéticas. Estas acções verificam-se à distância e apenas algumas 

substâncias são influenciadas pelo campo magnético. Por exemplo, o cobre não tem 

propriedades magnéticas ao contrário de materiais ferrosos. 

O campo electromagnético tem como principal característica a frequência ou 

comprimento de onda. Segundo [6], os campos magnéticos interagem com o corpo humano de 

diferentes maneiras consoante as diferentes frequências. A frequência ou comprimento de 

onda caracterizam o campo electromagnético como radiação ionizante ou radiação não 

ionizante, ver figura 2.12. Radiações electromagnéticas de altas frequências (comprimento 

de onda mais curto) transportam mais energia nas suas ondas comparativamente a radiações 

de baixas frequências (comprimento de onda mais longo). Algumas ondas electromagnéticas 

transportam tanta energia que têm a capacidade de quebrar ligações entre moléculas, 

designam-se radiações ionizantes, caso dos raios gama emitidos por materiais radioactivos, 

raios cósmicos e raios X. Os campos cuja energia da radiação electromagnética é insuficiente 

para quebrar as ligações moleculares são designados por campos electromagnéticos de 

radiação não ionizante.  

 
Figura 2.12 - Espectro da Ondas Electromagnéticas. [5] 

 
Segundo [6], os campos electromagnéticos são classificados segundo a sua frequência. Um 

campo electromagnético que apresente uma frequência até os 300 Hz é um campo de baixa 

frequência, caso a sua frequência seja entre os 300 Hz e os 10 MHz é considerado um campo 

de frequência intermédia, e é designado como campo electromagnético de radiofrequência 

quando a sua frequência está entre os 10MHz e os 300 GHz.  
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Tal como referido em [6], os efeitos de campos electromagnéticos no corpo humano 

dependem não só da sua intensidade mas também da sua frequência e energia. O 

aquecimento é o principal efeito biológico dos campos electromagnéticos de radiofrequência, 

mas os níveis típicos de exposição ao qual as pessoas estão normalmente sujeitas são muito 

inferiores aos necessários para produzir um aquecimento significativo. O campo 

electromagnético com uma frequência superior a 300Ghz é capaz de induzir um aquecimento 

significativo nas partículas biológicas.  

Segundo [6], não há dúvidas de que a exposição a curto prazo a muito altos níveis de 

campos electromagnéticos pode ser perigosa à saúde. A questão actual concentra-se nos 

possíveis efeitos na saúde causados pela exposição a longo prazo de campos 

electromagnéticos com níveis abaixo dos necessitados para provocar efeitos biológicos 

significativos. Apesar de extensa investigação, até à data não há nenhuma evidência para 

concluir que a exposição a campos electromagnéticos de nível baixo é prejudicial para a 

saúde humana. Apresentam-se na tabela 2.4, segundo a International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), os limites de exposição para três áreas que se 

tornaram foco de interesse público: electricidade em casa, antenas de telemóveis e 

aparelhos de microondas. 

Tabela 2.4 – Limites de exposição do ICNIRP. [6]  

 

 

Segundo [6], as normas de segurança para os campos electromagnéticos são desenvolvidas 

com base nos actuais conhecimentos científicos, e para garantir que os campos 

electromagnéticos não são prejudiciais para a saúde grandes factores de segurança são 

incorporados nos limites de exposição. 
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2.4.2 Efeitos da Corrente Eléctrica no Corpo Humano 

Tal como referido em [7], a protecção de pessoas contra o risco de electrocussão é a 

principal prioridade no projecto de um sistema terra. 

Os perigos que as pessoas correm quando são atravessadas pela corrente eléctrica 

dependem essencialmente da sua intensidade e do tempo de passagem. Esta corrente 

depende da tensão de contacto que se aplica sobre esta pessoa, assim como da impedância 

encontrada pela corrente ao longo do seu caminho no corpo humano. Esta relação não é 

linear, porque a impedância depende do trajecto, da frequência da corrente e da tensão de 

contacto aplicada assim como do estado de humidade da pele. 

Os efeitos que a passagem de corrente eléctrica provoca no corpo humano [7], são 

descritos na figura 2.13. 

 

 
Figura 2.13 – Efeitos da corrente alternada (entre 15 e 100Hz). [7] 

 

Em seguida é evidenciado graficamente o limite de exposição, figura 2.14, dado pela 

curva C1 da CEI 479.1, em função do tempo e corrente no qual o corpo humano aguentaria a 

passagem de corrente eléctrica. 
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Figura 2.14 –Representaçao gráfica do nível de corrente suportada pelo o corpo humano. [7]   

Segundo [7], os efeitos sentidos pelo corpo humano quando sujeito à passagem de 

corrente eléctrica são descritos como:  

• Sensação de picotamento até aos 0,5 mA; 

• Entre os 0,5 e os 30 mA contracção muscular; 

• Entre os 30 mA e os 75 mA pode ocorrer paragem respiratória; 

• Entre os 75 mA e 1 A fibrilação cardíaca irreversível; 

• Superior a 1 A paragem cardíaca. 

