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Resumo 

Há um interesse por parte das empresas de distribuição de energia eléctrica em 

uniformizar os seus regimes de neutro (inclusive a empresa de distribuição de energia 

portuguesa). Deste modo, este trabalho tem por objectivo a uniformização dos regimes de 

exploração das redes de distribuição de Média Tensão, em relação ao neutro. 

O principal objectivo desta dissertação é então, estudar os procedimentos e as 

implicações da mudança de regime de neutro em redes de distribuição de Média Tensão, 

nomeadamente, de regime de neutro isolado para ligado à terra através de uma reactância de 

neutro, sendo dada também, atenção às implicações na continuidade versus qualidade de 

serviço. 

Este trabalho começa por proceder ao importante estudo dos regimes de neutro a adoptar 

nas subestações de distribuição, uma vez que é essencial compreender o comportamento em 

caso de defeitos à terra e mediante a determinação do regime de neutro isolado e ligado à 

terra através de uma reactância de neutro. Torna-se, assim, necessário compreender a 

importância que advém da adopção do regime de neutro. 

Esta dissertação contempla também, o estudo de arcos eléctricos e a sua extinção nos 

dois regimes de neutro, bem como os factores que afectam essa mesma extinção. 

Posteriormente, são analisadas as protecções e a mudança dos sistemas de protecção em 

ambos os regimes de exploração. Por último, a segurança de pessoas, a importância de as 

salvaguardar contra defeitos nas redes de distribuição e a influência que advém da escolha do 

regime de neutro a adoptar numa subestação de energia, são igualmente alvo de estudo. 
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Abstract 

There is an interest by the utilities in standardize their neutral grounding methods 

(including the distribution company of Portuguese energy). Thus, this work aims the 

standardization of the exploration methods in the Medium Voltage distribution networks, on 

the neutral. 

The main objective of this dissertation is to study the procedures and the implications of 

the change in neutral grounding method in Medium Voltage distribution networks, namely, 

from unearthed neutral to connected to ground through a neutral reactance, and also being 

given attention to the implications on continuity versus quality of service. 

This work begins by making the important study of neutral grounding methods to adopt in 

the distribution substations, since it is essential to understand the behaviour in case of ground 

faults and through the determination of the unearthed neutral and connected to ground by 

neutral reactance. It is, therefore, necessary to understand the importance that comes from 

the adoption of the neutral grounding method. 

This dissertation also contemplates the study of electric arcs and its extinction in the two 

neutral grounding methods, as well as the factors which affect that same extinction. After, 

the protections and the change of protection systems are analysed in both of the exploration 

methods. Finally, the people security, the importance of protecting them against faults in the 

distribution networks and the influence that comes from the choice of the neutral grounding 

method to adopt in an energy substation, are equally subject of study. 
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Résumé 

Il y a un intérêt de la part des entreprises de distribution d’énergie électrique pour 

uniformiser ses régimes de neutre (y compris l’entreprise de distribution d’énergie 

portugaise). De cette façon, ce projet vise à l’uniformisation des régimes d’exploitation des 

réseaux de distribution de Moyenne Tension, par rapport au neutre. 

L’objective principal de cette dissertation s’agit de l’étude des procédures e les 

implications du changement de régime de neutre en réseaux de distribution de Moyenne 

Tension, notamment, de régime de neutre isolé pour liés à la terre à partir d’une réactance 

de neutre, et tenant en compte, également, les implications dans la continuité versus la 

qualité de service. 

Ce projet commence par une importante étude des régimes de neutre à adopter dans les 

sous stations de distribution, sachant qu’il est essentiel de comprendre le comportement en 

cas de défauts à la terre et selon la détermination du régime de neutre isolé et lié à la terre 

à partir d’une réactance de neutre. Il est, donc, important de comprendre l’importance de 

l’adoption du régime de neutre. 

Cette dissertation considère aussi, l’étude des arches électriques et son extinction dans 

les deux régimes de neutre, ainsi que les facteurs qui affectent cette même extinction. 

Ensuite, les protections ont été analysées ainsi que le changement des systèmes de protection 

dans les deux régimes d’exploitation. Finalement, la sécurité des gens, l’importance de les 

protéger contre les défauts dans les réseaux de distribution et l’influence qui vient du choix 

du régime neutre à adopter dans une sous station d’énergie, sont également l'objet de 

l'étude. 
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Capítulo 1  

Introdução 

Este capítulo apresenta o contexto em que o trabalho é inserido e a motivação do mesmo. 

Serão apresentados os objectivos e a importância que advém desta dissertação, no que 

concerne à filosofia actual da ligação do neutro em redes de distribuição, nomeadamente nas 

Subestações de Energia (SE). 

1.1. Enquadramento 

A energia eléctrica é na sociedade em que vivemos um bem de elevada importância, quer 

a nível habitacional e industrial, quer ao nível dos transportes. Hoje em dia, observam-se 

cenários de aumento do consumo de energia nos países desenvolvidos, bem como nos países 

em vias de desenvolvimento. 

A optimização do investimento num sistema de produção, transporte, distribuição ou 

consumo de energia eléctrica requer cálculos e opções que assegurem o funcionamento do 

equipamento instalado próximo do seu rendimento máximo. Porém, tais opções têm também 

de assegurar que os efeitos destrutivos dos defeitos e condições anormais de funcionamento 

sejam minimizados. 

Os centros de produção de energia eléctrica (centrais eléctricas) estão ligados aos locais 

de utilização dessa mesma energia através das redes eléctricas. O objectivo principal destas é 

transportar em boas condições a energia, desde as centrais eléctricas até aos consumidores. 

As redes de distribuição possibilitam a veiculação da energia eléctrica recebida da rede 

de transporte, através das subestações, até às instalações consumidoras dos clientes. À 

semelhança da rede de transporte, as redes de distribuição vão evoluindo ao longo do tempo 

e aumentam a sua complexidade, sendo necessário o seu reforço e modernização, 

designadamente no que respeita à capacidade de satisfação dos consumos com os necessários 

níveis de qualidade e minimizando as perdas nas redes. De igual modo, as redes devem 

adaptar-se à evolução geográfica dos consumos e dos novos centros electroprodutores, sendo 

um dos factores importantes para o Sistema Eléctrico de Energia (SEE), garantir elevados 

índices de continuidade de serviço e fiabilidade. 

As redes de distribuição são constituídas por linhas aéreas e por cabos subterrâneos de 

Alta Tensão (AT), 60 kV, Média Tensão (MT), fundamentalmente 30 kV, 15 kV e 10 kV e Baixa 
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Tensão (BT), 400/230 V. No nível de BT, predominam as linhas aéreas, apesar de nos últimos 

tempos se registar um crescimento das redes em cabo subterrâneo. Das redes de distribuição 

fazem ainda parte as subestações, os postos de seccionamento e de transformação, as 

ligações às instalações consumidoras, de iluminação pública e outros equipamentos. 

As subestações destinam-se a elevar a tensão da electricidade produzida nas centrais para 

ser transportada em alta tensão para as zonas de consumo, ou, uma vez perto das zonas de 

consumo, baixar o nível de tensão para poder ser distribuída em MT. Genericamente, estas 

instalações contêm os pórticos onde chegam e de onde partem as linhas, os transformadores 

de potência e os acessórios de protecção. 

Uma rede apresentará uma boa qualidade de serviço se proporcionar aos receptores uma 

alimentação em energia eléctrica com características adequadas ao seu correcto 

funcionamento, com o mínimo número de interrupções possível. 

Existem diversas componentes associadas a uma boa qualidade de serviço, tais como a 

continuidade de serviço, a constância da tensão e da frequência, bem como outras. A 

continuidade de serviço, principal componente da qualidade de serviço, pode ser bastante 

melhorada, especialmente através da redução das interrupções de curta duração. Existem 

diversos inconvenientes associados a uma baixa continuidade de serviço, que se traduzem em 

muitos casos por elevados prejuízos. 

Ao longo dos tempos e em especial nas últimas décadas, tem-se verificado um certo 

aumento no nível de continuidade de serviço exigido, em grande parte devido à crescente 

utilização de dispositivos electrónicos e de informática altamente sensíveis às interrupções 

frequentes, mesmo que estas sejam breves. 

Deve ter-se presente, no entanto, que a melhoria da qualidade de serviço depende de um 

conjunto muito vasto de factores, em que o regime de funcionamento do neutro da MT é um 

deles. É no entanto, sem dúvida, um dos mais importantes, especialmente quando se quer 

passar de uma boa, para uma muito boa qualidade de serviço. 

A escolha do regime de neutro a adoptar numa rede de MT resulta de um compromisso 

entre dois objectivos contraditórios: 

• Redução da amplitude das correntes à terra, de forma a que estas sejam compatíveis 

com o nível de isolamento das instalações, garantindo uma maior segurança e 

continuidade de serviço; 

• Facilidade na detecção de defeitos. 

O estabelecimento de um bom compromisso depende, essencialmente, das características 

físicas da rede (aérea ou subterrânea, curta ou longa), da densidade e natureza das cargas a 

alimentar, assim como da qualidade das terras das instalações. 

Não existe nenhum regime de neutro que possa ser considerado como óptimo, pois cada 

um apresenta determinadas características próprias que tornam a sua aplicação adequada 

para uma dada situação. Actualmente, em Portugal, existem diferentes tipos de regimes de 

neutro instalados nas redes de MT. 
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1.2. Motivação 

Hoje em dia a energia eléctrica é um dos principais recursos da sociedade industrializada. 

Neste sentido, a economia dos países industrializados está directamente relacionada com a 

fiabilidade do SEE, pelo que este deve proporcionar uma elevada continuidade e qualidade de 

serviço, apesar das frequentes perturbações (ocorrência de defeitos, avaria de equipamentos) 

inerentes ao seu funcionamento. 

Há um interesse económico por parte das empresas de distribuição de energia eléctrica 

em uniformizar os seus regimes de neutro (inclusive a empresa de distribuição de energia 

portuguesa). Há já vários anos que a Energias de Portugal (EDP) se defronta com o problema 

da harmonização dos seus regimes de neutro de MT, em particular com as opções de evolução 

do regime de neutro da região centro de Portugal, ver Figura 1.1, a qual vem sofrendo 

problemas de qualidade de serviço, que têm sido associados ao regime de neutro vigente, do 

tipo isolado. Deste modo, o trabalho passa por um estudo que visa a uniformização dos 

regimes de exploração das redes de distribuição de MT, em relação ao neutro, sendo que, 

este contemplará o comportamento dos arcos eléctricos mediante defeitos à terra, a 

mudança dos sistemas de protecção, a segurança de pessoas e as implicações na continuidade 

versus qualidade de serviço. 

O principal objectivo desta dissertação é então, estudar os procedimentos e as 

implicações da mudança de regime de neutro em redes de distribuição de Média Tensão, 

nomeadamente, de regime de neutro isolado para ligado à terra através de uma reactância de 

neutro, limitadora da corrente de defeito fase-terra a 300 A. 

Neste sentido, é importante proceder ao estudo dos regimes de neutro a adoptar nas 

subestações de distribuição, uma vez que é essencial compreender o comportamento em caso 

de defeitos à terra e mediante a determinação do regime de neutro isolado e ligado à terra 

através de uma reactância de neutro. Torna-se, assim, necessário compreender a importância 

que advém da adopção do regime de neutro. 
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Figura 1.1 — Área de rede do Litoral Centro. 

1.3. Filosofia Actual da Ligação do Neutro em Redes de 
Distribuição 

Actualmente, aquando de um novo projecto de uma SE, e por parte da empresa de 

distribuição de energia portuguesa, nomeadamente, a EDP Distribuição, é prevista a 

instalação de um neutro artificial, mas dotando-o de reactâncias de dispersão suficientes para 

realizar um regime de neutro com reactância limitadora. A prática de se considerar neutros 

artificias, em Portugal, deve-se ao facto de os transformadores de potência AT/MT utilizados 

nas subestações de distribuição, disporem de uma ligação em triângulo no secundário. Assim, 

é utilizado um transformador ligado em zigue-zague para efectuar a referida ligação do 

neutro à terra através de uma reactância de neutro, como pode observar-se em [1]. 

É também corrente a prática de, uma vez considerado um neutro artificial, aproveitar-se 

a respectiva reactância de dispersão para se efectivar um neutro limitador com reactância, 

assim associando-se “neutro artificial” com “reactância limitadora”, e raramente 

considerando-se a hipótese praticada, por exemplo em França, de se ligar uma resistência 

limitadora no neutro disponibilizado pelo enrolamento em zigue-zague. 
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1.4. Estrutura da Dissertação 

Posteriormente à introdução, a presente dissertação contém 5 capítulos. 

O Capítulo 2 efectua um estudo sobre os regimes de neutro e os defeitos fase-terra nas 

redes de distribuição. Este capítulo tem por objectivo realizar uma análise que visa 

caracterizar as particularidades de exploração associadas aos regimes de neutro isolado e 

ligado à terra através de uma reactância de neutro, limitadora da corrente de defeito 

fase-terra a 300 A, sendo estes, os regimes de neutro alvo e os mais focados ao longo 

do trabalho. 

O Capítulo 3 analisa o comportamento dos arcos eléctricos em curto-circuitos fase-terra. 

Os arcos eléctricos caracterizam a maioria dos defeitos em redes aéreas, neste sentido, será 

abordado o efeito da extinção do arco eléctrico nos dois regimes de neutro em estudo, bem 

como os factores que afectam essa mesma extinção. 

O Capítulo 4 dá especial atenção aos sistemas de protecção nos regimes de neutro isolado 

e ligado à terra através de reactância de neutro. Assim sendo, é analisado o comportamento 

dos sistemas de protecção e são apresentadas as características actuais da filosofia desses 

sistemas para os dois regimes de neutro, sendo também demonstradas as diferenças 

entre eles. 

O Capítulo 5 analisa a importância de salvaguardar as pessoas contra defeitos nas redes de 

distribuição. Neste sentido, é apresentada a influência que advém da escolha do regime de 

neutro a adoptar numa subestação. Neste capítulo são reflectidas situações indesejáveis 

provocadas pelo sistema eléctrico e potencialmente perigosas para as pessoas, dando ênfase 

aos contactos acidentais e à transferência de potencial entre a MT e a BT. Este capítulo 

apresenta também a situação de condutor partido, uma vez que é uma situação que se revela 

perigosa para o público em geral. 

O Capítulo 6 comporta as conclusões gerais desta dissertação e do trabalho desenvolvido 

na mesma e apresenta as sugestões de trabalhos futuros. 

1.5. Principais Contribuições da Dissertação 

O principal contributo desta tese visa o desenvolvimento de um procedimento-padrão 

para a mudança de regime de neutro em subestações de distribuição, sendo feita uma 

sintetização de conhecimento relativa à mudança de regime de neutro da rede de MT. Aqui, 

serão abordados pontos tais como o comportamento dos regimes de neutro mediante um arco 

eléctrico e a extinção do mesmo, a filosofia dos sistemas de protecção, a segurança de 

pessoas, bem como, a continuidade e qualidade de serviço, nos dois principais regimes de 

exploração da rede de MT em Portugal. 

Em suma, o presente documento contribui para um aprofundamento relativo aos dois 

regimes de neutro em estudo, os procedimentos da passagem de um regime para o outro, 

assim como, as implicações da mudança e do interesse da mesma. 
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Capítulo 2  

Regimes de Neutro e Defeitos em Redes 
de Distribuição 

Este capítulo tem como principal objectivo recordar teoricamente e validar, com recurso 

ao Software PSCAD® (cujas potencialidades encontram-se descritas no Apêndice F), as 

particularidades de exploração associadas aos regimes de neutro isolado e ligado à terra 

através de uma reactância de neutro, sendo comparado, também, com os dois anteriores 

regimes, o caso em que o neutro é directamente ligado à terra. 

Para realizar o estudo em que o neutro é indirectamente ligado à terra será determinada 

a reactância de neutro para a rede de teste considerada neste trabalho, sendo que, esta 

reactância tem por objectivo limitar a corrente de defeito fase-terra a 300 A. Desta forma, 

serão evidenciadas, em termos de correntes de curto-circuito, as diferenças, as vantagens e 

inconvenientes no que concerne à exploração de cada uma das redes de distribuição de Média 

Tensão (MT) abordadas. 

