
Resumo 

Este trabalho tem como objectivo a análise de curto-circuitos simples e múltiplos ou simultâneos em 

sistemas trifásicos desequilibrados.  

A análise de curto-circuitos simples ou múltiplos era realizada, até há cerca de uma década, com 

recurso à transformação das grandezas tensão, corrente, impedância e potência em componentes 

simétricas. Neste método, o sistema eléctrico de energia considerava-se equilibrado antes da 

ocorrência do defeito, pois a adopção daquele método pressupõe o completo desacoplamento entre 

os sistemas directo, inverso e homopolar. Isto só é possível se os componentes do sistema 

apresentarem características idênticas em cada fase e se as cargas apresentarem suficiente grau de 

equilíbrio.  

Contudo, a existência de grandes cargas monofásicas, linhas eléctricas com condutores múltiplos 

e/ou sem transposição dos condutores, de conversores, etc., pode resultar num desequilíbrio entre as 

fases do sistema. A avaliação destes desequilíbrios em conjugação com aqueles provocados pelos 

defeitos assimétricos tornou-se numa necessidade imprescindível tanto para o projecto como para o 

estudo da protecção dos componentes do sistema eléctrico de energia.  

Neste trabalho apresentam-se os fundamentos da análise de curto-circuitos assimétricos para 

sistemas trifásicos com representação directa dos fasores, obtidos pela transformação de Steinmetz, 

sem recorrer a qualquer outro método de transformação (por exemplo, componentes simétricas ou 

componentes de Clark). A metodologia e os modelos apresentados permitem, através do recurso ao 

cálculo computacional, a obtenção dos resultados desejados para sistemas trifásicos desequilibrados 

incluindo a situação em que os próprios componentes do sistema não são equilibrados.  

No Capítulo 2 apresentam-se os principais modelos adoptados para a representação dos diversos 

componentes do sistema eléctrico de energia.  

No Capítulo 3 apresenta-se o método de análise de curto-circuitos desequilibrados e o respectivo 

algoritmo computacional cujo objectivo principal é o de permitir a análise de curto-circuitos 

simultâneos em sistemas trifásicos desequilibrados. Neste capítulo apresenta-se também um 

exemplo que permite avaliar o tipo de resultados que é possível obter com o programa computacional 

implementado.  

No Capítulo 4 apresentam-se as conclusões deste estudo e apontam-se algumas perspectivas futuras 

de desenvolvimento do trabalho realizado até aqui.  



Finalmente apresenta-se uma extensa bibliografia com a qual se pretende indicar os livros e artigos 

mais significativos que permitirá a continuação da análise de curto-circuitos assimétricos agora 

iniciada. Na extensa bibliografia apresentada selecionaram-se os livros e artigos em que este tipo de 

estudo é tratado com diferentes perspectivas.  