2.4.3 Protecção Contra Contactos Directos 

Tal como referido em [7], a protecção contra contactos directos envolve essencialmente 

as seguintes medidas preventivas: 

• Os condutores activos nus e as peças em tensão deverão estar a uma distância 

suficientemente segura dos trabalhadores e utilizadores; 

• As peças em tensão deverão estar resguardadas por obstáculos que lhes impeçam 

o acesso, tais como coberturas, encapsulamentos, armários, painéis, redes, etc; 

• O isolamento dos condutores nus deverá estar adaptado à tensão de alimentação 

e aos riscos de deterioração a que estão expostos, tais como acções mecânicas e 

térmicas, humidade, corrosão, etc. 
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2.4.4 Protecção Contra Contactos Indirectos  

Segundo [7], a protecção contra contactos indirectos baseia-se essencialmente na ligação 

à terra das massas (partes metálicas) e também do controlo da tensão e da corrente de 

defeito. Existem dois tipos de ligações à terra: as terras de serviço e as terras de segurança 

ou de protecção. 

 

Terras de serviço 

Como descrito em [7], as terras de serviço fazem parte integrante das redes eléctricas e 

realizam, entre condutores e o solo, ligações com carácter permanente ou não permanente, 

de modo directo, ou através de impedâncias apropriadas. Como exemplo de terras de serviço, 

temos a ligação à terra dos pontos neutros ou dos condutores neutros das redes de 

distribuição de energia eléctrica em baixa tensão. 

 

Terras de segurança ou protecção 

Segundo [7], as terras de segurança ou protecção estão ligadas aos objectos que correm o 

risco de entrar acidentalmente em contacto com condutores em tensão, sendo perigoso 

mantê-los a um potencial elevado durante um tempo apreciável. As terras de segurança ou 

de protecção são as das massas ou das carcaças dos equipamentos eléctricos. Pode acontecer 

que a mesma tomada de terra desempenhe simultaneamente as duas funções (terra de 

serviço e terra de protecção) e, neste caso, chama-se terra única. Se as terras forem 

distintas, designam-se terras separadas. 

 

 

 



  

Capítulo 3  

Resistividade do solo e dos diferentes 
sistemas de retorno de corrente de 
tracção na emissão electromagnética dum 
sistema ferroviário 

Este capítulo descreve o estudo efectuado bem como o método utilizado para analisar a 

influência da resistividade do solo na emissão electromagnética. Assim, no ponto: 

 

3.1  Indicar-se-á os factores que influenciam a resistividade do solo; 

3.2 Descrever-se-á o método das imagens complexas utilizado no estudo da influência da 

resistividade do solo um sistema terra ferroviário;  

3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 apresentar-se-ão os cálculos efectuados para três tipos distintos de 

resistividades do solo. 

3.3 Descrever-se-á o método utilizado na análise dos diferentes sistemas de retorno de 

corrente de tracção; 

Em 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 apresentar-se-ão os cálculos efectuados para os três sistemas de 

retorno.       

 

3.1 Resistividade do Solo 

Em termos teóricos a resistividade de um solo não é mais do que a resistência medida 

entre duas faces opostas de um cubo, de composição homogénea, com um metro de aresta. A 

sua unidade é o ohm.metro (Ω.m). A resistividade do solo depende essencialmente da 

composição do terreno (solo arável, areia húmida, betão, gravilha, etc.) e também do 

comportamento sazonal, mas existem outros factores que influenciam a resistividade do solo. 
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Tal como referido em [8] apresenta-se, de seguida, factores que influenciam a 

resistividade do solo: 

• Tipo de solo; 

• Mistura de diversos tipos de solo; 

• Solos com camadas estratificadas com profundidades e materiais diferentes; 

• Teor de humidade; 

• Temperatura; 

• Compactação e pressão; 

• Composição química dos sais dissolvidos na água retida. 

 

As diversas combinações destes factores resultam em solos com características diferentes 

e, consequentemente, com valores de resistividades distintas. Assim, solos aparentemente 

iguais têm resistividades diferentes. Como exemplo, o mesmo solo que numa determinada 

época do ano apresenta uma composição mais húmida tem uma resistividade inferior do que 

quando apresenta uma composição mais seca. 

 

Influência da Temperatura 

A influência da temperatura no valor da resistividade de um determinado solo pode ser 

expressa pela curva da figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Curva característica da resistividade em função da temperatura. [8] 

 

Segundo [8], a partir de uma temperatura mínima, e a consequente contracção e 

aglutinação da água, é produzida uma dispersão nas ligações iónicas entre os grânulos da 

terra no solo, o que resulta num maior valor da resistividade. Observa-se que no ponto de 

temperatura de 0ºC (água) a curva sofre descontinuidade, aumentando o valor da 

resistividade no ponto 0ºC (gelo). Isto é consequência de ocorrer uma mudança súbita no 
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estado da ligação entre os grânulos que formam a concentração electrolítica. Com um maior 

decréscimo na temperatura há uma concentração no estado molecular tornando o solo mais 

seco, aumentando assim sua resistividade. Em relação às temperaturas elevadas, verifica-se 

que próximo dos 100 ºC, o estado de vaporização deixa o solo mais seco, dificultando a 

condução de corrente, consequentemente, aumentando o valor de sua resistividade do solo. 

 

Tipos de Solo 

Apresentam-se de seguida valores típicos da resistividade dos solos consoante a natureza 

da sua composição. 