2.1. Introdução 

O comportamento de uma rede quando uma das fases entra em contacto com a terra é 

basicamente determinado pelo respectivo “Regime de Neutro”, isto é, pela natureza e valor 

da impedância inserida entre o ponto neutro e a terra. Assim, o regime de neutro adoptado 

irá afectar o funcionamento de um sistema eléctrico durante desequilíbrios e defeitos à terra. 

Numa Subestação de Energia (SE) de MT existem diversas formas de realizar a ligação do 

neutro [2, 3]. Todos os regimes de neutro têm vantagens e inconvenientes a nível económico, 

de segurança de pessoas, de exploração e de qualidade de onda de tensão (sobretudo ao nível 

das cavas de tensão). Como tal, não existe a nível mundial um consenso relativo ao tipo de 

regime de neutro a utilizar, como pode observar-se em [4]. 

A escolha do regime de neutro é de extrema importância para as protecções, uma vez que 

afectará o funcionamento destas, mediante defeitos à terra, podendo existir situações de 

disparos inadequados e até mesmo a não detecção do defeito. Assim, é necessário tomar 

medidas relativamente à forma de parametrização dos sistemas de protecção e verificar as 

implicações e benefícios que cada regime causa no sistema eléctrico. 
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Existem três regimes de neutro distintos que se podem considerar ao nível de uma rede de 

MT, sendo estes: 

• Neutro isolado — regime em que o neutro se encontra galvanicamente isolado da 

terra, ou ligado a ela por uma impedância muito elevada, sendo a referência à terra 

feita através das capacidades das linhas; 

• Neutro directamente ligado à terra — regime em que o neutro é ligado à terra por 

uma impedância de valor aproximadamente nulo, correspondente à impedância do 

condutor de terra e à resistência entre o eléctrodo de terra e a terra; 

• Neutro indirectamente ligado à terra ou impedante — regime em que o neutro se 

encontra ligado à terra através de uma bobina de Petersen, resistência ou reactância 

de neutro. 

2.2. Regime de Neutro Isolado 

O regime de neutro isolado caracteriza-se por pequenas correntes residuais que são, 

muitas vezes, menores na linha em defeito do que nas linhas sãs, sendo assim, categorizável 

como “Regime de Pequenas Correntes de Defeito”, quando comparado com o sistema de 

reactância de neutro. Tal, deve-se ao facto de apenas existirem contribuições capacitivas da 

rede para a corrente de defeito, dada a ausência de um dispositivo de ligação à terra. Assim, 

neste tipo de regime quando ocorre um defeito fase-terra, não haverá uma malha homopolar 

galvanicamente fechada, pelo que a corrente de defeito fechar-se-á exclusivamente pelas 

capacidades à terra das linhas adjacentes interligadas na subestação, cabos subterrâneos e 

transformadores de distribuição. A situação de neutro isolado encontra-se ilustrada na 

Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 — Exemplificação da circulação de correntes em caso de defeito fase-terra no regime de 
neutro isolado. 
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Se as fases forem perfeitamente transpostas, as tensões fase-terra para as três fases terão 

valores iguais e estarão esfasadas entre si de 120º, não havendo, consequentemente, 

diferença de potencial entre o ponto de neutro do transformador da subestação e as 

capacidades do sistema. No entanto, este regime de neutro caracteriza-se por um acentuado 

desequilíbrio de tensões, em caso de defeito fase-terra, com a tensão no ponto neutro a 

atingir, em módulo, a tensão simples, como pode observar-se pela Figura 2.2, e as tensões 

nas fases sãs relativamente à terra tenderem para o valor da tensão composta, como pode 

observar-se pela Figura 2.3, o que se traduz em sobretensões relativamente aos níveis de 

isolamento requeridos em condições normais, sem referir, ainda, as sobretensões transitórias 

associadas aos defeitos intermitentes nas redes com neutro isolado. Este facto obriga à 

utilização de equipamentos (transformadores e descarregadores de sobretensões) projectados 

para suportar a tensão fase-fase, pelo que o nível de isolamento a adoptar no 

dimensionamento destes revela-se um aspecto importante. 

 

 

Figura 2.2 — Tensão no ponto neutro no regime de neutro isolado. 

 

 

Figura 2.3 — Tensão nas fases sãs no regime de neutro isolado. 
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Este regime de neutro é principalmente utilizado em redes aéreas e curtas, pois as 

correntes de defeito, podendo manter-se durante períodos de tempo longos, devem ter 

valores baixos, como pode observar-se pela Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 — Corrente de defeito fase-terra no regime de neutro isolado. 

O valor da corrente máxima de defeito depende directamente da capacidade total à terra 

da rede, e as correntes residuais nas diversas linhas são proporcionais às respectivas 

capacidades, excepto na linha em defeito. As redes de distribuição dotadas deste tipo de 

regime de neutro são susceptíveis de manterem correntes de defeito significativas quando 

extensas. Assim, se as redes forem longas ou subterrâneas, as correntes injectadas pelas 

capacidades homopolares são importantes, podendo neste caso ser possível que um defeito à 

terra resulte num curto-circuito. Do mesmo modo, a tensão à qual as fases sãs são submetidas 

pode exceder o valor da tensão composta, permitindo o estabelecimento de arcos capacitivos 

à terra, resultantes de perturbações transitórias. 

Por estas razões, o sistema de neutro isolado é muito pouco utilizado, uma vez que impõe 

limitações ao desenvolvimento das redes. Este desenvolvimento está inevitavelmente 

associado a um aumento do comprimento das redes e da extensão das mesmas em cabo 

subterrâneo, representando um aumento significativo das correntes capacitivas homopolares. 

O regime de neutro isolado apresenta um custo inicial relativamente baixo ao evitar a 

preparação das terras das subestações. Este regime de neutro foi muito utilizado em toda a 

Europa por parecer imune aos defeitos fase-terra, mas uma vez verificadas as consequências 

do uso deste tipo de regime de neutro, tornou-se necessário utilizar sistemas de protecção 

mais selectivos, complexos e consequentemente mais dispendiosos. 

2.3. Regime de Neutro Directamente Ligado à Terra 

Neste tipo de regime, o neutro da subestação encontra-se directamente ligado à terra, 

conforme ilustrado na Figura 2.5. Assim, em situações de defeito à terra, existe uma malha 

fechada onde circulará a corrente homopolar. 
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Figura 2.5 — Exemplificação da circulação de correntes em caso de defeito fase-terra no regime de 
neutro directamente ligado à terra. 

Este tipo de ligação não apresenta grandes elevações de tensão nas fases sãs quando surge 

um defeito fase-terra, como pode observar-se pela Figura 2.6, estabilizando-se assim os 

potenciais em relação à terra, pelo que os equipamentos são especificados para a 

tensão simples. 

 

 

Figura 2.6 — Tensão nas fases sãs no regime de neutro directamente ligado à terra. 
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No entanto, a ligação do neutro directamente à terra implica uma situação de 

curto-circuito para um defeito à terra, uma vez que neste tipo de regime, quando ocorre um 

defeito deste tipo existe uma malha fechada onde circula a corrente homopolar, como já 

referido. Esta corrente assume valores elevados, como pode observar-se pela Figura 2.7, 

devido à inexistência de um componente limitador. Desta forma, os equipamentos da rede 

podem ficar danificados com a ocorrência deste tipo de defeito, o que obriga à retirada da 

rede de serviço logo que surja uma avaria deste tipo. É neste regime de neutro que as 

correntes de defeito monofásico atingem os valores mais elevados, embora raramente 

superiores às de um curto-circuito trifásico. 

 

 

Figura 2.7 — Corrente de defeito fase-terra no regime de neutro directamente ligado à terra. 

Pode concluir-se que, no regime de neutro directamente ligado à terra as tensões 

compostas assumem o valor estipulado, assim como as tensões simples, uma vez que possuem 

uma referência de potencial, a terra, através do neutro. 

Neste tipo de regime de neutro as protecções de máximo de intensidade homopolar são 

sensíveis à maioria dos defeitos à terra, sendo simples garantir a selectividade, dado que a 

saída da subestação com maior corrente é a que se encontra sob defeito. Todavia, a elevada 

corrente de defeito monofásico permite a ocorrência de elevados esforços electrodinâmicos e 

térmicos sobre os condutores, a redução da via útil dos disjuntores, a possível destruição dos 

isolamentos, o contornamento pelos arcos das cadeias de isoladores, o aparecimento de uma 

tensão de contacto acidental ao nível das massas, representando perigo para as pessoas, e o 

aparecimento de fenómenos de indução electromagnética sobre as linhas de 

telecomunicações. Por outro lado, este tipo de regime de neutro afecta a qualidade de 

serviço, uma vez que a maior parte dos defeitos que ocorrem nas redes eléctricas são de 

carácter fugitivo e, consequentemente, são eliminados através religações. 
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Este regime de neutro pode estar associado a qualquer tipo de redes, desde o domínio da 

Baixa Tensão1 (BT), até ao domínio da Alta Tensão2 (AT), sendo este o regime adoptado pela 

Rede Eléctrica Nacional (REN). 

2.4. Regime de Neutro Indirectamente Ligado à Terra ou 
Impedante 

O regime de neutro indirectamente ligado à terra ou impedante consiste na ligação do 

neutro à terra através de uma bobina de Petersen, resistência ou reactância de neutro. Para 

este tipo de regime, neste trabalho, apenas vai focar-se o caso em que o neutro é ligado à 

terra através de uma reactância de neutro, limitadora da corrente de defeito fase-terra 

a 300 A. 

O regime de neutro com bobina de Petersen é também designado por neutro ressonante, 

sendo um regime utilizado em países como a Alemanha ou a Suécia, enquanto que na França 

e em Espanha a sua implementação encontra-se em fase de estudo, tendo sido efectuadas 

experiências em algumas subestações. O neutro ressonante permite limitar a corrente de 

defeito a valores muito reduzidos, numa situação de sintonia elevada [5]. Tal facto permite 

que a rede de MT seja explorada em defeito fase-terra durante muito tempo3, colocando 

problemas ao sistema de protecções, uma vez que a saída em defeito pode não ser detectada 

selectivamente [6]. Por este motivo (e por questões de segurança perto dos postes de MT), 

tanto em França como na Áustria, não é utilizada a sintonia perfeita, mas dessintonia da 

bobina de Petersen para uma corrente de defeito de 40 A. Contudo, como este regime de 

neutro não é utilizado em Portugal, este documento não se irá debruçar sobre o mesmo, nem 

é objectivo, também, o estudo do regime de neutro com resistência. 

2.4.1. Dimensionamento da Reactância de Neutro, Limitadora da 

Corrente de Defeito Fase-Terra a 300 A 

O uso de reactâncias de neutro, limitadoras da corrente de defeito, em vez de 

resistências, resulta, de limitações de tensão associadas a redes de cabos subterrâneos ou 

redes aéreas com isolamentos envelhecidos. 

Quando o transformador, devido ao tipo de ligação, não dispõe de neutro acessível, e se 

pretende ligá-lo à terra através de uma reactância de neutro, é usual utilizar-se um 

transformador ligado em zigue-zague e com o secundário ligado à terra. Nessa ligação à terra 

é instalado um Transformador de Intensidade (TI), que mede o valor da corrente homopolar e 

faz actuar as protecções em caso de defeito. 

                                                 
1 Por questões de segurança das pessoas. 

2 Por questões económicas ocasionadas pelo custo do isolamento que cresce proporcionalmente com 
o aumento de tensão. 

3 O facto da rede poder ser explorada em defeito é particularmente importante nos países nórdicos 
e na Alemanha, onde o Inverno rigoroso por vezes não permite que as avarias sejam reparadas 
atempadamente. 
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A tensão nominal terá que ser igual à tensão da rede de MT, local onde se instala a 

reactância de neutro. O valor máximo da corrente de defeito entre fase e terra, na rede de 

MT, define a corrente nominal da reactância, designando-se por 3��. Os valores normalizados 

são 300 A, em redes aéreas ou mistas, sendo este o valor considerado para o 

dimensionamento da reactância de neutro, para a rede de teste em estudo neste trabalho, e 

1000 A em redes subterrâneas. 

Se as bobinas fossem perfeitas �� � ∞
, sendo em geral �� relativamente baixa, a 

potência homopolar seria, nas linhas avariadas, também negativa e indiscernível da das linhas 

sãs. Porém, os factores de qualidade usuais �4 são, segundo as normas da Electricité de 

France (EDF), até 5. Contudo, em reactâncias fabricadas pela EFACEC, baseadas em 

transformadores auxiliares Y0YD, tipicamente 4 e em transformadores de potência nas 

subestações com terciário em triângulo, do tipo YY0D, ter-se-ão os maiores valores de �5. 
Vale a pena notar que a efectivação de um mau factor de qualidade da bobina, ou seja, 

de uma resistência elevada na mesma, é construtivamente interessante para os fabricantes, 

se tal corresponder simplesmente a uma redução da secção dos respectivos condutores. 

Porém, tal prática impede geralmente a possibilidade de explorar os respectivos 

enrolamentos com correntes permanentes, o que, por sua vez, significa a impossibilidade de 

dispor desses enrolamentos para outros efeitos, tais como fazerem parte de transformadores 

de serviços auxiliares. Daí que seja, na última hipótese indicada (uso do terciário do 

transformador de potência, geralmente disponível para outras aplicações), que se terá o 

melhor factor de qualidade6. 

Na Figura 2.8 representam-se, para diversos factores de qualidade de ��, as potências 

homopolares associadas nas linhas sãs. 

 

 

Figura 2.8 — Diagramas vectoriais de potência homopolar em regimes com reactâncias de neutro e 
diversos factores de qualidade Q. 

                                                 
4 O factor de qualidade � � �� ��⁄ , mede a relação entre a reactância e a resistência de uma 

bobina. 

5 Para 1 ��⁄ � 3��, como será usual, � é praticamente o argumento da potência homopolar na 
linha em defeito, de acordo com a expressão dessa potência. 

6 Para efeitos de sensibilidade de relés direccionais de potência homopolar, interessa o pior factor 
de qualidade � possível. 
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O dimensionamento da reactância de neutro deverá ter em conta que a corrente que irá 

passar do condutor para a terra, no local do defeito, deverá ficar compreendida entre dois 

limites, uma vez que não deve ser tão alta, que permita a manutenção do arco, nem deve ser 

tão baixa, que não seja possível reconhecer a sua existência pelos sistemas de protecção, 

nomeadamente a protecção de máximo de intensidade homopolar. Por outro lado, a elevação 

de tensão no neutro com a rede sã, não deve ser tal que crie problemas ao isolamento da 

instalação, sendo que uma protecção de máximo de tensão homopolar, também poderá ser 

utilizada com este regime de exploração de neutro. 

O valor da impedância homopolar por fase ��, é dado em função da tensão nominal �� e 

da corrente de curto-circuito fase-terra ��, pela Equação (2.1). 

���� � ��√3 (2.1) 

Assim, como queremos limitar a corrente de defeito fase-terra a 300 A �3�� � 300 A
, 
temos que �� � 100 A. Logo, a impedância homopolar por fase toma o valor da Equação (2.2) 

e da Equação (2.3). 

�� � ��√3 · �� � 15000√3 · 100 � 86,6 Ω (2.2) 

No dimensionamento da reactância de neutro, dado que esta não é pura como se pode ver 

pela Equação (2.3), não deve desprezar-se a componente resistiva uma vez que esta possui 

uma importância elevada no comportamento do sistema de protecções. 

�� � 3��� � j��
 � 3��  1Q � j" (2.3) 

Considerando um factor de qualidade da bobina de � � 37, vem que: por fase �� � 27,4 Ω 

e �� � 9,1 Ω. Deste modo, a reactância de neutro dimensionada para a rede de teste 

considerada para este trabalho toma o valor de �� � 86,6 Ω. 

O regime de neutro considerado para o andar de MT da subestação será o de ligação à 

terra, através da criação de um neutro artificial, que será assegurado pela instalação de uma 

reactância de neutro trifásica, limitadora da corrente de defeito fase-terra a 300 A, ligada a 

cada barramento de MT, podendo temporariamente funcionar em regime de neutro isolado. 

A criação do neutro da rede de MT, através da instalação de uma reactância de neutro em 

cada barramento de MT, permitirá obter uma solução normalizada para os diferentes níveis 

de tensão contemplados no projecto, independentemente do grupo de ligações dos 

transformadores de potência AT/MT. 

As reactâncias de neutro e os transformadores de serviços auxiliares serão instalados no 

parque exterior de aparelhagem e ligados aos barramentos de MT do quadro metálico, por 

intermédio de uma cela comum. A interligação entre a cela, o transformador de serviços 

auxiliares e a reactância de neutro será assegurada por circuitos distintos em cabos isolados 

de MT, para cada um deles. Esta aparelhagem será instalada ao nível do solo. 

                                                 
7 A relação �� ��⁄  de uma reactância com medições efectuadas a cerca de 20 ºC apontam para um 

valor de 3. Contudo, devido às perdas no ferro e nos enrolamentos da reactância, existe uma diferença 
de temperaturas entre o enrolamento e o exterior de cerca de 16,5 ºC. Nestas condições, a relação �� ��⁄  diminui para cerca de 2,8. 
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2.4.2. Regime de Neutro com Reactância 

Dados os inconvenientes dos dois regimes de neutro apresentados nos pontos 2.2 e 2.3, é 

necessário procurar uma solução intermédia de compromisso, conforme ilustrado na 

Figura 2.9. Esta consiste na ligação do neutro à terra através de uma impedância (reactância 

de neutro, no caso em estudo), procurando desta forma atenuar-se os inconvenientes 

descritos e beneficiar das respectivas vantagens. 

Existem duas ordens de razão que levam a propor a ligação do neutro à terra nas redes de 

distribuição, através de uma reactância de neutro que, embora possuindo impedância, 

assegura um caminho preferencial de retorno das correntes de defeito à terra. Este regime de 

neutro permite a simplificação dos sistemas de protecção das linhas, de diferenciar 

significativamente a corrente residual das linhas em defeito da das linhas sãs. Por outro lado, 

existe a necessidade de limitar as sobretensões verificadas nas fases sãs da rede durante os 

defeitos, com o objectivo de compatibilizá-las com os níveis de isolamento dos condutores. 

 

 

Figura 2.9 — Exemplificação da circulação de correntes em caso de defeito fase-terra no regime de 
neutro com reactância. 

Com este regime de neutro pretende criar-se uma limitação na corrente provocada por 

defeitos à terra, de modo a que esta não seja tão elevada como na ligação apresentada no 

ponto 2.3, como pode observar-se pela Figura 2.10, e em simultâneo manter em equilíbrio a 

tensão nas fases sãs. A limitação na corrente de defeito deve-se ao facto de ligar o neutro à 

terra através da reactância de neutro dimensionada no ponto 2.4.1, esta tem por objectivo 

limitar a corrente de defeito fase-terra a 300 A como pode observar-se pela Figura 2.11. 
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Porém, a prática geral em Portugal, França, Espanha e outros países de influência técnica 

predominantemente francesa, é a de limitar a corrente de defeito pelo conveniente 

dimensionamento da reactância de neutro. Esta limitação da corrente de defeito, por um lado 

reduz o efeito térmico sobre os condutores afectados, redução particularmente relevante no 

caso dos cabos subterrâneos monopolares em que grande parte da corrente de defeito se 

fecha pela respectiva bainha metálica de protecção e, por outro lado limita o valor das cavas 

de tensão sofridas pelos consumidores de BT, normalmente ligados à rede de distribuição 

primária mediante transformadores Dyn que “filtram” parcialmente os desequilíbrios entre as 

fases da MT8. 

 

 

Figura 2.10 — Corrente de defeito fase-terra no regime de neutro com reactância, limitadora da 
corrente de defeito fase-terra a 300 A. 

 

 

Figura 2.11 — Corrente na reactância de neutro, limitadora da corrente de defeito fase-terra a 300 A. 

                                                 
8 Na verdade, este tipo de ligação impede a manifestação na BT de qualquer tensão residual 

existente no primário, a qual se manifesta como tensão de modo comum entre os condutores dos 
enrolamentos primários e secundários, mas não entre estes e o respectivo ponto neutro. 
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2.5. Vantagens e Inconvenientes dos Regimes de Neutro em 
Estudo 

As principais vantagens obtidas com o regime de neutro isolado estão associadas ao facto 

das correntes de defeito nunca serem muito elevadas. Assim, os isolamentos são submetidos a 

esforços electrodinâmicos reduzidos, os fenómenos de indução electromagnética em linhas de 

telecomunicações vizinhas são bastantes diminutos e os disjuntores são pouco solicitados, 

pelo que a sua duração será mais longa. 

A grande desvantagem do regime de neutro isolado reside na dificuldade de detecção das 

correntes de defeito. Os sistemas de protecção selectiva associados a este regime de neutro 

são complexos, caros e de difícil regulação. Todos os equipamentos devem ser dimensionados 

para a tensão composta. As fases sãs são submetidas a tensões elevadas durante o defeito 

monofásico, que poderá evoluir para polifásico (com correntes bastante mais elevadas). 

Actualmente, o sistema de neutro isolado é muito pouco utilizado, uma vez que impõe 

limitações ao desenvolvimento das redes. Este desenvolvimento está associado a um aumento 

do comprimento das redes e da extensão das mesmas em cabo subterrâneo, representando 

um significativo aumento das correntes capacitivas homopolares. Este regime de neutro não 

evitaria, na grande maioria das redes actuais o recurso às religações rápidas para a 

eliminação dos defeitos de carácter fugitivo. 

A principal vantagem associada ao regime de neutro ligado à terra através de uma 

reactância de neutro reside na obtenção de correntes de defeito nem muito elevadas (de 

modo a não colocar em causa o nível de isolamento da rede), nem muito baixas (para permitir 

que a sua detecção seja relativamente simples). Por outro lado, torna-se relativamente 

simples obter um disparo selectivo das saídas em defeito, uma vez que estas são as que 

apresentam correntes de intensidade mais elevada. 

A grande desvantagem inerente ao regime de neutro com reactância relaciona-se com o 

facto de não permitir que as religações de serviço, efectuadas com o objectivo de distinguir 

os defeitos fugitivos, sejam eliminadas. Existem diversos receptores que são extremamente 

sensíveis a esses micro-cortes, pelo que a sua eliminação apresenta um enorme contributo na 

obtenção de um elevado nível de continuidade de serviço. 

2.6. Tipos de Defeitos em Redes de Distribuição 

Um defeito pode ser associado a uma mudança repentina e, por vezes, violenta do 

comportamento do Sistema Eléctrico de Energia (SEE). Numa linha de distribuição, os defeitos 

podem ser de origem interna ou externa, podendo estes últimos ser devido a factores de 

natureza mecânica ou atmosférica. 

Um defeito designa-se de origem externa quando é provocado por fontes externas às 

redes eléctricas, podendo ser causado pela ruptura de um suporte, de um condutor ou de um 

isolador de uma linha aérea. Podem ainda classificar-se nesta categoria as disrupções devidas 

a contactos provocados por agentes do meio envolvente, tais como, ramos de árvores ou aves 

com os condutores e até disrupções originadas pelo depósito de agentes poluidores (poeiras) 

nos isoladores e nas cadeias de isoladores podem provocar o desvio da corrente do seu usual 

caminho dando origem a um curto-circuito. Nos cabos subterrâneos as principais causas 

devem-se à ruptura dos mesmos, provocada por escavadoras aquando da abertura de valas. 
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Os defeitos de origem interna são aqueles que aparecem nas próprias redes, não 

justificados por qualquer causa externa. Casos de sobretensões podem ser justificados devido 

a fenómenos de ressonância ou de abertura de circuitos eléctricos em carga, assim como 

abertura de linhas em vazio e manobras de baterias de condensadores. 

Os defeitos manifestam-se nos SEE segundo a forma de sobretensões e sobreintensidades, 

podendo estes últimos ser de dois tipos, sobrecargas e curto-circuitos. Neste trabalho apenas 

será dada especial atenção a defeitos provocados por curto-circuitos, sendo que estes serão 

apresentados no ponto seguinte. 

2.6.1. Curto-Circuitos em Linhas de Distribuição 

Os curto-circuitos verificam-se quando há supressão de isolamento entre pontos 

condutores, podendo ser entre dois ou três pontos condutores, entre condutores e a terra ou 

entre um condutor e a terra, correspondendo a intensidades de corrente de valor superior ao 

verificado em regime nominal. Este tipo de defeito é o que ocorre mais frequentemente nas 

redes de energia eléctrica [7], devendo ser detectado e eliminado por forma a garantir uma 

protecção eficaz da mesma. 

Os curto-circuitos ocorrem num determinado ponto da rede, manifestando-se nessa rede 

desde o local de avaria até às fontes de energia que a alimentam. Os valores da potência de 

curto-circuito �'((
 e da corrente de curto-circuito ��((
, dependem assim das impedâncias 

que se interpõem entre as fontes de energia e esse ponto, ou seja da natureza dos elementos 

que constituem a rede (alternadores, transformadores, linhas, cabos). 

O valor da corrente de curto-circuito dependerá de factores como a estrutura, o estado e 

o modo de exploração da rede, nomeadamente o regime de neutro adoptado. Contudo, a 

corrente de curto-circuito dependerá também da resistência de defeito e do tipo de defeito 

desencadeador da mesma [8]. 

As causas do aparecimento de curto-circuitos são bastante diversas, todavia o 

conhecimento dos valores máximos e mínimos que a intensidade de corrente associada a esse 

curto-circuito pode atingir é indispensável para a exploração da rede eléctrica, na medida em 

que é dessa intensidade e da sua duração (duração do defeito) que depende a gravidade das 

repercussões decorrentes de um defeito. O cálculo dos regimes de curto-circuito torna-se 

assim bastante útil face às seguintes situações: 

• Dimensionamento dos diversos elementos constituintes do sistema, nomeadamente 

aparelhagem de corte; 

• Escolha e ajustamento da aparelhagem de protecção; 

• Análise da possibilidade de ampliação e de interligação das instalações, mantendo a 

aparelhagem de corte existente. 
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Os diferentes tipos de curto-circuitos existentes encontram-se ilustrados na Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 — Esquema ilustrativo dos diferentes tipos de curto-circuitos. 

Os curto-circuitos podem ser: 

a) Curto-circuito trifásico sem terra — fase-fase-fase; 

b) Curto-circuito trifásico com terra — fase-fase-fase-terra; 

c) Curto-circuito bifásico sem terra — fase-fase; 

d) Curto-circuito bifásico com terra — fase-fase-terra; 

e) Curto-circuito monofásico — fase-terra. 

 

Nos regimes a) e b) os curto-circuitos associados também são chamados de simétricos. De 

facto, sendo o defeito inerente às três fases, o sistema de forças electromotrizes que 

alimentam a rede e o sistema de intensidades de corrente de curto-circuito são simétricos. 

Pressupondo-se a igualdade das impedâncias nas três fases, basta o estudo de uma das fases, 

uma vez que pode reflectir-se esses resultados às outras. 

Nos regimes c), d) e e), sendo o sistema de forças electromotrizes simétrico, mas o 

sistema de intensidades de corrente assimétrico, os curto-circuitos englobam-se numa 

categoria denominada de assimétricos, visto que as perturbações não afectam as três fases 

igualmente. Para o estudo deste tipo de defeitos é necessário o uso do teorema de Fortescue, 

de modo a transformar o sistema em componentes simétricas (componente directa, inversa e 

homopolar), efectuar os cálculos necessários a cada tipo de defeito e, posteriormente, 

utilizar o processo inverso para determinar os parâmetros de defeito em cada uma das fases, 

como pode constatar-se em [8]. 

Todos esses defeitos deverão ser detectados e eliminados de forma a garantir uma 

protecção eficaz da rede. Os defeitos entre fases são eliminados pela actuação das 

protecções de máximo de intensidade, não sendo afectados pelo regime de neutro adoptado 

na rede de MT. Os defeitos monofásicos à terra são aqueles que mais afectam as redes de 

distribuição, sendo grande parte deles de carácter fugitivo. 

Em particular, os defeitos à terra muito resistivos (provocados pela ruptura de isoladores, 

por defeitos internos em transformadores MT/BT, pela queda de condutores ao solo ou 

contacto dos mesmos com árvores, etc.) colocam alguns problemas ao nível da exploração de 

uma rede de MT, devido à dificuldade que surge na sua detecção e na definição do limiar a 

partir do qual eles deverão ser detectados. Apesar das correntes associadas a este tipo de 

defeitos não serem muito elevadas, poderá surgir uma tensão importante sobre os elementos 

acessíveis ao público, pelo que estes defeitos também deverão ser detectados e eliminados. 
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A implementação de um sistema de protecção contra defeitos à terra constitui uma 

medida de segurança para as pessoas, uma vez que ao eliminarem-se os defeitos evita-se a 

permanência prolongada de tensões de passo ou de contacto de valor perigoso. Neste caso, a 

forma como o neutro está ligado à terra é o factor mais importante que determina o 

comportamento de um sistema de potência durante um defeito fase-terra, não existindo 

nenhum regime de neutro que possa ser considerado como óptimo, pois cada um apresenta 

determinadas características próprias que tornam a sua aplicação adequada para uma dada 

situação. Num sistema de potência, geralmente existem várias formas de tratamento do 

neutro, consoante os níveis de tensão, e dependendo, por exemplo, dos requisitos de 

protecção, da necessidade de limitação das tensões de passo, ou ainda das propriedades dos 

relés de protecção. 

2.6.2. Caso Especial do Defeito Cross-Country 

No caso de um contacto entre uma fase e a terra, num regime de neutro de correntes de 

defeito reduzidas, a tensão nas fases sãs aumenta para o valor da tensão composta, como já 

observado no ponto 2.2. Este aumento de tensão nas fases sãs e determinados efeitos 

transitórios (especialmente no regime de neutro isolado, ver referência [9]), pode provocar o 

aparecimento de outro defeito numa fase sã. Desta forma, o defeito estabelece-se entre duas 

fases através da terra e é usualmente designado por defeito cross-country. 

Em redes de linhas aéreas, mesmo que de menor extensão, o regime de neutro isolado é 

propício à ocorrência de fenómenos de reacendimento causadores de importantes 

sobretensões transitórias que, por sua vez, causam frequentemente o contornamento do 

isolamento de fases sãs na mesma ou noutra linha da rede. Verifica-se então um 

curto-circuito fase-fase através da terra, com correntes elevadas e que obrigam ao corte das 

duas linhas. 

Este tipo de defeito caracteriza-se por uma corrente de defeito com um valor semelhante 

à de um defeito entre duas fases. Na prática não existe limitação da corrente de defeito pela 

impedância de neutro como acontece no caso de um defeito fase-terra, neste sentido, as 

tensões de passo e de toque são superiores. 

A medida de corrente residual das protecções das saídas de MT afectadas, não 

corresponde à corrente residual real e pode ser muito superior à limitação de corrente 

residual na rede de MT (tipicamente 300 A). As protecções das saídas de MT medem uma 

“falsa” corrente residual que pode dificultar a detecção do defeito. 

2.7. Sumário 

A grande maioria dos defeitos em sistemas de energia trifásicos envolve a terra, tal como 

pode observar-se em [10]. A adopção de um regime de neutro varia de acordo com as 

características resultantes necessárias da aplicação, esta determinação não só permite limitar 

ou eliminar inteiramente o nível da corrente de defeito fase-terra disponível, mas também 

proteger de danificação, o equipamento de elevados custos nos cenários de defeito mais 

comuns. 
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Reciprocamente, pode ser usado para assegurar um adequado nível de corrente, para 

ajudar na detecção instantânea e isolamento em condições de defeito. O método de ligação à 

terra adoptado pode também ser utilizado para reduzir sobretensões transitórias, assim como 

facilitar o cumprimento das regulações estipuladas que afectam a segurança de pessoas. 

No Apêndice E são apresentados os cálculos relativos às correntes de curto-circuito 

fase-terra, para a rede de teste considerada, sendo que, os parâmetros desta encontram-se 

descritos no Apêndice D e a modelização matemática dos cálculos efectuados no Apêndice C. 

 

 



 

 

Capítulo 3  

Arcos Eléctricos em Curto-Circuitos 
Fase-Terra 

Este capítulo analisa o comportamento dos arcos eléctricos que caracterizam a maioria 

dos defeitos em redes aéreas, nomeadamente, os efeitos da sua auto-extinção nos regimes de 

neutro isolado e ligado à terra através de uma reactância de neutro, limitadora da corrente 

de defeito fase-terra a 300 A. 