Tabela 3.1 - Valores aproximados de resistividade em função dos diferentes terrenos. [9] 

Natureza do terreno Resistividade em ohm.metros  

Terreno pantanoso 0 a 30 

Lodo 20 a 100 

Terra vegetal 10 a 150 

Turfa húmida 5 a 100 

Argila plástica 50 

Terra calcária do jurássico 30 a 40 

Terra calcária ou argila compacta 100 a 200 

Areia argilosa 50 a 500 

Areia de sílica 200 a 3.000 

Solo rochoso nu 1.500 a 3.000 

Solo rochoso nu coberto de relva 300 a 500 

Calcário mole 100 a 300 

Calcário gretado 500 a 1.000 

Calcário compacto 1.000 a 5.000 

Xistos  50 a 300 

Micaxisto 800 

Granitos e grés muito alterados 100 a 600 

Granitos e grés alterados 1.500 a 10.000 



  

Verifica-se pelos valores apresentados na tabela 3.1, que a resistividade de um solo é 

essencialmente resultado do tipo de composição e compactação deste. 

 

Influência da Humidade 

A resistividade do solo sofre alterações com a humidade. Segundo [8], esta variação 

ocorre em virtude da condução de cargas no mesmo ser predominantemente iónica. Uma 

quantidade maior faz com que os sais presentes no solo, se dissolvam formando um meio 

electrolítico favorável à passagem da corrente iónica. Assim, um solo específico, com 

concentração diferente de humidade apresenta uma grande variação na sua resistividade. 

Conclui-se, portanto, que o valor da resistividade do solo acompanha os períodos de seca 

e chuva de uma região. Os valores da resistência do sistema terra melhoram a sua qualidade 

com solo húmido, e pioram no período de seca. 

Em termos práticos deseja-se que a resistividade do solo seja a mais baixa possível pois 

assim iremos obter baixos valores de resistência de terra. A principal vantagem de baixos 

valores de resistência de terra é o mais fácil escoamento de correntes indesejadas nos 

circuitos das instalações eléctricas. 

 

3.2 Influência da Resistividade do Solo Num Sistema Terra 
Ferroviário 

A resistividade do solo pode muitas vezes influenciar o tipo de sistema terra a adoptar. 

No estudo do sistema de retorno de corrente de tracção utilizou-se o método das imagens 

complexas segundo [10], que trabalha no domínio 3D de Fourier para analisar a influência da 

resistividade do solo nas emissões electromagnéticas.   

 

À superfície da terra têm-se: 

B = μ�I2π � �e��� + Re�����
� cos νx  dν 

B# = − μ�I2π � �e��� − Re�����
� sin νx dν 

E( = I2π � jωμ�ν
�

� +1 − R-e��� cos νx dν 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

Onde h é a altura da catenária em relação à superfície da terra percorrido por uma 

corrente I, a distância horizontal da catenária ao ponto de medição é dada por x. Temos 
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ainda o coeficiente de reflexão R, e ν corresponde ao número de onda que é igual ao inverso 

do comprimento de onda, ν=1/λ.  
Tal como referido em [11] as expressões BX e BZ podem ser simplificadas como sendo 

expressões Biot-Savart dos campos magnéticos incidentes.  

B012 = μ�I2π ∙ hh4 + x4    +Componente Horizontal- 

>?@AB = − C�D2E ∙ Fℎ4 + F4    +HIJKILMLNM OMPNQRST- 
(3.4) 

(3.5) 

Segundo [10], o coeficiente de reflexão é dado por: 

R = jωμ�Z − νjωμ�Z + ν (3.6) 

Em que Z é a impedância da superfície da terra. Sendo que o plano de retorno pelo solo 

esquematizado na figura 3.2, com uma resistividade ρ a uma profundidade complexa P é dado 

por: 

P = X ρjωμ� (3.7) 

As expressões do campo magnético reflectido tendo por aproximação Y = M�4Z[ são: 
B̂_` = μ�I2π � e�+�a4b-��

� cos νx  dν 

B#̂_` = − μ�I2π � e�+�a4b-��
� sin νx  dν 

(3.8) 

(3.9) 

Simplificando pela lei de Biot-Savart: 

B̂_` = μ�I2π ∙ h + 2P+h + 2P-4 + x4    +Componente Horizontal- 

B#̂_` = − μ�I2π ∙ x+h + 2P-4 + x4    +Componente Vertical- 

(3.10) 

(3.11) 

O campo magnético total é dado por: 

B = μ�I2π d hh4 + x4 + h + 2P+h + 2P-4 + x4e   +Componente Horizontal- (3.12) 

B# = − μ�I2π d xh4 + x4 − x+h + 2P-4 + x4e   +Componente Vertical-  (3.13) 
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Sendo o módulo do campo magnético: 

|B| = gB4 + B#4 (3.14) 

O campo eléctrico é dado segundo [10] por: 

E( = − jωμ�I2π ∙ ln h i+h + 2P-4 + x4
√h4 + x4  k   (3.15) 

Sendo o módulo do campo eléctrico: 

lE(l = ωμ�I2π ∙ ln h i+h + 2P-4 + x4
√h4 + x4  k   (3.16) 

 De seguida apresenta-se o esquema e respectivos dados que servem de base para o 

estudo da influência da resistividade do solo na emissão do campo magnético.  