No ponto 3.1 será definido o conceito de arco eléctrico, as suas origens, características, 

efeitos e consequências para a rede de distribuição de energia eléctrica. No ponto 3.2 será 

descrito o efeito da impedância de defeito, sendo exposto um método de cálculo para a 

resistência do arco eléctrico. No ponto 3.3 serão abordadas as características das resistências 

de defeito num defeito à terra, nos dois tipos de regime de neutro em estudo. No ponto 3.4 

serão evidenciados aspectos qualitativos do arco eléctrico e no ponto 3.5 será abordado o 

comportamento mediante um defeito em arco, nos regimes de neutro isolado e ligado à terra 

através de uma reactância de neutro. Por último, no ponto 3.6 abordar-se-á o importante 

fenómeno transitório que ocorre num defeito à terra, uma vez que os transitórios iniciais 

podem ser utilizados na estimativa da distância do defeito. 

3.1. Introdução 

Um arco eléctrico resulta da disrupção das moléculas dos gases, sendo que, sob o efeito 

de um campo eléctrico, electrões e iões positivos separados inicialmente por esse campo, 

movem-se e interagem produzindo calor, o que reforça ainda mais a ionização que pode 

passar a ser, principalmente, de origem térmica, transformando em plasma as moléculas de 

ar. Associado ao arco existe uma resistência que diminui quando o arco engrossa devido ao 

aumento da ionização. 

Uma vez estabelecido o arco, este tende a manter-se mesmo que a tensão baixe, devido à 

disrupção de origem térmica. A ionização resultante do calor é preponderante sobre a 

ionização inicialmente devida à sobretensão. Por este facto, o contornamento de um isolador 

devido à sobretensão resultante de uma descarga atmosférica tende a manter-se, mesmo 

depois de reduzida essa sobretensão. 
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Porém, outros efeitos existem que contrariam o exposto, em particular quando o arco 

eléctrico se estabelece no ar, como é típico em linhas aéreas. Desses efeitos destacam-se o 

arrefecimento provocado pelas convecções de ar frio em torno do arco, e o seu alongamento 

resultante quer do efeito da gravidade, quer da convecção do ar, quer do “sopro magnético” 

resultante da interacção entre as correntes do condutor em defeito, do próprio arco, e dos 

iões que o constituem. Estes efeitos são determinantes a partir de um limite mínimo de 

tensão e tendem a provocar a sua extinção, a que se segue, se decorrer o tempo suficiente, a 

desionização do ar pelo efeito mecânico da convecção. Por isso, os arcos eléctricos 

extinguem-se caso a tensão nominal seja interrompida, ou se o regime de neutro for tal, que 

a própria tensão na fase se anule com o defeito. 

A forma como o neutro está ligado à terra determina o comportamento de um Sistema 

Eléctrico de Energia (SEE), durante um defeito fase-terra. Do ponto de vista da segurança, um 

defeito à terra provoca um risco de tensão entre as estruturas de um equipamento em defeito 

e a terra. Neste capítulo, são discutidas as propriedades básicas do neutro isolado e do neutro 

com reactância, sendo dada especial atenção à determinação das correntes e tensões durante 

um defeito. Alguma importância é também dada à impedância de defeito, que afecta a 

tensão no neutro e a corrente de defeito à terra. 

Os defeitos permanentes num transformador, numa máquina, num cabo subterrâneo, ou 

numa linha aérea envolvem sempre um arco eléctrico. Sempre que um disjuntor é solicitado a 

abrir enquanto é percorrido por uma corrente, surge um arco na separação dos contactos. O 

arco existente num ponto de defeito é um arco longo de elevada potência ao ar livre e não 

tem as mesmas propriedades que um arco existente na abertura de disjuntores. Todos os 

arcos têm uma natureza não-linear altamente complexa, influenciada por uma série de 

factores. Um arco pode ser considerado como um elemento do sistema de energia eléctrica e 

que possui resistência por natureza (ou seja, uma resistência pura). Devido à sua natureza 

não-linear, a modelização de um arco eléctrico é também uma tarefa complexa. Alguns 

modelos foram desenvolvidos, mas não são suficientemente práticos do ponto de vista de 

aplicação. As aplicações típicas em sistemas de protecção são de religação automática [11], 

distância, protecção direccional [12], etc. A partir de estudos de curto-circuitos e do ponto 

de vista da precisão, a consideração de defeitos em arco é inevitável. Do ponto de vista da 

qualidade de energia, um arco eléctrico pode ser considerado como uma fonte de 

harmónicos [13], pelo que a sua investigação (modelização, simulação, cálculo das 

características, etc.) é uma importante e desafiante tarefa hoje em dia. 

No caso de curto-circuitos que ocorrem em linhas dentro de redes de Alta Tensão (AT) e 

de Média Tensão (MT), a protecção à distância tem que localizar de uma forma precisa onde o 

defeito ocorreu, para uma interrupção selectiva do mesmo. Na maioria dos casos, os 

curto-circuitos em redes são seguidos de um arco eléctrico, neste sentido, a tensão de arco 

resultante no ponto de defeito perturba a avaliação da impedância (ou seja, a localização do 

defeito) e deste modo, o arco eléctrico representa uma fonte de erros no que concerne ao 

processo de localização de defeitos. Para evitar erros provenientes de arcos eléctricos, é 

utilizada a conhecida fórmula de Warrington para o cálculo da resistência do arco. 
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3.2. Impedância de Defeito 

Na maioria dos estudos sobre defeitos, na prática, assume-se uma impedância nula para 

valores máximos de corrente de curto-circuito, além disso, é usual assumir-se que a referida 

impedância é puramente resistiva. A impedância de defeito inclui a resistência do arco 

eléctrico [14], que é devida à corrente que se lhe associa, ao ar livre, que pode ser 

aproximada através da expressão de Warrington Equação (3.1). 

� � 8750)0,305�*,+ (3.1) 

Onde, � é a resistência do arco eléctrico em ohm, ) é o comprimento do arco eléctrico em 

metros, em condições de ar estagnado, e � é a corrente de defeito em ampere. Ainda que 

estes parâmetros possam variar, eles retêm a proporcionalidade da resistência do arco ao seu 

comprimento, e a sua relação mais que inversa com a amplitude da corrente associada. Outro 

factor extremamente variável é a resistência entre o poste e a terra, contudo a prática 

comum é a de se desprezar esta resistência, na maioria dos estudos sobre defeitos e em 

aplicações e definições de relés. 

Deste modo, a resistência do arco eléctrico passa a ser um importante e precioso 

parâmetro, que descreve a sua natureza complexa. Alguns autores investigaram os resultados 

dos testes de Warrington e, considerando as condições no âmbito das quais são obtidos (por 

exemplo, dispositivos de medição imprecisos), é inquestionável que estes resultados são hoje 

muito empíricos, imprecisos e muito gerais. 

Através da investigação dos resultados de Warrington, é concluído em [15] que a sua 

fórmula bem conhecida de cálculo da resistência do arco eléctrico não é correcta. Deste 

modo, uma nova fórmula de cálculo para a resistência do arco é obtida, Equação (3.2). Esta 

equação permite determinar a resistência do arco, obtendo-se melhores resultados em 

relação à antiga fórmula de Warrington. No entanto, a nova fórmula de cálculo, exige uma 

selecção adequada do valor/expressão do gradiente da tensão do arco eléctrico ,-. 

� � 2√2. ,-)�  (3.2) 

3.3. Resistências de Defeito num Defeito à Terra 

Existem duas principais categorias de curto-circuitos fase-terra diferentes e que estão 

associadas às duas gamas de resistências de defeito, como pode observar-se na Figura 3.1. Na 

primeira categoria, as resistências de defeito possuem valores geralmente inferiores a 

algumas centenas de ohm, sendo necessário o disparo do disjuntor. Esses defeitos são 

frequentemente descargas disruptivas dos elementos da rede ligados à terra. Na segunda 

categoria, as resistências de defeito são da ordem de milhares de ohm. Neste caso, os 

potenciais do neutro são usualmente tão baixos que é possível um funcionamento contínuo da 

rede com um defeito controlado. As perturbações desenvolvem-se muito rapidamente e, 

como um todo, a resistência de defeito atinge os seus valores mínimos no início das 

perturbações. No entanto, alguns defeitos evoluem gradualmente, como por exemplo, 

defeitos causados pelo contacto de uma árvore, condutor em baixo ou mesmo uma sobrecarga 

de neve. 
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É no entanto de referir que, nos regimes de neutro de grandes correntes de defeito à 

terra (ligação sólida ou ligado à terra através de uma reactância de neutro), correntes 

pequenas capazes de se auto-extinguirem, só podem ocorrer devido à intermediação de 

elevadas resistências de defeito, ao passo que nos regimes de pequenas correntes de defeito 

(isolado) essa pequenez é assegurada pela própria natureza do regime de neutro, e portanto 

garantida para toda a gama de resistências de defeito possíveis. Existe, portanto, interesse 

em quantificar a real probabilidade do valor das resistências dos defeitos em redes de 

distribuição. 

As resistências inerentes de um defeito e suas características são extremamente 

importantes para avaliar os tipos de defeitos, assim, no caso de defeitos de elevada 

resistência é viável a determinação da localização de um defeito na rede. Por outro lado, no 

caso de defeitos de baixa resistência, é possível estimar a distância onde o defeito ocorre. 

 

 

Figura 3.1 — Histograma de resistências de defeito para auto-extinção de defeitos à terra numa rede 
com regime de neutro isolado, adaptado de [16]. 

Na Figura 3.1, interessará realçar que existe um número inesperadamente alto de defeitos 

com elevada resistência, podendo atingir centenas de quilo-ohm. Porém, tal número, poderá 

ser muito elevado devido à natureza climática da região em que se insere a rede de 

distribuição considerada em [16], caracterizada por longas épocas invernais com congelação 

da humidade existente no solo o que, como se sabe, aumenta drasticamente a sua 

resistividade eléctrica. 

Quando é originado um defeito à terra e se estabelece um arco eléctrico, este desaparece 

quando é percorrido por uma corrente nula, mas é imediatamente restabelecido quando a 

tensão aumenta. Em redes com regime de neutro isolado, cerca de 67% das perturbações são 

defeitos em arco e a duração média da corrente em arco é de aproximadamente 

60 milissegundos, como pode observar-se em [17]. A Figura 3.2 descreve esta particularidade 

do regime de neutro isolado no que concerne à percentagem de defeitos em arco. 
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Figura 3.3 — Corrente de defeito fase
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Percentagem de defeitos em arco em redes com regime de neutro isolado

Figura 3.4 representam o comportamento de uma rede explorada em 

regime de neutro isolado, no que concerne a um defeito fase-terra de elevada

respectivamente. Para a simulação de um defeito de elevada resistência, 

se uma resistência de defeito de 200 kΩ, de acordo com o maior número de 

Figura 3.1, para a simulação de um defeito de baixa resistência, foi 
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Figura 3.4 — Corrente de defeito fase-terra de baixa resistência, para uma rede com regime de neutro 
isolado. 

3.4. Aspectos Qualitativos do Arco Eléctrico 

Em redes aéreas de MT, a percentagem de curto-circuitos fase-terra que toma a forma de 

um arco eléctrico é elevada, constituindo assim, uma elevada percentagem do total das 

perturbações, onde, em redes aéreas de MT essa percentagem cresce com o nível de tensão. 

Contudo, a maioria dos curto-circuitos fase-terra são resultantes de descargas atmosféricas e 

naturalmente, os curto-circuitos com esta origem são por natureza do tipo em arco. 

Por outro lado, existe um número apreciável de defeitos resultantes de outras causas, 

nomeadamente reduções de distância ao solo ou a estruturas ligadas à terra e transitórios de 

manobra, que também assumem frequentemente a forma de defeitos em arco, e é conhecida 

a correlação existente entre a frequência de defeitos deste tipo e o estado dos isoladores, 

nomeadamente resultante da presença de sujidade e humidade. 

A variedade de condições em que ocorrem os defeitos em arco é extensa e de 

determinação imprecisa. Contudo, o arco eléctrico nos curto-circuitos em linhas aéreas 

inicia-se pela disrupção das moléculas dos gases atmosféricos em resultado de uma 

sobretensão excepcional e/ou de uma redução de distâncias de isolamento; esta disrupção, 

ionizando as referidas moléculas, provoca o movimento dos iões resultantes, em sentidos 

opostos, consoante a polaridade da respectiva carga eléctrica, correspondendo a uma 

corrente eléctrica. 

Uma vez estabelecido o arco eléctrico, o calor gerado pelo choque dos iões com as 

moléculas remanescentes provoca ionizações adicionais que tendem a ser dominantes, numa 

reacção em cadeia que tende a manter o arco, e a corrente associada, mesmo se as condições 

que conduziram à disrupção inicial se modificarem ou desaparecerem. Ou seja, o arco 

eléctrico tende a auto-sustentar-se pelo efeito térmico associado. 

O arco sofre diversos efeitos que contrariam a reacção térmica referida. Por um lado, o 

vento arrefece-o, por outro alonga-o, aumentando-lhe a resistência e reduzindo com isso a 

corrente e a ionização de origem térmica. À corrente está associado um campo magnético 

que interage com os próprios iões do arco, alongando-o também (“sopro magnético”), com 

um efeito similar ao do vento. Estas e outras variações podem tender a reduzir a temperatura 
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do arco eléctrico, a um ponto que não permita sustentar a ionização térmica, e portanto 

causar a sua extinção. 

3.5. Extinção do Arco Eléctrico em Redes de Distribuição 

Na maioria dos defeitos à terra é originado um arco eléctrico que depende da localização 

da perturbação, neste sentido, a extinção do arco tem uma considerável influência no número 

de pequenas interrupções para os consumidores. A corrente capacitiva de defeito é 

interrompida, quer através de disjuntor, quer de auto-extinção da potência do arco, quando a 

corrente instantânea é nula. Os factores que afectam a extinção da potência do arco 

eléctrico são a amplitude de corrente, a tensão de restabelecimento, o tempo de extinção do 

arco, o comprimento da faísca do arco e a velocidade do vento. A amplitude de corrente e a 

tensão de restabelecimento são os factores mais importantes de um defeito em arco. Como 

consequência da extinção do arco eléctrico, o sistema homopolar deixa de ser alimentado e a 

tensão da fase em defeito é restabelecida. Isto causa uma tensão transitória, geralmente 

designada de tensão de restabelecimento. A extinção da potência do arco eléctrico depende 

do aumento da velocidade da tensão de recuperação durante a faísca. 

3.5.1. Regime de Neutro Isolado 

Em redes aéreas os defeitos em arco são frequentes e nos regimes de neutro isolado tais 

arcos tendem, frequentemente, a auto-extinguir-se, se a causa que os originou desaparecer 

(como é o caso de ramos de árvores ou mesmo aves), mas só se a sua intensidade de corrente 

for reduzida, o que, apenas se sucede em redes curtas e sem cabos subterrâneos. Porém, e 

dado que, pelo próprio isolamento do neutro a respectiva tensão, de “modo comum”, que 

geralmente subsiste após a extinção da corrente de arco, não tem por onde se descarregar 

rapidamente (ou mais rigorosamente as suas capacidades homopolares), as referidas 

auto-extinções tendem a provocar elevadas tensões de restabelecimento e sobretensões 

transitórias nas fases sãs. Por este motivo, a auto-extinção definitiva dos defeitos em arco 

neste regime de neutro é de alcance limitado, não compensando, frequentemente, o seu mau 

comportamento com os arcos intermitentes. 

Uma das grandes vantagens do regime de neutro isolado reside no facto de que, na 

situação de defeito fase-terra, as correntes de defeito nunca são muito elevadas, pelo que os 

disjuntores não são muito solicitados nestas circunstâncias, pois a sua duração é mais longa. 

Em compensação, as fases sãs são submetidas durante o tempo de defeito a sobretensões 

elevadas que podem originar defeitos, desta vez com correntes elevadas (situação de 

curto-circuito entre duas fases através da terra). Além disso, estas sobretensões obrigam a 

que os descarregadores de sobretensões sejam dimensionados para valores superiores aos das 

redes de neutro à terra (em consequência deixam passar para os equipamentos sobretensões 

mais elevadas, o que na MT não tem, contudo, grande significado). 

Por outro lado, as protecções capazes de detectar selectivamente as situações de defeito 

fase-terra são complexas (sendo de potência reactiva homopolar, precisam da informação de 

tensão e corrente homopolar, portanto dos respectivos transformadores de tensão e corrente) 

e consequentemente são caras, o que limita a sua generalização, não servindo as vulgares 

protecções simples de máximo de intensidade de corrente. 
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Prescindindo da selectividade, pode recorrer-se a protecções mais simples, de tensão 

homopolar, associadas a dispositivos de pesquisa automática da linha onde surgiu o defeito, 

mas estes conduzem a cortes mais frequentes de todos os consumidores alimentados pela 

mesma subestação e, do ponto de vista dos consumidores alimentados pelas linhas sãs, alguns 

cortes seriam evitáveis e só se justificariam, os correspondentes aos defeitos muito resistivos, 

não detectáveis de outro modo. 

3.5.2. Regime de Neutro Ligado à Terra Através de uma Reactância 

As reactâncias de neutro têm, em regra, factores de qualidade de 3 ou 4, pelo que não 

satisfazem a condição necessária para que o regime transitório subsequente às auto-extinções 

dos arcos eléctricos seja de natureza aperiódica e rapidamente amortecida. Comparando este 

regime de neutro com o regime de neutro isolado, a componente transitória da corrente de 

defeito amortece-se muito depressa devido à reactância que é introduzida no neutro de uma 

rede de MT. Em contrapartida, no regime de neutro com reactância, a componente 

estacionária da corrente tem uma amplitude elevada. A menos que o defeito seja 

razoavelmente resistivo, portanto, os arcos não se auto-extinguirão facilmente. 

Relativamente às tensões, o máximo destas nas fases sãs durante o defeito aproxima-se 

da tensão composta, mas não atinge os 2 p.u. que pode atingir, após a 

auto-extinção, no neutro isolado. Porém, após a auto-extinção do defeito, a tensão de neutro 

não desaparece rapidamente, antes subsistindo um amortecimento oscilatório relativamente 

lento dessa tensão, resultante de, por um lado, o regime forçado associado estar quase em 

quadratura com o da corrente de defeito, e portanto perto do máximo quando a corrente se 

extingue, e de, por outro lado, o transitório associado ser periódico amortecido. Por 

conseguinte, após a auto-extinção, a tensão de restabelecimento na fase em defeito pode não 

alcançar o valor máximo da tensão simples pré-defeito, mas pode também ultrapassá-lo, 

conforme seja a frequência de oscilação e a sobreposição instantânea resultante. 

Assim, o regime de neutro com reactância, só será sensível para a gama de defeitos com 

maior probabilidade de auto-extinção, que ocorrerá sobretudo para resistências de defeito 

elevadas. Ora, nestes casos, a amplitude estacionária da tensão de neutro será apenas uma 

parcela da tensão simples, pelo que a tensão de restabelecimento será sempre mais favorável 

do que no regime de neutro isolado. 

3.6. Fenómeno Transitório num Defeito à Terra 

Os transitórios iniciais de um defeito à terra têm sido usados para modelização de 

defeitos à distância, devido ao facto que, a componente transitória pode ser facilmente 

distinguida da frequência fundamental das correntes de carga. Em muitos casos, apresenta 

maior amplitude do que o estado estacionário da corrente de defeito. A descarga transitória é 

iniciada quando a tensão da fase defeituosa cai, e a carga armazenada nas suas capacidades à 

terra é removida. Devido à elevação da tensão das duas fases sãs, outra componente, 

chamada de transitório de carga, é criada [18]. Na Figura 3.5 e na Figura 3.6 é apresentado, 

para uma rede com regime de neutro isolado, o fenómeno transitório nas correntes e nas 

tensões de fase, respectivamente. 
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Figura 3.5 — Fenómeno transitório nas correntes de fase (I) que ocorre numa rede com regime de 
neutro isolado. 

 

 

Figura 3.6 — Fenómeno transitório nas tensões de fase (U) que ocorre numa rede com regime de neutro 
isolado. 

Na Figura 3.7 é apresentado, para uma rede com regime de neutro ligado à terra através 

de uma reactância de neutro, limitadora da corrente de defeito fase-terra a 300 A, o 

fenómeno transitório nas correntes de fase. Comparando este regime com o regime de neutro 

isolado, verifica-se que diferem na amplitude da fase onde ocorreu o defeito, sendo maior no 

caso em que o neutro é ligado à terra através de reactância de neutro. 
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Figura 3.7 — Fenómeno transitório nas correntes de fase (I) que ocorre numa rede com regime de 
neutro ligado à terra através de Reactância de Neutro. 

A componente transitória da carga é mais adequada para deliberar a localização de 

defeitos. A componente de carga tem uma baixa frequência e domina as amplitudes da 

componente transitória. Supondo que o defeito ocorre na subestação 60/15 kV, a frequência 

angular da componente de carga em condições secas pode ser calculada de acordo 

com [9, 19], pela Equação (3.3) e Equação (3.4), ver Figura 3.8 e Figura 3.9. 

�( � 1/)01�01 � 1/3)2�� � �3
 (3.3) 

Onde, 

4 )01 � 1,5)2�01 � 2�� � �3
5 (3.4) 

 

 

Figura 3.8 — Modelo da rede para o transitório de carga, adaptado de [19]. 

 

 

Figura 3.9 — Circuito equivalente para o transitório de carga, adaptado de [19]. 
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Onde, )2 é a indutância de fase do transformador da subestação, � é a capacidade fase-fase 

e �3 é a capacidade fase-terra da rede. Se o defeito ocorrer na tensão instantânea máxima, a 

amplitude transitória será dada pela Equação (3.5), de acordo com [18]. 

6(̂ � �013�3
�(�8 �9( (3.5) 

Onde, �8 é a frequência fundamental e �9( é a corrente de defeito à terra no estado 

estacionário descompensado. A amplitude depende linearmente da frequência �(. Uma vez 

que, não é usual esta ter um valor de 5000 rad/s, as amplitudes máximas equivalentes podem 

ser 10 a 15 vezes da frequência fundamental da corrente de defeito [18, 19]. 

Nos sistemas existe sempre algum amortecimento que é, em grande parte, devido às 

resistências de defeito e às cargas resistivas, sendo que este afecta quer as frequências, quer 

as amplitudes dos transitórios. A resistência crítica do defeito, na qual o circuito se torna 

sobreamortecido, em redes de linhas aéreas é tipicamente 50 a 200 Ω [18, 19], dependendo 

do tamanho da rede e também da distância do defeito. Se a componente resistiva da carga é 

elevada, o amortecimento é aumentado, e as resistências críticas são modificadas para uma 

gama menor. Basicamente, a rede de distribuição é um circuito multifrequência, uma vez que 

cada linha paralela adiciona um novo par de frequências características ao sistema. Estas 

componentes adicionais são, contudo, pequenas em amplitude quando comparadas com as 

componentes principais. O momento inicial do defeito, ou seja, o valor instantâneo da tensão 

na fase afecta a amplitude dos transitórios. Contudo, é mais provável que os defeitos ocorram 

próximo da tensão máxima instantânea, quando as amplitudes são relativamente elevadas. 

As componentes transitórias das tensões e das correntes são baseadas nas capacidades de 

carga das duas fases sãs e na descarga da capacidade da fase com defeito. Os transitórios 

podem ser detectados em quase todas as ocorrências de defeitos que exijam a função do 

disjuntor. Além disso, cerca de 70% dos transitórios são oscilatórios [16]. Estas características 

do fenómeno transitório podem ser descritas usando relé de protecção do sistema, na 

localização do defeito [20]. 
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Capítulo 4  

Sistemas de Protecção 

Este capítulo analisa o comportamento dos sistemas de protecção para os diferentes 

regimes de neutro em estudo, nomeadamente, o regime de neutro isolado e o regime de 

neutro ligado à terra através de uma reactância de neutro, limitadora da corrente de defeito 

fase-terra a 300 A. Assim, serão apresentadas as características actuais da filosofia dos 

sistemas de protecção para os dois regimes de neutro, sendo demonstradas as diferenças 

entre eles. 

Numa fase inicial deste capítulo, será dada especial atenção às características 

fundamentais dos sistemas de protecção, bem como os tipos de relés existentes. Assim, no 

ponto 4.1 será referido o papel importante que os sistemas de protecção desempenham no 

Sistema Eléctrico de Energia (SEE). 

No ponto 4.2 são analisadas as protecções do painel de Média Tensão (MT) de saída de 

linha aérea ou mista e no ponto 4.3 são analisadas as protecções da reactância de neutro e do 

transformador de serviços auxiliares. Nos pontos 4.4 e 4.5 são comparados os sistemas de 

protecção no caso de exploração de uma Subestação de Energia (SE) com regime de neutro 

isolado e regime de neutro ligado à terra através de uma reactância de neutro, 

respectivamente. No ponto 4.6 será abordada a função de religação automática nas redes de 

distribuição. 

No ponto 4.7 será abordado o princípio de funcionamento da protecção de máximo de 

intensidade homopolar, nomeadamente a protecção de tempo inverso para a detecção de 

correntes reduzidas e a protecção de tempo definido. Por último, no ponto 4.8 será feita uma 

análise da protecção de máximo de intensidade homopolar direccional, uma vez que, quando 

usada a protecção de máximo de intensidade homopolar numa subestação explorada em 

regime de neutro ligado à terra através de uma reactância de neutro, a selectividade no 

sistema pode não ser garantida. 
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4.1. Importância dos Sistemas de Protecção 

Os sistemas de protecção assumem um papel relevante, na medida em que permitem 

detectar a ocorrência de perturbações, limitando o seu impacto no SEE com o intuito de 

garantir o seu normal funcionamento, mesmo em situações de perturbação, desligando os 

equipamentos defeituosos com rapidez suficiente de modo a impedir o alastramento 

dos danos. 

Para tal, estes sistemas devem ser dotados das seguintes funcionalidades: 

• Sensibilidade suficiente para detectar todo o tipo de defeitos; 

• Rapidez de resposta, de forma a limitar as consequências dos incidentes ao nível do 

equipamento, e a garantir a segurança das pessoas; 

• Limitação da zona de ocorrência do incidente. 

A função dos sistemas de protecção é detectar e eliminar incidentes na rede de uma 

forma rápida e segura. A satisfação destes objectivos só é possível perante a consideração dos 

seguintes critérios: 

• Definição da gama de defeitos a monitorizar, bem como das zonas e dos equipamentos 

a proteger; 

• Adopção de uma filosofia de coordenação, sem a qual não é possível conferir um 

comportamento selectivo às protecções, quando em presença de anomalias ou 

defeitos; 

• Fiabilidade no desempenho das protecções, passando esta pela existência de uma 

filosofia de redundância, já que num sistema deste tipo uma falha de funcionamento 

de qualquer componente terá que ser colmatada, sem que a segurança seja de alguma 

forma posta em causa. 

Os sistemas de protecção têm sofrido ao longo do tempo uma grande evolução, 

relacionada com o aumento das potências veiculadas pelas redes eléctricas, e com as 

estruturas assumidas por estas: 

• Redes de estrutura radial permitem o emprego de sistemas de protecção mais simples 

(p.ex.: protecção de máximo de intensidade); 

• Redes em anel, ou estrutura emalhada, exigem sistemas mais complexos 

(p.ex.: protecções direccionais). 

Por outro lado, existe uma relação directa entre a estrutura de uma rede e o tipo de 

consumidores, podendo estes ser caracterizados pelo nível de potência instalada e pelo grau 

de exigência da qualidade de serviço. 

A estrutura da rede, potência veiculada, e tipo de consumidores de uma rede vão influir 

na escolha das características do sistema de protecção, quer ao nível do seu princípio de 

funcionamento, quer ao nível do maior ou menor grau de sensibilidade, rapidez e 

selectividade de actuação. Desta forma, a expansão dos SEE tem conduzido a uma busca cada 

vez mais exigente de sistemas de protecção adequados, uma vez que as pequenas redes de 

estrutura muito simples dão lugar a sistemas de grande extensão com estrutura complexa, 

veiculando montantes de energia cada vez maiores a consumidores mais exigentes face às 

actividades que desenvolvem. 

Percorreu-se assim, um longo caminho desde as simples protecções por fusíveis ou relés 

de máximo de intensidade, passando pelas protecções direccionais, diferenciais e pelas 

protecções de distância, anteriormente baseadas em relés electromecânicos e, desde há 

alguns anos, baseadas em relés estáticos beneficiando da evolução no domínio da electrónica. 
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4.2. Protecções do Painel de Média Tensão de Saída de Linha 
Aérea ou Mista 

As protecções consideradas e suas respectivas regulações encontram-se normalizadas 

através de normas da EDP Distribuição [21]. A norma prevê que o painel de saída de linha 

aérea ou mista deverá conter as seguintes protecções: 

• Máximo de Intensidade de Fase (MIF); 

• Máximo de Intensidade Homopolar Direccional (MIHD); 

• Máximo de Intensidade Homopolar de Terras Resistentes (PTR); 

• Condutor partido; 

• Presença de tensão; 

• Cold Load Pickup / Inrush Restraint. 

A classificação das protecções é usualmente efectuada através de um código numérico 

que corresponde à função que desempenha. No Apêndice A é apresentada a correspondência 

entre os códigos (ANSI/IEEE) e as respectivas protecções. 

4.2.1. Máximo de Intensidade de Fase 

A protecção de máximo de intensidade de fase tem como função detectar defeitos 

trifásicos e bifásicos. Esta protecção deverá ser trifásica podendo ter até três níveis de 

detecção de corrente (�>, �>>, �>>>), de funcionamento por tempo independente, para os 

quais os tempos de actuação são diferenciados. Esta protecção deverá ainda estar regulada 

para uma corrente mínima de actuação de 1,3��9 e uma temporização superior a 0,5 segundos. 

A função de protecção de máximo de intensidade de fase ao detectar o defeito deve enviar 

ordem de abertura ao respectivo disjuntor e, simultaneamente desencadear a função de 

religação automática, esta função será descrita num ponto subsequente. Deste modo, caso o 

defeito seja fugitivo haverá restabelecimento de serviço num curto espaço de tempo. 

4.2.2. Máximo de Intensidade Homopolar Direccional 

Para a detecção de defeitos fase-terra pouco resistivos é utilizada a protecção de máximo 

de intensidade homopolar direccional, que deverá estar regulada para, pelo menos, três 

níveis de detecção de corrente homopolar (��>, ��>>, ��>>>), de funcionamento por tempo 

também independente, para os quais deverão ser consideradas duas actuações, uma 

instantânea e uma temporizada. A corrente homopolar mínima considerada é normalmente 
superior a 1,3�(-:10, sendo que esta protecção deverá ainda estar regulada para uma 

temporização superior a 0,5 segundos. Deverá ser possível configurar a direccionalidade nos 

diferentes níveis de detecção de uma forma individual. Para a corrente homopolar máxima, 

para o nível ��>>> deverá ser possível o cálculo da corrente homopolar através de soma 

vectorial das correntes de fase. A função de protecção de máximo de intensidade homopolar 

direccional ao detectar o defeito deve enviar ordem de abertura ao respectivo disjuntor e, 

                                                 

9 Sendo �; a corrente máxima da linha. 

10 Sendo �<=> a corrente capacitiva da linha. 
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simultaneamente desencadear a função de religação automática, esta função será descrita 

num ponto subsequente. Deste modo, caso o defeito seja fugitivo haverá restabelecimento de 

serviço num curto espaço de tempo. 

4.2.3. Máximo de Intensidade Homopolar de Terras Resistentes 

A protecção de máximo de intensidade homopolar de terras resistentes destina-se à 

detecção de defeitos fase-terra de elevada resistência que ocorrem, frequentemente, nas 

saídas de MT de linhas aéreas, sendo por isso dotada de uma elevada sensibilidade. Esta 

função deverá ter um nível de detecção (��>), dispondo de uma característica de tempo muito 

inversa, que garante a selectividade da saída em defeito relativamente às outras saídas de 

MT, percorridas nessa ocasião por correntes homopolares capacitivas, deste modo, isola 

apenas a linha em defeito, não afectando o funcionamento das restantes. A curva de 

funcionamento da PTR encontra-se representada na Figura 4.1. A implementação da curva da 

PTR (curva aproximada) poderá ser obtida através da definição pelo próprio utilizador de um 

conjunto de diversos pontos ��, ?
, ou então, pela composição de várias curvas de tempo 

inverso e independente, devidamente associadas a lógica configurável. As protecções 

existentes no mercado já são capazes de detectar defeitos com resistências compreendidas 

entre 12,5 kΩ e 15,6 kΩ. 