 

 
Figura 3.2 – Esquema do Método das Imagens Complexas. [10] 

Dados do problema: 

Altura: h= 5,5 m 

Distância horizontal: x= 10 m 

Resistividade do solo A: ρA= 20 Ω.m 

Resistividade do solo A: ρB= 800 Ω.m 

Resistividade do solo A: ρC= 2000 Ω.m 

Corrente de Teste: ITeste= 1000 A 

Frequência: f= 50 Hz 

Permeabilidade Magnética do Vazio: µ0= 4π × 10�p H/m 
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3.2.1 Resistividade Baixa do Solo 

Neste ponto é calculado o campo magnético com influência do solo A, isto é, para uma 

resistividade baixa do solo (ρ=20 Ω.m). 

Cálculo do plano de retorno complexo PA: 

Pq = X 20j2π × 50 × 4π × 10�p = 159,155 − j159,155 (3.17) 

Para uma melhor compreensão dos cálculos optou-se por utilizar o módulo de PA:   

|Pq| = 225,079 (3.18) 

Assim temos que as componentes horizontais e verticais do campo magnético são: 

>v = 1000C�2E d 5,55,54 + 104 + 5,5 + 2 × 225,079+5,5 + 2 × 255,079-4 + 104e = 8,8 Cx 

>? = − 1000C�2E d 105,54 + 104 − 10+5,5 + 2 × 225,079-4 + 104e = 15,35 Cx 

|>| = i8,84 + 15,354 = 17,69 Cx 

                      +3.19- 

(3.20) 

(3.21) 

Na figura 3.3 está representada graficamente o campo magnético para uma resistividade 

igual a 20 Ω.m. 

 

 
Figura 3.3 – Módulo do campo magnético para resistividade de ρ=20 Ω.m 



28 Resistividade do solo e dos diferentes sistemas de retorno de corrente de tracção na emissão 

electromagnética dum sistema ferroviário 

 

O campo eléctrico para a resistividade do solo considerada medido a uma distância 

horizontal de 10 metros da catenária é: 

lE(l = 2π ∙ 50 ∙ μ� ∙ 10002π ∙ ln h i+5.5 + 2 × 225,079-4 + 104
i5,54 + 104  k =  0,23 V/m   (3.22) 

Na figura 3.4 está representada graficamente o módulo do campo eléctrico: 

 

Figura 3.4 – Módulo do campo eléctrico para resistividade de ρ=20 Ω.m 

 

3.2.2 Resistividade Média do Solo 

De seguida é calculado o campo magnético com influência do solo B, isto é, para uma 

resistividade média do solo (ρ=800 Ω.m). 

Cálculo do plano de retorno complexo PB: 

P} = X 800j2π × 50 × 4π × 10�p = 1006,584 − j1006,584 (3.23) 

Sendo o módulo de PB:   

|P}| = 1423,525 (3.24) 

Assim temos que as componentes horizontais e verticais do campo magnético são: 

B = μ�I2π d 5,55,54 + 104 + 5,5 + 2 × 1423,525+5,5 + 2 × 1423,525-4 + 104e = 8,52 μT (3.25) 
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B# = − μ�I2π d 105,54 + 104 − 10+5,5 + 2 × 1423,525-4 + 104e = 15,35 μT (3.26) 

|B| = i8,524 + 15,354 = 17,55 μT  (3.27) 

Representado graficamente na figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5 - Módulo do campo magnético para resistividade de ρ=800 Ω.m 

 

Para a resistividade do solo igual a 800Ω.m obteve-se o módulo do campo eléctrico: 

lE(l = 2π ∙ 50 ∙ μ� ∙ 10002π ∙ ln h i+5.5 + 2 × 1423,525-4 + 104
i5,54 + 104  k =  0,35 V/m   (3.28) 

Na figura 3.6 está representada graficamente o módulo do campo eléctrico. 
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Figura 3.6 – Módulo do campo eléctrico para resistividade de ρ=800 Ω.m 

3.2.3 Resistividade Alta do Solo 

Neste ponto é calculado o campo magnético com influência do solo C, isto é, para uma 

resistividade alta do solo (ρ=2000 Ω.m). 

Cálculo do plano de retorno complexo PC: 

P� = X 2000j2π × 50 × 4π × 10�p = 1591,55 − j1591,55 (3.29) 

 

O módulo de PC é:   

|P�| = 2250,792 (3.30) 

Assim temos que as componentes horizontais e verticais do campo magnético são: 

B = μ�I2π d 5,55,54 + 104 + 5,5 + 2 × 2250,792+5,5 + 2 × 2550,792-4 + 104e = 8,49 μT (3.31) 

B# = − μ�I2π d 105,54 + 104 − 10+5,5 + 2 × 2250,792-4 + 104e = 15,35 μT (3.32) 

|B| = i8,494 + 15,354 = 17,54 μT  (3.33) 

O módulo campo magnético está representado na figura 3.7. 
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Figura 3.7 – Módulo do campo magnético para uma resistividade de ρ=2000 Ω.m 

No caso em que a resistividade do solo é alta o módulo do campo eléctrico é igual a: 

lE(l = 2π ∙ 50 ∙ μ� ∙ 10002π ∙ ln h i+5.5 + 2 × 2250,792-4 + 104
i5,54 + 104  k =  0,38 V/m   (3.34) 

O módulo do campo eléctrico está representado graficamente na figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8 – Módulo do campo eléctrico para uma resistividade de ρ=2000 Ω.m 
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3.2.4 Conclusão 

O estudo realizado da emissão do campo magnético demonstra que a resistividade do solo 

é um factor de influência irrelevante na emissão do campo magnético, uma vez que a 

diferença dos resultados obtidos para uma resistividade de 20 Ω.m e para uma resistividade 

de 2000 Ω.m é cerca de 3%. Analisando os gráficos das figuras 3.3, 3.5 e 3.7 verifica-se que as 

três resistividades estudadas apresentam valores coincidentes. 