A actuação desta função de protecção deverá desencadear a função de automatismo 

“religação rápida e/ou lenta de disjuntores”, permitindo a eliminação de uma grande 

percentagem de defeitos do tipo semi-permanente sem interrupções prolongadas do 

fornecimento de energia nas saídas de MT com avaria. Além disso, permite que os Órgãos de 

Corte (OCR) instalados na rede de MT funcionem de forma coordenada com o sistema de 

protecção do respectivo painel. 

Deverá ser possível colocar fora de serviço as PTRs das saídas de MT ligadas no 

semi-barramento de MT, no local e à distância. A função de protecção de máximo de 

intensidade homopolar de terras resistentes ao detectar o defeito deve enviar ordem de 

abertura ao respectivo disjuntor e, simultaneamente desencadear a função de religação 

automática, esta função será descrita num ponto subsequente. Deste modo, caso o defeito 

seja fugitivo haverá restabelecimento de serviço num curto espaço de tempo. 

 

 

Figura 4.1 — Curva de funcionamento da PTR. 
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4.2.4. Condutor Partido 

A função de protecção de condutor partido tem como objectivo detectar a interrupção de 

uma fase na linha a proteger, podendo ser baseada no aparecimento da componente inversa 

da corrente ou em qualquer outro método, desde que seja garantida a detecção eficaz da 

assimetria da rede resultante deste tipo de defeito. 

A detecção de condutores partidos depende das alterações às correntes na linha, 

motivadas pela ruptura do condutor. Esta causa alterações na componente directa, inversa e 

homopolar11 da corrente. As estratégias actuais de detecção de condutores partidos 

baseiam-se nesse facto. Existem três estratégias que podem ser adaptadas à detecção de 

condutores partidos nas redes de MT. 

a. Estratégia 1 — Detecção por Correntes Residuais 

A protecção por corrente residual pode ser utilizada para determinar a corrente que 

circula pela terra através do condutor partido. Assim, a função de protecção é descrita pela 

Equação (4.1). �@0A B �C: (4.1) 

Em que, �� — Corrente residual; �C: — Corrente operacional. 

 

Este método de detecção é aplicado a situações em que o condutor se encontra caído no 

solo, uma vez que existe circulação de corrente para a terra. A detecção por correntes 

homopolares não é eficaz se o condutor estiver interrompido ou caído numa superfície de 

resistividade elevada, em que não existe circulação de corrente pela terra. Para a detecção 

da situação de condutor partido ser eficaz, é necessário que a corrente operacional seja 

cerca de 1/3 da corrente de carga pré-defeito. Dado que a carga de uma linha pode ter um 

valor baixo, esta função de protecção deve ser regulada para o mínimo valor possível. 

Contudo, este valor não poderá ser inferior à corrente homopolar provocada pelos 

desequilíbrios capacitivos na rede na pior situação de recurso. 

b. Estratégia 2 — Detecção por Corrente de Sequência Inversa 

A interrupção, ou queda, de um condutor provoca o aparecimento de correntes de 

sequência inversa em todas as situações de condutor partido, deste modo, uma protecção de 

máximo de corrente inversa é capaz de detectar condutores partidos. Assim, a função de 

protecção é descrita pela Equação (4.2). �D B �C: (4.2) 

Em que, �D — Corrente de sequência inversa; �C: — Corrente operacional. 

 

                                                 
11 Apenas se o condutor estiver caído sobre solo pouco resistivo. 
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A parametrização desta função de protecção pode ser algo complexa uma vez que a 

existência de correntes de sequência inversa ocorre naturalmente na rede, motivada por: 

• Desequilíbrios de carga; 

• Desequilíbrios na tensão de alimentação; 

• Desequilíbrios indutivos e capacitivos da rede; 

• Erros de medida dos Transformadores de Intensidade (TIs). 

A parametrização desta protecção deve, além de detectar condutores partidos, garantir 

que as indicações intempestivas são minimizadas. Um número elevado de situações 

intempestivas tem duas consequências indesejadas: aumento de custos devido à necessidade 

de procurar um condutor partido inexistente e possibilidade de ter situações de condutores 

partidos não detectados devido à perda de confiança na detecção. 

c. Estratégia 3 — Detecção por Relação Entre Corrente de Sequência 

Inversa e Directa 

Dadas as limitações da detecção por princípio de corrente de sequência inversa, 

determinados fabricantes de protecções optaram por introduzir algumas melhorias. Em vez de 

ser utilizada a corrente inversa em valor absoluto, relaciona-se esta com a corrente de 

sequência directa, obtendo-se uma protecção cujo alcance é independente da corrente de 

carga. Assim, a função de protecção é descrita pela Equação (4.3). �D�E B �C: (4.3) 

Em que, �D — Corrente de sequência inversa; �E — Corrente de sequência directa; �C: — Corrente operacional. 

 

Esta função de protecção pode apresentar actuações intempestivas em situações de vazio, 

uma vez que a corrente directa pode assumir um valor baixo. Por este motivo a função de 

detecção de condutor partido é bloqueada pelo valor da corrente inversa. Assim, garante-se 

que só existe actuação em situações de carga mensurável. A característica operacional 

modificada desta função de protecção, encontra-se representada na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 — Característica operacional de uma protecção de relação do quociente entre a corrente 
inversa e a corrente directa ��D �E⁄ 
, adaptado de [22]. 
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A parametrização desta função pode ser problemática devido à dificuldade em estimar os 

factores de erro que a podem afectar. Contudo, esta função de protecção é eficaz para a 

detecção de todas as situações de condutor partido, desde que exista corrente em quantidade 

mensurável. 

As três situações de condutor partido podem ser detectadas através de: 

• Situação 1: detectada pela estratégia 1, 2 e 3; 

• Situação 2: detectada pela estratégia 2 e 3; 

• Situação 3: detectada pela estratégia 1, 2 e 3. 

A situação 1 corresponde a uma situação de correntes de defeito elevadas e que são 

detectadas pelas protecções de Máximo de Intensidade Homopolar (MIH) da saída de MT. 

Logo, esta situação não é problemática. As situações mais preocupantes a nível de detecção 

são a 2 e 3, uma vez que as correntes nas fases podem ser muito reduzidas (se a carga for 

reduzida). 

4.2.5. Cold Load Pickup / Inrush Restraint 

A função Cold Load Pickup / Inrush Restraint tem como objectivo evitar actuações 

intempestivas das funções de protecção associadas aos picos de corrente, na sequência de 

ligação de cargas12. A unidade de protecção deverá ser capaz de detectar estas situações e 

alterar, temporariamente, a regulação da função de protecção de máximo de intensidade 

de fase. 

Para a função Cold Load Pickup deverá ser tido em conta a ordem de fecho do disjuntor, 

enquanto que a função Inrush Restraint deverá ter em conta o conteúdo harmónico da 

corrente da linha. 

4.3. Protecções da Reactância de Neutro / TSA 

As diferentes configurações de exploração de uma subestação têm implicações no 

funcionamento das funções de protecção a seguir descritas, pelo que, ao nível de cada 

Intelligent Electronic Device (IED) residente no painel Reactância de Neutro+TSA, deverá ser 

efectuado um reconhecimento da topologia de exploração da subestação, bem como do tipo 

de regime de neutro associado. Nos painéis de Reactância de Neutro+TSA deverão ser 

considerados dois grupos de parâmetros e cada um dos quais deverá incluir as seguintes 

funções de protecção. 

A classificação das protecções é usualmente efectuada através de um código numérico 

que corresponde à função que desempenha. No Apêndice A é apresentada a correspondência 

entre os códigos (ANSI/IEEE) e as respectivas protecções. 

 

 

                                                 
12 Como é o caso da colocação em carga de uma linha ou arranques directos de motores de potência 

elevada. 
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4.3.1. Máximo de Intensidade de Fase 

A protecção de máximo de intensidade de fase tem como função detectar defeitos 

trifásicos e bifásicos. Esta protecção deverá ser trifásica, com dois níveis de detecção de 

corrente (�>, �>>), de funcionamento por tempo independente, para cada um dos quais 

deverão ser consideradas uma actuação instantânea e outra temporizada. 

4.3.2. Máximo de Intensidade Homopolar 

Esta função de protecção de MIH, também denominada por homopolar de barras, deverá 

ter dois níveis de detecção (��>, ��>>), de funcionamento por tempo independente, para os 

quais deverão ser consideradas duas actuações, uma instantânea e uma temporizada. É uma 

função de protecção que deverá detectar defeitos fase-terra pouco resistivos localizados no 

barramento de MT e serve, ainda, como backup das funções de protecção idênticas instaladas 

nos painéis de linha de MT. Esta protecção não deverá actuar antes da MIH de alguns dos 

painéis de MT, o que será garantido usando a regulação de 1,3 vezes a máxima regulação das 

MIH das diversas linhas de MT, sendo esta ainda corrigida por um factor F. 

Se �� � �� (reactância), a MIH de barras é percorrida por uma corrente indutiva, e a MIH 

do painel de MT com defeito pela resultante desta com as correntes capacitivas das saídas 

sãs. Como �GHIJ-@@-A B �GHIKL, existe a necessidade de aplicar um factor corrector redutor, 

como se mostra na Equação (4.4). 

F � 1 � �(-:_AãA�GHIJ-@@-A (4.4) 

Em que, F — Factor corrector redutor; �(-:_AãA — Correntes capacitivas das saídas sãs; �GHIJ-@@-A — Corrente indutiva que percorre a MIH de barras. 

4.3.3. Máximo de Intensidade Homopolar de Terras Resistentes 

A protecção de máximo de intensidade homopolar de terras resistentes destina-se à 

detecção de defeitos fase-terra de elevada resistência que ocorrem, com frequência, nas 

saídas de MT de linhas aéreas, sendo por isso dotada de uma elevada sensibilidade. Esta 

função deverá ter dois níveis de detecção (��>, ��>>), de funcionamento por tempo 

independente, para os quais deverão ser consideradas duas actuações, uma instantânea e 

uma temporizada. 

Esta função deverá detectar defeitos monofásicos resistivos no barramento de MT, e 

servirá como backup da função de protecção de terras resistentes das saídas de MT. A sua 

sensibilidade deverá permitir detectar defeitos resistentes (na ordem dos 16,5 kΩ). 

Esta função dará origem ao disparo do Transformador de Potência (TP) associado ao 

semi-barramento em que se detectou o defeito, 3 minutos após o seu arranque, de acordo 

com imposições regulamentares. 

As informações necessárias ao Regime Especial de Exploração (REE) dos painéis de linha 

de MT que dizem respeito à função de detecção de terras resistentes — nomeadamente as 

informações de actuação instantânea e temporizada de 1,5 segundos desta função — deverão 

ser enviadas pelo IED de Reactância de Neutro+TSA do semi-barramento a que os painéis 

estão ligados. 
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Se o disjuntor de interbarras estiver aberto, os painéis de MT ligados a cada um dos 

semi-barramentos deverão receber as informações provenientes do painel de Reactância de 

Neutro+TSA que lhes está associado. 

Se o disjuntor do painel de interbarras estiver fechado, as informações de actuação 

instantânea, temporizada de 1,5 segundos e de 3 minutos — geradas no IED da Reactância de 

Neutro+TSA que se encontra em serviço — deverão também ser enviadas para o IED do outro 

semi-barramento (com vista ao disparo do TP respectivo) e para as unidades de painel das 

linhas de MT que se encontram em REE. 

Sempre que ocorrer uma actuação das protecções próprias13 ou de MIF da Reactância de 

Neutro ou TSA e o detector de terras resistentes estiver actuado, para além do disparo do 

disjuntor deste painel deverá ser colocado fora de serviço o TP respectivo (interbarras 

aberto), ou dos TP em serviço associados aos dois semi-barramentos (interbarras fechado). 

A retirada de serviço de uma reactância implica, muitas vezes, a manobra de 

seccionadores em tensão. Este problema é ultrapassado através da instalação de reactâncias 

de neutro em painéis de MT equipados com disjuntores, por forma a tornar possível o 

telecomando da aparelhagem de corte do painel da reactância de neutro. Além disso, o nível 

de qualidade de serviço não é comprometido caso exista uma avaria na Reactância de 

Neutro/TSA, uma vez que neste caso apenas dispara o disjuntor do respectivo painel, caso 

contrário ocorreria o disparo do(s) TP(s). 

Nas subestações que não dispõem de PTRs, a eliminação de defeitos à terra é efectuada 

pela função de pesquisa de terras, sendo esta desencadeada pelo Detector de Terras 

Resistentes (DTR) ao fim de 5 segundos. 

4.3.4. Máximo de Tensão Homopolar de Terras Resistentes 

Quando o andar de MT de uma subestação não pode ser explorado com neutro ligado à 

terra, por indisponibilidade da reactância de neutro, a subestação passa a ser explorada em 

regime de neutro isolado. Neste caso, são colocadas fora de serviço as PTRs das saídas de MT 

que estão ligadas ao semi-barramento a ser explorado com o neutro isolado. 

Deste modo, a detecção de defeitos à terra resistivos no andar de MT é efectuada através 

da função de protecção de máximo de tensão homopolar ���
. Esta função deverá ter um 

nível de detecção (��>), de funcionamento por tempo independente, para os quais deverão 

ser consideradas duas actuações, uma instantânea e uma temporizada. 

Nas subestações equipadas com PTRs (função de pesquisa de terras fora de serviço ou 

inexistente, como é o caso das subestações numéricas), numa situação de exploração com o 

neutro isolado, a detecção de defeitos à terra é efectuada ao nível do barramento de MT pelo 

DTR (em modo de tensões homopolares), sendo os defeitos eliminados ao fim de 3 minutos 

através do disparo do(s) TP(s). 

 

                                                 
13 Ao TSA e à Reactância de Neutro estão associadas as protecções de Buchholz e de temperatura. 
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4.4. Sistemas de Protecção em Regimes de Neutro Isolado 

Face ao reduzido valor assumido pela corrente de defeito, que se deve ao facto da 

impedância da componente homopolar ser muito elevada, consequentemente, a corrente de 

defeito será aproximadamente nula, uma vez que não se fecham correntes pelo neutro, mas 

circulam correntes homopolares através das capacidades das linhas. 

Ao nível dos sistemas de protecção no barramento de MT deverá ser feita uma análise da 

tensão homopolar ���
 associada a dispositivos de pesquisa automática da linha com defeito, 

sendo necessário recorrer a um Gerador de Tensões Homopolares (GTH), para a realização da 

referida análise. Deste modo, os defeitos são eliminados através de uma pesquisa de terras 

resistentes, baseada na análise da tensão �� que o DTR passa a fazer, e que é disponibilizada 

pelo GTH, sendo que esta situação só se verifica nas subestações com a função de pesquisa de 

terras em serviço. 

Esta protecção de tensão homopolar não é selectiva pois serão colocadas fora de serviço 

todas as linhas, incluindo as linhas sãs. No entanto, permite eliminar defeitos que não seriam 

detectados de outra forma. Como já referido, a existência de linhas de distribuição leva ao 

aparecimento de uma tensão homopolar, uma vez que estas possuem capacidades à terra. 

Neste caso, a tensão homopolar será útil para calibrar uma protecção de máximo de tensão 

homopolar, dado que, este tipo de protecção actuaria em caso de defeito. Trata-se de uma 

protecção bastante simples, funcionando normalmente como reserva da protecção seguinte. 

Ao nível dos sistemas de protecção dos painéis das saídas de MT é usada uma protecção 

direccional de potência reactiva, sendo efectuada uma detecção do trânsito de potência, 

actuando quando verifica que o sentido da potência reactiva passa a ser na direcção da 

instalação. Neste caso, existe selectividade, pois as protecções direccionais de potência 

reactiva permitem identificar a saída em defeito. De facto, a corrente de defeito é do tipo 

capacitiva e independente da resistência do defeito e, além disso, a protecção só deverá dar 

ordem de abertura à linha se a potência reactiva circular no sentido desta para o 

barramento de MT. 

4.5. Sistemas de Protecção em Regimes de Neutro Ligado à 
Terra Através de uma Reactância de Neutro 

No que concerne a uma subestação explorada em regime de neutro ligado à terra através 

de uma reactância de neutro, este, permite manter as tensões estabilizadas nas fases sãs, de 

forma a compatibilizá-las com o isolamento dos equipamentos, limita as correntes 

monofásicas para valores menores, mas detectáveis pelas protecções, permitindo também 

manter um sistema de protecções simplificado. 