Na análise do campo eléctrico podemos concluir que é afectada significativamente pela 

resistividade do solo, uma vez que o campo eléctrico diminui substancialmente com a 

diminuição dos valores da resistividade do solo. No entanto o limite típico de emissão do 

campo eléctrico para o sistema de 25kV é de 1000 V/m, ou seja, muitíssimo superior aos 

valores obtidos.   

Conclui-se que a resistividade do solo é um factor que não influencia a escolha do sistema 

de retorno de corrente de tracção de um sistema ferroviário. 

3.3 Influência do Sistema de Retorno na Emissão do Campo 
Magnético  

Em Portugal existem três sistemas distintos de retorno de corrente de tracção, neste 

ponto será analisado a influência de cada um deles na emissão do campo magnético de um 

sistema ferroviário. 

A análise destes sistemas de retorno de corrente de tracção será realizada com base nos 

três sistemas de retorno descritos no documento normativo Retorno de Corrente de Tracção e 

Terra de Protecção da REFER, [1], pela implementação de esquemas simplificados e 

equivalentes e efectuado o estudo da emissão do campo magnético pela Lei de Biot-Savart. 

3.3.1 Campo Magnético para o Sistema Standard 

O sistema Standard (sistema ST) é o sistema de retorno mais simples, praticamente já não 

é utilizado no sistema ferroviário português. É um sistema essencialmente constituído pela 

catenária e carris, ver figura 3.9, no qual a alimentação do comboio é efectuada pela 

catenária e o retorno de corrente de tracção é feito pelos carris.   

Segundo [11] o campo magnético, B, num ponto de medição P provocado por um condutor 

muito comprido e linear é dado por: 

B = μ�I2πR (3.35) 
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Onde: 

 I, representa a corrente que percorre o condutor; 

 R, a distância entre o condutor e o ponto de medição P; 

 µ0, a permeabilidade magnética do vazio, µ0= 4π × 10�p H/m. 

  
Figura 3.9 – Esquema equivalente do Sistema ST  

Para o cálculo do campo magnético considera-se que a intensidade de corrente teste é 

igual a 1000A por condutor. A altura da catenária ao solo é de 5,5 metros e a distância, d, do 

ponto P ao solo é de 1 metro. O módulo do campo magnético medido no ponto P é: 

|B| = �μ�2π ∙ d− I�h − d − I4de� (3.36) 

|B| = �μ�2π ∙ d− 10005,5 − 1 − 10001 e� (3.37) 

|B| ≅ 244 μT (3.38) 

3.3.2 Campo Magnético para o Sistema com Condutor de 
Retorno 

O sistema com condutor de retorno (sistema RT), figura 3.10, é o sistema de retorno de 

corrente de tracção mais utilizado, cobrindo praticamente toda a infra-estrutura ferroviária 

portuguesa. A simplicidade do sistema RT e a sua eficiência tanto no retorno de tracção como 

na diminuição da emissão do campo magnético são duas das principais razões da sua larga 

utilização. 

A diferença do sistema RT para o sistema ST é colocação de um cabo de terra enterrado e 

de um cabo de terra aéreo em paralelo com a catenária, ambos electricamente contínuos, a 

existência de ligações transversais entre os carris, o CDTE e o CDTA possibilita a diminuição 

da impedância do sistema, dotando o sistema RT de uma melhor eficiência no retorno de 

corrente de tracção, assim como na protecção de pessoas e equipamentos. 
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Figura 3.10 – Esquema equivalente do Sistema RT 

No cálculo do campo magnético pela lei de Biot-Savart para o sistema RT é considerado 

que a corrente na catenária é de 1000 A, e segundo normativo RCT+TP cerca de 20% da 

corrente de retorno circula pelo CDTA e os restantes 80% pelos carris e CDTE. A altura da 

catenária e também do CDTA ao solo é de 5,5 m. O ponto de medição P situa-se a 1 m do 

solo. 