A detecção de defeitos à terra pouco resistivos é feita recorrendo a protecções de MIH de 

tempo constante, colocadas nos painéis das saídas de MT e no barramento de MT. Estas 

protecções apresentam uma fiabilidade e sensibilidade boa, pelo que a detecção de defeitos 

é relativamente simples. Para a detecção de defeitos à terra mais resistivos recorre-se ao 

nível das saídas aéreas ou mistas de MT, a uma PTR e ao nível do barramento de MT, a 

um DTR. 
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Quando uma subestação não pode ser explorada com neutro ligado à terra, por 

indisponibilidade da reactância de neutro, a subestação passa a ser explorada com o neutro 

isolado. Neste caso, são colocadas fora de serviço as PTRs das saídas de MT que estão ligadas 

ao semi-barramento a ser explorado com o neutro isolado. 

4.6. Função de Religação Automática nas Redes de Distribuição 

A função de religação automática é uma função da família de automatismos instalados nas 

subestações e a sua função é restabelecer o fecho do disjuntor após a ordem de abertura 

provocada pela actuação de uma protecção ou através de outra função de automatismo. 

Esta função destina-se a criar condições para a eliminação automática dos defeitos de 

carácter fugitivo e semi-permanentes em linhas de MT, assegurando a reposição do serviço 

após uma intervenção mais ou menos curta, sem intervenção do pessoal operador. Como estes 

constituem a grande maioria dos defeitos que ocorrem naqueles tipos de redes, as religações 

contribuem assim, para uma melhoria significativa da qualidade de serviço, uma vez que 

evitam as interrupções prolongadas do fornecimento de energia nas saídas de MT com avaria. 

Por outro lado, esta função deve garantir o isolamento da linha caso se trate de um defeito 

permanente. 

Usualmente existem dois tipos de religação, a rápida e a lenta, permitida somente para 

Redes de Distribuição de MT. A religação rápida comanda o fecho do disjuntor após um 

disparo instantâneo, depois de um tempo programado, mas que regra geral é curto, 

usualmente inferior a 400 milissegundos. A religação lenta tem tempo de actuação da ordem 

de dezenas de segundos (no máximo 120 segundos). Esta religação segue-se normalmente 

após um disparo temporizado. É normal a utilização de religações rápidas e lentas em 

conjunto, de modo a garantir a eliminação de defeitos temporários e, simultaneamente 

garantir o isolamento completo da linha, caso se trate de um defeito permanente. Os modos 

de funcionamento do sistema de religação para as linhas de MT encontram-se demonstrados 

na Tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 — Modos de funcionamento da função de religação automática em linhas de MT. 

Modos de Funcionamento Descrição Sumária 

0 Religação Inibida 

2 1 Religação Lenta 

3 2 Religações Lentas 

4 1 Religação Rápida 

6 1 Religação Rápida + 1 Religação Lenta 

7 1 Religação Rápida + 2 Religação Lenta 

 

Na subestação, cada painel de linha de MT poderá ser programado independentemente, 

com um dos modos de funcionamento apresentados na Tabela 4.1. No entanto, o modo de 

funcionamento mais utilizado é o modo 7. Com este modo, estando a função de religação 

activa (i.e. não se encontrar temporariamente encravada por mecanismos de encravamento) 

e o disjuntor de protecção de linha operacional, irá verificar-se, após a abertura do disjuntor, 

uma religação rápida (cerca de 300 milissegundos). Caso o defeito persista após o fecho do 
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disjuntor, à religação rápida seguir-se-á a primeira religação lenta (15 segundos), estando a 

linha ainda perante o defeito, dar-se-á a segunda religação lenta (15 segundos), sendo esta a 

terceira e última religação que permite o comando do disjuntor de protecção de linha. Caso o 

defeito não tenha desaparecido neste processo de religações automáticas, o disjuntor de 

protecção de linha dispara definitivamente, tratando-se então de um defeito persistente que 

necessitará de intervenção técnica para que seja solucionado pelo que a religação da linha só 

poderá ser feita manualmente após a reparação da fonte que origina o mesmo. 

4.7. Princípio de Funcionamento da Protecção de Máximo de 
Intensidade Homopolar 

Como o próprio nome sugere, a protecção de MIH ou protecção homopolar é destinada à 

detecção de defeitos fase-terra (defeitos homopolares). Uma montagem utilizada na 

detecção de defeitos homopolares, muito comum e de maior precisão e sensibilidade, é a que 

está associada ao uso de um transformador toroidal, como pode observar-se na Figura 4.3. Na 

ausência de defeito, a soma vectorial das três correntes é nula. Quando se estabelece um 

desequilíbrio provocado por um curto-circuito, a corrente diferencial entre fases é a 

responsável pela indução no secundário do toro que é transmitida à protecção homopolar. 

 

 

Figura 4.3 — Protecção de MIH associada ao uso de um transformador toroidal. 
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4.7.1. Protecção de Tempo Inverso para a Detecção de Correntes 

Reduzidas 

A protecção de tempo inverso aproveita o facto de a corrente na saída em defeito ser 

sempre superior às correntes nas saídas sãs14. Dada uma característica de tempo inversa (em 

que o tempo operacional depende da corrente residual), o tempo operacional na saída em 

defeito será inferior ao da saída sã. 

Existem vários tipos de curvas de tempo inverso normalizadas pela Comissão 

Electrotécnica Internacional15 (CEI), de acordo com a Norma CEI 255-3 e que cumprem a 

Equação (4.5). 

?C: � FOP ��C:"Q � 1 
(4.5) 

Os tipos de curvas de tempo inverso normalizadas são expressos na Tabela 4.2. O factor OP é parametrizável para permitir a coordenação com eventuais protecções a montante. 

 
Tabela 4.2 — Parâmetros das curvas de tipo inverso definidas na norma CEI 255-3. 

Característica R S 
Normalmente Inversa 0,14 0,02 

Muito Inversa 13,50 1 

Extremamente Inversa 80,00 2 

 

Além das curvas de tipo inverso definidas pela CEI existem curvas definidas por 

companhias de electricidade. A Electricité de France (EDF) definiu uma curva de tipo inverso 

especificamente para a protecção de saídas de MT contra defeitos à terra, Equação (4.6). Em 

Portugal optou-se por adoptar a curva da EDF para protecção contra os referidos defeitos. 

?C: �
TUV
UW91,83�((�,XYY , 0,5 Z [ �(( [ 5 Z160�(( , 5 Z [ �(( [ 200 Z 5 (4.6) 

A utilização de curvas de tempo inverso permite obter uma segurança na actuação da 

protecção para valores de corrente residual muito reduzidos (da ordem de 0,5 A). Contudo, 

essa actuação processa-se com temporizações muito elevadas sobretudo para valores de 

corrente muito reduzidos. 

As curvas normalizadas pela CEI só são definidas para uma gama de correntes entre 

1 a 20 p.u. Por outro lado a curva definida pela EDF opera de 1 a 400 p.u. da corrente 

operacional, intervalo necessário para abarcar a grande diferença entre as correntes residuais 

nas linhas sãs e em defeito, e para várias resistências de defeito. 

                                                 
14 Este facto é verdadeiro para a maioria dos regimes de neutro. No regime de neutro isolado esta 

afirmação é verdadeira no caso em que a SE possui 3 saídas. No entanto a diferença entre saídas pode 
não ser suficiente para garantir a selectividade. Para o regime de neutro ressonante perfeito, a 
afirmação também pode não ser verdadeira. 

15 Organismo internacional de normalização (IEC - International Electrotechnical Commission). 
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No regime de neutro isolado a corrente de defeito provém das capacidades homopolares 

das saídas sãs, como pode observar-se no ponto 2.2. As curvas de tempo inverso podem não 

ser selectivas em determinadas situações de exploração da rede de MT, no caso em que a 

corrente de defeito é muito próxima da maior das contribuições capacitivas de uma das saídas 

sãs, Equação (4.7), a selectividade entre saídas poderá não ser alcançada. �\08 ] �(-:^ã_  (4.7) 

Em que, �\08 — Corrente de defeito; �(-:^ã_  — Contribuição capacitiva para o defeito na linha sã `. 
 

Neste caso, a corrente na saída em defeito e numa saída sã são semelhantes e, a 

diferença de tempos da curva de tempo inverso não é suficiente para permitir a 

selectividade. Esta situação pode não ocorrer em situação normal de exploração, mas se 

existir uma sequência de defeitos que leve à abertura de algumas saídas de MT, a SE pode 

entrar na situação de não selectividade. 

4.7.2. Protecção de Tempo Definido 

A protecção de MIH de tempo definido é parametrizada tendo em conta as características 

da saída a proteger. Numa situação de defeito noutra saída, a corrente máxima na saída (sã) 

é a contribuição capacitiva das capacidades homopolares das linhas aéreas e cabos que 

constituem a rede a jusante. A regulação de corrente operacional da protecção de Máximo de 

Intensidade Homopolar de tempo definido (MIH-td) é obtida pela Equação (4.8). �C: � aA0b · �@0A_A-í\- (4.8) 

Em que, �C: — Corrente operacional; aA0b — Factor de segurança (normalmente entre 1,3 e 1,4); �@0A_A-í\- — Corrente residual de contribuição para um defeito noutra linha. 

 

O factor de segurança é justificado pela incerteza provocada pelos valores típicos 

utilizados para as capacidades, da incerteza no comprimento de linha aérea e cabo do 

sistema e imprecisões das protecções. 

Na grande maioria dos casos não é prático determinar a contribuição capacitiva para a 

corrente de defeito homopolar através da soma de todos os cabos e tipos de linha aérea 

existentes numa rede. Assim, utilizam-se os valores da Tabela 4.3 para a parametrização da 

protecção de MIH de tempo definido16. 

 

 

 

                                                 
16 De notar que raramente se utilizam cabos com secção superior a 400 mm2 na rede de MT. 
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Tabela 4.3 — Valores típicos para a corrente residual capacitiva originada por linhas aéreas e 
cabos subterrâneos. 

Modo 10 kV 15 kV 30 kV 

Linha Aérea 2,70 A/100km 4,20 A/100km 8,40 A/100km 

Cabo Subterrâneo 3,00 A/km 4,50 A/km 6,00 A/km 

 

Para além das contribuições capacitivas de linhas aéreas e cabos subterrâneos, existem 

ainda as contribuições dos Postos de Transformação (PTs) da rede. A capacidade destes é 

reduzida e é usual utilizar-se a aproximação de cinco PTs corresponderem a 1 km de linha 

aérea a 15 kV. 

A protecção de MIH-td tem a vantagem de ser bastante simples de parametrizar se for 

conhecida a extensão da rede de MT. Os valores típicos para regulação desta protecção 

situam-se entre 5 A a 100 A. Contudo, variações na rede de MT alimentada (devido a 

alimentações em recurso de outras linhas de MT isoladas, sobretudo no caso de ocorrência de 

vários defeitos nas restantes saídas ou até em outras SEs), podem levar a disparos 

intempestivos, mesmo com os factores de segurança considerados. Esta situação é rara, mas 

não desprezável. Dado que a corrente operacional da protecção de MIH-td pode ser elevada, 

esta função de protecção não é adequada para garantir a detecção de defeitos resistivos (com 

correntes de defeito reduzidas). 

4.8. Análise da Protecção de Máximo de Intensidade Homopolar 
Direccional 

Quando é usada a protecção de MIH numa subestação é necessária a existência de uma 

outra função de protecção para garantir a selectividade do sistema. Neste sentido, 

apresentar-se-á a função de protecção de MIHD com o princípio vantajoso de garantir a 

selectividade de um sistema. 

4.8.1. Princípio de Funcionamento 

A protecção de MIHD detecta a direcção da corrente homopolar para identificar a saída 

em defeito. Desta forma, é possível seleccionar essa saída de forma rápida e selectiva. Dado 

que a detecção da saída em defeito se baseia na direccionalidade da corrente, a protecção 

direccional é capaz de atingir maiores sensibilidades do que a protecção de MIH possuindo 

também, a vantagem de ser potencialmente insensível a variações da rede de MT a jusante da 

saída de MT. 

A protecção de Máximo de Intensidade Homopolar de tempo inverso (MIH-ti) pode ser 

bastante lenta a eliminar defeitos, ao passo que a protecção de MIHD não baseia a 

selectividade no tempo, pelo que pode ser bastante mais rápida a actuar perante um defeito. 

A determinação da direcção do defeito é realizada através da potência homopolar (ou 

residual) aparente. Assim, uma vez que o objectivo é detectar defeitos fase-terra, apenas são 

necessárias as componentes residuais da tensão e da corrente, como pode observar-se pela 

Equação (4.9). '@0A � d@0A · �@0Ae  (4.9) 
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Considerando que a ligação à terra de uma saída sã é realizada através de capacidades 

parasitas das linhas (e das capacidades dos cabos e PTs), e que para as linhas de MT a 

impedância destas é sempre maior que as impedâncias longitudinais (resistência e 

reactância), a potência residual de uma linha sã não depende do regime de neutro. A posição 

do vector da potência residual será semelhante ao representado na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 — Diagrama vectorial com representação da posição do vector da potência residual da saída 
sã17. 

Contudo, a potência residual vista na saída em defeito depende muito do regime de 

neutro. Consoante o tipo de regime de neutro, a posição do vector da potência residual da 

saída em defeito poderá estar mais ou menos próxima do vector das saídas sãs. Caso esteja 

mais próximo, dificulta a detecção do defeito pela MIHD sobretudo para defeitos resistivos 

(correntes e tensões residuais reduzidas). O pior caso é o de um regime de neutro puramente 

indutivo, em que não há distinção entre as saídas sãs e defeituosas através de 

direccionalidade, como está representado na Figura 4.5. 

 

                                                 
17 A figura apresentada é apenas ilustrativa do princípio de detecção. Na realidade a posição do 

vector depende também da tensão e corrente homopolar associadas ao desequilíbrio de capacidades. 
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Figura 4.5 — Diagrama vectorial com representação da posição do vector da potência residual da saída 
em defeito para vários tipos de regime de neutro. 

Em Portugal, o regime de neutro isolado e o regime de neutro ligado à terra através de 

reactância de neutro, limitadora da corrente de defeito fase-terra são, os regimes de neutro 

com maior implementação. A característica operacional típica de uma protecção de MIHD 

encontra-se representada na Figura 4.6, sendo que, é necessário parametrizar a protecção de 

MIHD consoante o regime de neutro da subestação. As protecções actuais requerem três tipos 

de parâmetros para definir a característica de detecção de defeito: 
• Corrente residual operacional f�C:g; 

• Tensão homopolar mínima fd�h_ig; 

• Ângulo da característica operacional �j
. 
 

 

Figura 4.6 — Característica operacional típica de uma protecção de MIHD. 
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4.8.2. Limites de Detecção da Protecção de MIHD 

A protecção de MIHD obtém as suas leituras através de Transformadores de Tensão (TTs) e 

Transformadores de Intensidade (TIs), que se encontram ligados no seu primário à parte de 

potência da saída protegida. Estes elementos, além da própria protecção, possuem erros 

intrínsecos que podem conduzir a que a protecção apresente disparos intempestivos, 

sobretudo em situações de defeitos muito resistivos, em que a corrente e tensão homopolares 

são reduzidas. Este é um motivo para a necessidade de parametrização da corrente residual 
operacional f�C:g e da tensão homopolar mínima fd�h_ig. 

Para avaliar os limites de detecção de defeitos da MIHD utiliza-se a configuração usual de 

medida da corrente e da tensão residual. A medição da tensão homopolar será feita através 

da soma das tensões de fase e a medição da corrente homopolar é realizada através de um TI 

toroidal. Em Portugal, quando se pretende ligar o neutro do sistema através de uma 

reactância à terra utiliza-se um transformador em zigue-zague que é simultaneamente neutro 

artificial18 e reactância, como já foi visto no ponto 2.4. Na Figura 4.7 encontra-se uma 

representação do processo de medida da potência residual para utilização na MIHD. 

 

 

Figura 4.7 — Processo de medida da potência residual de uma protecção de MIHD. 

Observando a Figura 4.7 verifica-se que existem dois tipos de TTs no processo de medida: 

os TTs principais que reduzem o nível de tensão da MT para um valor de aproximadamente 

100 V e os TTs internos da protecção que reduzem o nível de tensão até um valor suportado 

pelo conversor Analógico/Digital. O erro de medida de um TT é dado tanto em termos de 

amplitude, como de fase, para regime estacionário. Logo, a tensão medida no secundário de 

um TT pode ser expressa pela relação da Equação (4.10). 