O módulo do campo magnético para o sistema RT medido no ponto P é: 

|B| = �μ�2π ∙ d− I�h − d − I4d + I�h − de� (3.39) 

|B| = �μ�2π ∙ d− 10005,5 − 1 − 8001 + 2005,5 − 1e� (3.40) 

|B| ≅ 196 μT (3.41) 

 

3.3.3 Campo Magnético para o Sistema Auto-Transformador 

O sistema Auto-transformador (sistema AT), figura 3.11, é utilizado quando os valores de 

potência e distâncias são elevados, como é o caso para linhas onde circulem comboios de alta 

velocidade. No sistema AT as principais características são a existência de um condutor, 

designado “feeder”, que se encontra em oposição de fase em relação à catenária e o uso de 

postos auto-transformadores colocados ao longo da linha férrea. Segundo o normativo RCT+TP 

a distancia entre dois auto-transformadores é de 12 km. Para o cálculo do campo magnético 

do sistema AT despreza-se a colocação dos auto-transformadores.  
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Figura 3.11 - Esquema equivalente do Sistema AT 

 

No sistema AT para que o caso de estudo em termos de potência seja equivalente aos dois 

sistemas estudados nos pontos anteriores, considera-se que a corrente que circula tanto na 

catenária como no “feeder” é igual a 500 A. A distancia entre a catenária e o “feeder” é de 

2,5 m e a altura da catenária ao solo é 5,5 m. O CDTA é paralelo à catenária, e admite-se que 

a sua corrente seja cerca de 20% da corrente de retorno. A medição do campo magnético no 

ponto P é efectuada a 1 metro do solo. 

O módulo do campo magnético para o sistema AT medido no ponto P é: 

|B| = �μ�2π ∙ d− I�h − d − I4d + I�h − d + I�+h + x- − de� (3.42) 

|B| = �μ�2π ∙ d− 5005,5 − 1 − 4001 + 1005,5 − 1 + 500+5,5 + 2,5- − 1e� (3.43) 

|B| ≅ 84 μT (3.44) 

3.3.4 Conclusão 

Na análise dos campos magnéticos obtidos para cada um dos sistemas de retorno de 

corrente de tracção verifica-se que o sistema ST é o que apresenta pior resultado em termos 

de emissões electromagnéticas. A influência do tipo de sistema de retorno na emissão do 

campo magnético fica demonstrada com a comparação dos resultados alcançados, uma vez 

que o sistema RT regista uma diminuição de 20% em termos de emissão magnética e o sistema 



36 Resistividade do solo e dos diferentes sistemas de retorno de corrente de tracção na emissão 

electromagnética dum sistema ferroviário 

 

 

AT apresenta uma diminuição aproximadamente de 66% da emissão do campo magnético 

comparativamente ao sistema ST.      

 Conclui-se que o tipo de sistema de retorno de tracção é um factor que influencia 

significativamente a emissão magnética do sistema ferroviário. O sistema mais eficiente é o 

sistema de Auto-Transformador que produz menos 57% das emissões electromagnéticas do 

que o sistema com condutor de Retorno. 
  



 

Capítulo 4  

Diminuição do Campo Magnético 

Uma vez que a emissão do campo magnético é bastante influenciada pelo tipo de sistema 

de retorno de corrente de tracção, este capítulo estuda possíveis soluções de melhoramento 

do sistema AT utilizado essencialmente nas linhas de comboios de alta velocidade. 

4.1 Novo Cabo de Terra Aéreo 

Num sistema ferroviário a principal fonte de emissão magnética para o mundo exterior é 

a catenária e essa emissão é mais incidente em locais próximos e paralelos á catenária. No 

caso do sistema Auto-Transformador efectuou-se um estudo tendo em vista a diminuição do 

campo magnético provocado pela catenária. Esse estudo analisa através da lei de Biot-Savart 

o efeito da colocação de um segundo cabo de terra aéreo (CDTA), figura 4.1, junto da 

catenária, para além do existente que é paralelo horizontalmente em relação à catenária. 

Considera-se que a corrente que circula em cada CDTA é 20% da corrente total de retorno de 

tracção.  

As novas condições de estudo baseadas no sistema AT estão representadas na figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Esquema equivalente do novo Sistema AT 

 

Onde: 

 I1 – Corrente que circula na catenária, 500 A; 

 I2 – Corrente de retorno que circula nos carris e no CDTE; 

 I3 e I5 – Corrente de retorno que circula no CDTA1 e CDTA2, respectivamente; 

 I4 – Corrente que circula no “feeder”, 500 A; 

 B1, B2, B3, B4, B5 – Campo Magnético no ponto P (a 1 metro do solo). 

 h – Distância da catenária ao solo, 5,5 m; 

 x – Distância entre o “feeder” e a catenária, 2,5 m; 

 y – Distância entre o novo CDTA (CDTA2) e o CDTA existente (CDTA 1), 10 cm. 

 

O módulo do campo magnético para o novo sistema AT medido no ponto P é: 

|B| = �μ�2π ∙ d− I�h − d − I4d + I�+h- − d + I�+h + x- − d + I�+h + y- − de� (4.1) 

|B| = �μ�2π ∙ d− 5005,5 − 1 − 3001 + 100+5,5- − 1 + 500+5,5 + 2,5- − 1 + 100+5,5 + 0,1- − 1e� (4.2) 

|B| ≅ 59 μT (4.3) 

De modo a diminuir o efeito provocado pela emissão magnética da catenária em sistemas 

eléctricos paralelos a esta, colocou-se um novo cabo de terra aéreo na parte exterior dos 

postes de catenária, distanciado superiormente em 10 cm para o cabo de terra aéreo 

existente.  
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Esta nova topologia do sistema Auto-Transformador apresenta uma eficiência elevada na 

redução do campo magnético do sistema ferroviário, uma vez que os dois cabos de terra 

aéreos funcionam como uma “barreira magnética”, conseguindo diminuir a emissão 

magnética para o meio exterior em aproximadamente 29% comparativamente com a emissão 

magnética do sistema AT tradicional.   

4.2 Secção Transversal do Cabo de Terra Aéreo 

O sistema de auto-transformador utilizado na rede de alta velocidade possui um cabo de 

terra aéreo electricamente contínuo ao longo da via-férrea. Os resultados obtidos na análise 

dos sistemas de retorno de corrente de tracção mostram que a proximidade do cabo de terra 

aéreo (CDTA) e do “feeder” à catenária diminuem significativamente a emissão do campo 

magnético.  

No caso de se considerar um novo caso de estudo para o sistema AT, figura 3.11, no qual 

a nova corrente de retorno no CDTA é agora cerca de 25% e a restante retorna pelos carris e 

pelo cabo de terra enterrado (CDTE).  

O módulo do campo magnético obtido neste caso é:  

|B| = �μ�2π ∙ d− I�h − d − I4d + I�h − d + I�+h + x- − de� (4.4) 

|B| = �μ�2π ∙ d− 5005,5 − 1 − 3751 + 1255,5 − 1 + 500+5,5 + 2,5- − 1e� (4.5) 

|B| ≅ 77 μT (4.6) 

Verifica-se que o aumento da passagem de corrente no cabo de terra aéreo em 5% 

provoca a diminuição da emissão do campo magnético em cerca de 8%. Logo é de extrema 

conveniência o aumento da passagem de corrente no cabo de terra aéreo. Segundo [12], a 

passagem de corrente num condutor é contrariada pela resistência deste, e é expressa pela 

seguinte expressão: 

R = ρ ∙ lS  (4.7) 

Onde: 

R é a resistência linear do cabo condutor; 

ρ é a resistividade do material condutor; 

l é o comprimento do condutor; 

S é a secção transversal do condutor. 
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Assim, a resistência do condutor à passagem de corrente é inversamente proporcional à 

secção transversal deste. Fixando o comprimento do condutor em um quilómetro, temos a 

expressão simplificada da resistência linear do condutor, sendo a unidade o Ω/�J. 

R = ρS (4.8) 

O aumento da secção transversal do cabo de terra aéreo é um ponto que poderá 

beneficiar a passagem da corrente de retorno no CDTA e por consequência diminuir a emissão 

magnética do sistema ferroviário.   

Tal como descrito em [12], a determinação da secção transversal do condutor segue como 

principais pontos de referência: 

• Baixa resistividade: as perdas de energia e as quedas de tensão ao longo da 
linha devem ser as mais reduzidas possíveis; 

• Elevada resistência mecânica: os condutores das linhas aéreas estão sujeitos a 
importantes esforços mecânicos que têm de suportar; 

• Elevada resistência à corrosão atmosférica: o custo de uma linha aérea é 
elevado pelo que há que garantir uma vida longa para os condutores; 

• Baixo custo: o encargo financeiro relativo à construção da linha aérea não deve 
ser demasiado elevado para que a sua exploração seja rentável. 

 

O cabo de terra aéreo é um condutor multifilar constituído por alumínio-aço. Os fios de 

alumínio são dispostos em torno de um fio central de aço. A utilização de condutores 

multifilares torna-os mais flexíveis, logo mais fáceis de manipular.  

Como refere [12], sabe-se que na corrente alternada a corrente distribui-se, quase 

exclusivamente, à superfície dos condutores pelo que nos cabos mistos se adopta a seguinte 

hipótese: 

• A passagem da corrente é assegurada exclusivamente pelo alumínio, enquanto a 
resistência mecânica é fornecida exclusivamente pelo aço. 

 

Calculando a resistência de um condutor de cobre e outro de alumínio para uma 

temperatura de 70ºC, ambos com uma secção transversal de 95mm2, temos: 

R�p�° = R�4�°�1 + α+70 − 20-� (4.9) 

Onde: 

 Y�p�° - Resistência do material condutor para a temperatura de 70ºC  

 Y�4�° - Resistência do material condutor para a temperatura de 20ºC 

 α – Coeficiente de Termoresistividade do material condutor  
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Para o condutor de cobre temos: 

R�p�° = 0,193�1 + 0,0039+70 − 20-� = 0,23 Ω/km (4.10) 

Substituindo agora para o alumínio: 

R�p�° = 0,320�1 + 0,0040+70 − 20-� = 0,384 Ω/km (4.11) 

Verifica-se que para a mesma secção transversal do condutor o cobre apresenta uma 

resistência mais baixa em relação ao alumínio, sendo por isso um material recomendado para 

constituir o condutor de retorno.  

Uma vez que o cabo de terra aéreo se situa junto da catenária é conveniente evitar o uso 

de fio de cobre como condutor de retorno, pois a sua exposição exterior pode ser alvo de 

vandalismo ou furto. Por isso o cabo de terra aéreo é um cabo multifilar de alumínio-aço e de 

secção transversal igual 95mm2. Da comparação entre o cabo de cobre e de alumínio-aço com 

a mesma resistência, logo com as mesmas perdas, conclui-se: 

• O cabo de alumínio-aço apresenta um diâmetro cerca de 40% superior;  

• O cabo de alumínio-aço apresenta uma maior resistência mecânica e é mais leve 
o que permite reduzir as flechas e aumentar os vãos. 

 

4.3 Distância entre ligações transversais  

Outra solução apresentada para além do aumento das secções dos cabos mencionado no 

parágrafo anterior, é a diminuição da distância entre ligações transversais, tanto nas ligações 

transversais entre o CDTA e o CDTE (LEAE’s) como nas ligações transversais entre o CDTA, 

CDTE e Carris (LTI’s) caso a potência instalada na subestação seja aumentada. Presentemente 

a potência instalada de uma subestação de tracção é de 15 MVA. No caso de aumento de 

potência para 20 MVA, e de forma a criar um sistema ferroviário onde as tensões de passo e 

contacto estejam dentro dos limites estabelecidos por [3] deverá reduzir-se a distância entre 

as ligações transversais. A distância da presente especificação para uma situação normal de 

via dupla é dada pela tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Distância entre ligações transversais para a potência instalada de 15 MVA 

Tipo de ligação 15 MVA 

(Presente Especificação) 

LTI - LTI 1400 Metros 

LTI - LEAE 700 Metros 
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Considere-se que a potência actual é de 15 MVA e pretende-se aumentar a potência para 

20 MVA. Isto equivale a um aumento percentual: 

Aumento percentual da potência =  dS`���^�S�2���� − 1e  × 100 = 33,33% (4.12) 

Sabendo que as LTI’s e LEAE’s são intercaladas, isto é, entre duas LTI’s existe pelo menos 

uma LEAE, pode-se calcular a percentagem de redução da distância entre ligações 

transversais como: 

Redução percentual da distância =  Aumento percentual da potência2   (4.13) 

Redução percentual da distância =  33,33%2  ≅ 17% (4.14) 

A tabela 4.2 indica as distâncias a considerar entre os vários tipos de ligações transversais 

no caso de aumento de potência para 20 MVA. 

 

Tabela 4.2 – Distância entre ligações transversais para a potência instalada de 20 MVA 

Tipo de ligação 20 MVA 

(Aumento de Potência) 

LTI – LTI  1162 Metros 

LTI - LEAE 581 Metros 

 

 

Generalizando, pode dizer-se que as distâncias devem ser reduzidas aproximadamente de 

17% com o aumento da potência instalada na subestação de tracção de 15 MVA para 20 MVA, 

para assegurar as especificações estabelecidas por [4].  

 
  



 

 

 

 

 

Capítulo 5  

Conclusões e Trabalhos Futuros 

5.1 Conclusões 

Numa rede ferroviária a distribuição de energia eléctrica, com tensões na ordem dos 25kV 

ao longo da linha e a proximidade desta rede com os meios populacionais leva a preocupações 

em termos ambientais, mais concretamente a emissão magnética deste sistema para o mundo 

exterior, e também em termos de segurança de pessoas pois normalmente o sistema 

ferroviário é de fácil acesso a elementos externos.  

O sistema retorno de corrente de tracção é por isso fundamental no que respeita à 

protecção de pessoas e níveis de emissões magnéticas do sistema ferroviário. 

Nesta dissertação foi analisada a influência da resistividade do solo no retorno de 

corrente de tracção. Com o auxílio do método das imagens complexas calculou-se a emissão 

do campo magnético para três tipos distintos de resistividades do solo. Os campos magnéticos 

obtidos mostram que a influência da resistividade do solo é cerca de 3% e por isso, não é um 

factor que desequilibre na escolha do sistema de retorno de corrente de tracção. 

Analisou-se igualmente a influência do tipo de sistema de retorno de corrente de tracção 

na emissão magnética provocada por este. Conclui-se que a diferença entre as emissões 

magnéticas do sistema Standard para o sistema Auto-Transformador (sistema AT) pode ser 

aproximadamente 66%. O sistema AT utilizado na rede de alta velocidade é aliás o sistema de 

retorno de tracção que melhores resultados apresenta em termos de emissão do campo 

magnético. 

Tendo em vista a diminuição da emissão magnética do sistema de retorno de corrente de 

tracção a nova topologia do sistema Auto-Transformador estudada, na qual se introduz um 

segundo cabo de terra aéreo, mostrou-se altamente eficiente na redução do campo 

magnético provocado pelo sistema ferroviário, conseguindo diminuir a emissão magnética em 
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cerca de 29% comparativamente com o sistema Auto-Transformador tradicional. É também 

aconselhável que se diminua a corrente que circula no solo, cabo de terra enterrado e carris. 

O aumento da circulação de corrente no cabo de terra aéreo reduz o acoplamento magnético 

total do sistema e por consequência diminui a emissão do campo magnético. Verifica-se 

também que em caso de aumento da potência na subestação de tracção se deverá proceder á 

diminuição entre as ligações transversais do sistema de retorno de modo a aumentar os 

pontos de equipotencialização e proteger as pessoas e bens.  

  

5.2 Trabalhos Futuros 

 

Esta dissertação pode ser o ponto de partida para a investigação e desenvolvimento de 

futuros projectos, tais como: 

• Estudar as diferenças entre o sistema com condutor de retorno e o sistema auto-

transformador ao nível de implementação na rede ferroviária comparando a 

viabilidade económica entre os dois sistemas, tendo como principal contraste o 

custo de subestações de tracção versus postos auto-transformadores; 

• Analisar os sistemas terra de uma subestação de tracção eléctrica e a influência 

do sistema de retorno de corrente de tracção no dimensionamento das 

protecções da subestação. 
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