                                                 
18 Nos transformadores de AT/MT, os enrolamentos no secundário estão usualmente ligados em 

triângulo, pelo que o neutro não se encontra acessível para ligação directa à terra. 



Análise da Protecção de Máximo de Intensidade Homopolar Direccional 53 

 

dklm � f1 � n22_:@o�(o:-pgf1 � n22_:@CL0(çãCg · rsftuu_vw_ix_vyzEtuu_vw{|}xçã{g · d8-A0 (4.10) 

Em que, dklm — Tensão medida no conversor A/D; n22_:@o�(o:-p — Erro de amplitude do TT principal; n22_:@CL0(çãC — Erro de amplitude do TT interno da protecção; ~22_:@o�(o:-p — Erro de fase do TT principal; ~22_:@CL0(çãC — Erro de fase do TT interno da protecção. 

 

Sabendo que a tensão nas fases do barramento é dada pela Equação (4.11), a tensão 

residual é obtida na protecção através da soma dessas três tensões de fase, como pode 

observar-se pela Equação (4.12). 

TUV
UWdklm_� � f1 � n�u�gf1 � n���g · rs�t�u�Et���� · d�dklm_� � f1 � n�u�gf1 � n���g · rs�t�u�Et���� · d�dklm_2 � f1 � n�uugf1 � n��ug · rs�t�uuEt��u� · d2

5 (4.11) 

d@0A_:@CL0(çãC � dklm_� � dklm_� � dklm_2 (4.12) 

Em que, d@0A_:@CL0(çãC — Tensão residual obtida na protecção; dklm_� — Tensão medida no conversor A/D referente à fase � do barramento; n�u� — Erro de amplitude do TT principal colocado na fase �; n��� — Erro de amplitude do TT interno da protecção na fase �; ~�u� — Erro de fase do TT principal colocado na fase �; ~��� — Erro de fase do TT interno da protecção na fase �. 

 

A Equação (4.12) traduz a medida da tensão residual em relação às três tensões de fase. 

Contudo, o objectivo é determinar a influência dos erros na medição da tensão residual e, 

para tal aplica-se à Equação (4.12) a transformada de Fortescue que se encontra 

representada na Equação (4.13). 

� d� � dE � dD � d�d� � j�dE � jdD � d�d2 � jdE � j�dD � d�
5 (4.13) 

Em que, dE — Componente directa da tensão; dD — Componente inversa da tensão; d� — Componente homopolar da tensão; j — Termo de rotação dos vectores �j � rs��� �. 

 

Aplicando a transformada de Fortescue e considerando que d@0A � 3d�, é possível 

determinar a relação entre tensão residual medida pela protecção e a tensão residual no 

barramento e, considerando que a corrente residual é medida directamente através do TI 

toroidal, determina-se a potência residual obtida pela protecção. 
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Capítulo 5  

Segurança de Pessoas 

Este capítulo analisa a importância de salvaguardar as pessoas contra defeitos nas redes 

de distribuição. Neste sentido, é apresentada a influência que advém da escolha do regime de 

neutro a adoptar numa subestação. 

No ponto 5.2 são abordados os efeitos indesejáveis provocados pelo sistema eléctrico e 

potencialmente perigosas para as pessoas. No ponto 5.3 será dada atenção aos contactos 

acidentais, nomeadamente, os contactos directos e indirectos entre as pessoas e as partes 

activas do sistema eléctrico. No ponto 5.4 será analisado o caso da transferência de potencial 

entre a Média Tensão (MT) e a Baixa Tensão (BT), uma vez que se revela potencialmente 

perigosa pelo facto que a rede de BT não possui o nível de isolamento da MT e se encontra 

muito mais exposta ao contacto humano. Por último, no ponto 5.5 é apresentada a situação 

de condutor partido, esta é inerentemente perigosa para o público em geral uma vez que 

envolve a violação das normas relativas às distâncias de segurança. Por outro lado também 

pode ser uma situação de difícil detecção. 

5.1. Influência do Regime de Neutro 

A adopção de um regime de neutro, nomeadamente o isolado ou então o método de ligar 

o neutro do transformador AT/MT à terra, através de uma reactância de neutro, tem uma 

influência directa sob os diversos parâmetros da rede. Deste modo, no caso de um regime de 

neutro ligado à terra através de uma reactância de neutro, limitadora da corrente de defeito 

fase-terra, esta corrente é principalmente determinada pela reactância de neutro, pelas 

capacidades à terra (entre os condutores de fase e a terra) presentes na rede, como é o caso 

de linhas aéreas e cabos subterrâneos. A tensão de toque e a tensão de passo que pode 

observar-se na Figura 5.1 são dois conceitos relativos à segurança de pessoas nas instalações, 

em caso de defeito eléctrico. Estas tensões estão directamente ligadas ao valor da corrente 

de defeito fase-terra e às impedâncias percorridas por esta corrente. 
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Figura 5.1 — Exemplos de tensão de toque e tensão de passo. 

A Tabela 5.1 evidencia alguns efeitos significativos gerados pela escolha inicial de um 

regime de neutro. Assim, são realçados vários factores (segurança, qualidade de serviço e o 

custo), que são afectados directamente pelo valor da corrente de defeito fase-terra. 

 
Tabela 5.1 — Efeitos significativos gerados pela escolha inicial de um regime de neutro. 

Situação de Neutro Isolado 
Ligado à Terra Através de uma 

Reactância de Neutro 

Corrente de Defeito 
fase-terra 

Relacionada com as 
Capacidades Parasitas: 

2 a 200 A 

Segundo a Reactância de Neutro: 
100 a 2000 A 

Danos Baixos De Acordo com a Reactância de Neutro 

Perturbações de Tensão Nenhuma Baixas 

Preocupações Eventuais Sobretensões Impedância Térmica 

Protecção Contra 
Defeitos fase-terra 

Difícil Fácil 

5.2. Efeitos Indesejáveis Provocados pelo Sistema Eléctrico 

5.2.1. Efeito de Joule 

O corpo humano, tal como qualquer material condutor, possui uma resistividade eléctrica, 

característica dos tecidos que o compõem. A passagem de corrente eléctrica pelo corpo 

humano provoca o aquecimento dos tecidos e pode conduzir à destruição das células, caso a 

temperatura destas atinja valores elevados. Trata-se de um processo complexo em que os 

fenómenos de radiação e convecção térmica dos tecidos não são desprezáveis. 
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Segundo a lei de Joule, a energia térmica produzida depende da resistência, da corrente e 

do tempo de aplicação, de acordo com a Equação (5.1). , � ���∆? (5.1) 

A temperatura a partir da qual ocorrem danos celulares é 43 ºC, de acordo com [23]. 

Contudo, a extensão e tipo de danos depende da temperatura atingida e do tempo em que 

esta é aplicada. Como exemplo, a referência [23] apresenta uma simulação da aplicação de 

uma tensão de 10 kV a um braço humano. Segundo os cálculos apresentados em [23], tal 

corresponde a uma corrente de 8,3 A. A zona do corpo mais afectada é o pulso por apresentar 

a menor área, o que implica uma maior densidade de corrente (J) em relação à restante 

constituição do braço. Apenas no caso do pulso, a temperatura das células atinge 

rapidamente os 43 ºC em aproximadamente 0,4 segundos, o que segundo os autores 

provocaria danos em 50% das células musculares. Nos outros pontos do braço esses valores 

variam entre 0,9 a 1,7 segundos. Importa referir ainda que a necrose19 só ocorre para 

temperaturas superiores a 70 ºC para aquecimentos com uma duração inferior a 1 segundo. 

A partir destas simulações é possível concluir que o efeito de Joule é perigoso, mas que o 

corpo humano consegue tolerar correntes relativamente elevadas (cerca de 8,3 A), durante 

períodos de tempos de 0,4 segundos sem danos consideráveis. A limitação do tempo de 

aplicação da corrente eléctrica afigura-se como a forma mais prática de minorar as 

consequências do efeito de Joule no corpo humano. Contudo, constatar-se-á em seguida, que 

o arco eléctrico e o fenómeno da electroporação são muito mais gravosos. 

5.2.2. Arco Eléctrico 

O arco eléctrico é um dos efeitos mais perigosos associado ao sistema de distribuição de 

energia eléctrica. Este resulta da ruptura dieléctrica do ar e da passagem de corrente entre 

dois pólos, como pode observar-se pela Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 — Arco eléctrico. 

 

 

                                                 
19 No campo da medicina, necrose é o estado de morte de um tecido ou parte dele num organismo 

vivo. A necrose é sempre um processo patológico e desordenado de morte celular causado por factores 
que levam à lesão celular irreversível e consequente morte celular. 
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Trata-se de um fenómeno físico que origina temperaturas extremamente elevadas [24], 

de cerca de 20.000 ºC nas extremidades e 3.000 ºC a meio do arco20. Estas temperaturas são 

bastante superiores à temperatura de fusão de qualquer metal (ou ligas de metais) 

conhecido. 

O arco eléctrico também provoca uma expansão do ar em torno do local onde se formou, 

causando uma onda de pressão. Esta é normalmente acompanhada de metal vaporizado 

proveniente dos pontos entre os quais se estabelece o arco, como pode observar-se na 

Figura 5.3. 

Outro efeito do arco eléctrico encontra-se relacionado com o aspecto brilhante do próprio 

arco. O espectro de frequências do arco inclui uma proporção não negligenciável de radiação 

na zona dos ultravioletas. Tal pode causar danos a nível da retina ocular. Os arcos eléctricos 

apresentam efeitos nocivos, sendo os principais os seguintes: 

• Calor; 

• Onda de pressão; 

• Metal vaporizado (que acompanha a onda de pressão); 

• Projécteis de metal fundido. 

 

 

Figura 5.3 — Explosão associada a um arco eléctrico [25]. 

 

 

                                                 
20 Trata-se de temperaturas comparáveis à temperatura da superfície do sol — 5.500 ºC. 
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Os efeitos da onda de pressão e de metal vaporizado são de tal ordem que provocam 

explosões em celas de MT ao ponto de estas ficarem completamente deformadas. Existem 

inclusive registos de terem provocado o desabamento inteiro de edifícios de subestações, 

como pode observar-se em [23]. 

Os tipos de ferimentos associados à ocorrência de um arco eléctrico são: 

• Queimaduras; 

• Traumatismos cranianos; 

• Esmagamento dos pulmões; 

• Perda de membro; 

• Surdez (rebentamento dos tímpanos devido à onda de pressão); 

• Ferimentos resultantes de estilhaços; 

• Fracturas ósseas; 

• Cegueira (devido ao rico conteúdo de raios ultravioleta do arco eléctrico); 

• Cataratas; 

• Morte. 

O IEEE na sua norma21 apresenta fórmulas de cálculo para aferir a perigosidade do arco 

eléctrico para uma pessoa na sua proximidade, de acordo com [26]. Nesta norma a 

perigosidade do arco eléctrico apresenta dois factores, nomeadamente, a energia térmica 

transmitida a uma pessoa nas proximidades do arco e a formação da onda de pressão. 

A energia térmica radiante do arco eléctrico é definida pela Equação (5.2), de acordo 

com [26]. 

, � d��\08�� ∆? (5.2) 

Em que, , — Energia térmica transmitida à pessoa; d� — Tensão nominal do sistema eléctrico; �\08 — Corrente de defeito; � — Distância entre a pessoa e o ponto de formação do arco eléctrico; ∆? — Tempo de duração do arco eléctrico. 

 

Na grande maioria das situações só é possível exercer controlo sobre a distância entre as 

pessoas e o ponto de formação do arco eléctrico, bem como o tempo de duração do arco 

eléctrico (tempo de eliminação de defeito). As restantes variáveis são características do 

sistema eléctrico. 

De acordo com [27, 28], a norma IEEE 1584-2002 recomenda o cálculo da energia do 

incidente para a corrente de arco calculada e para uma corrente 15% inferior. A referida 

norma também define o aumento de pressão resultante da formação do arco através da 

Equação (5.3). 

 

 

 

                                                 
21 A norma IEEE 1584-2002 tem como principal objectivo a imposição de regras de segurança para 

Trabalhos em Tensão. 
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� � 0,01 �\08� ∆? (5.3) 

Em que, � — Pressão atmosférica; �\08 — Corrente de defeito; � — Distância entre a pessoa e o ponto de formação do arco eléctrico; ∆? — Tempo de duração do arco eléctrico. 

 

As sobrepressões com uma duração de 0,4 segundos causam ferimentos que podem ir da 

surdez à morte entre 1 atmosfera a 6,8 atmosferas, como pode observar-se em [23]. Apesar 

de ser a grande referência mundial a nível das precauções a tomar na proximidade de locais 

onde podem ocorrer arcos eléctrico, a norma IEEE 1584-2002 foi recentemente criticada por 

não considerar devidamente os efeitos da formação do arco eléctrico, convecção térmica e a 

projecção de metal vaporizado associada ao arco eléctrico, como pode observar-se em [29]. 

Tais efeitos, na opinião dos autores de [29], tornam os cálculos da norma IEEE 1584-2002 

demasiado conservadores, em determinadas situações (níveis de tensão MT e AT), no que 

respeita ao calor transmitido a uma pessoa na proximidade de um arco eléctrico. 

A forma mais prática de limitar os efeitos de um arco eléctrico é limitar o tempo de 

duração deste (tempo de duração de defeito). A interdição da presença de pessoas nas 

proximidades de locais onde é possível a formação de arcos eléctricos é também desejável. 

5.2.3. Electroporação 

O principal mecanismo de danos celulares resultantes de choques com tensões elevadas é 

a electroporação. Tradicionalmente estes danos celulares são, erradamente, atribuídos ao 

efeito de Joule. 

Uma célula é constituída por uma membrana que a protege do meio exterior e no seu 

interior existe citoplasma. A membrana é constituída na sua maioria por lípidos, que se 

ordenam em estruturas extremamente isolantes actuando como uma barreira à passagem de 

corrente eléctrica. A passagem de corrente pelo corpo humano efectua-se através do líquido 

intracelular e dos outros fluidos presentes no corpo (a condutividade destes é de cerca de 

106 vezes superior à da membrana celular). 

 

 

Figura 5.4 — Exemplificação do processo de electroporação, adaptado de [30]. 

A estrutura da membrana celular pode ser afectada por um forte campo eléctrico exterior 

que conduz à alteração das propriedades da condutividade da membrana. Estas alterações 

devem-se ao aparecimento de poros aquosos na membrana como consequência directa do 
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campo eléctrico. A distribuição destes poros, em número e tamanho, dependem da 

constituição da membrana celular e do campo eléctrico aplicado. Se o campo eléctrico 

aplicado possuir uma amplitude suficiente e for aplicado durante o tempo necessário, o 

número de poros da membrana aumenta até comprometer a sua integridade. O efeito final é 

a ruptura da membrana e a saída do citoplasma, como pode observar-se pela Figura 5.4. 

Se a tensão aplicada a uma célula for superior a 200~300 mV ocorre o fenómeno da 

electroporação [31]. Um contacto directo com uma tensão elevada (vários kV) poderá 

provocar electroporação [23], com ruptura de membrana. Existe a possibilidade do organismo 

reagir de modo a recuperar os tecidos afectados, mas tal depende dos danos causados. 

As células mais afectadas pela electroporação são as células do sistema nervoso e as 

células musculares. Estas possuem comprimentos superiores às restantes células do organismo 

humano e, por isso, encontram-se mais sujeitas à diferença de potencial. 

A electroporação é um fenómeno difícil de diagnosticar uma vez que não há 

manifestações exteriores a nível da pele. Os tecidos afectados são internos ao organismo e de 

diagnóstico não imediato. Apesar de os danos serem identificáveis, através de uma 

ressonância nuclear magnética, o desconhecimento da maior parte dos médicos quanto ao 

fenómeno da electroporação contribui para não prestação dos cuidados mais indicados 

às vítimas. 

A necrose dos tecidos internos causa a libertação de moléculas ricas em ferro 

(hemoglobina) no sistema sanguíneo que se depositam nos rins causando insuficiência renal. O 

fenómeno mais importante é a pressão que as células danificadas (desenvolve-se um inchaço 

nestas) exercem sobre as suas vizinhas impedindo o fornecimento de sangue a estas, com a 

consequente necrose dos tecidos. A necessidade de amputações das zonas afectadas em 

períodos de recuperação por parte das vítimas é frequente [31]. A electroporação ocorre 

sensivelmente para correntes semelhantes às que causam danos por efeito de Joule, mas 

provoca danos em poucos milissegundos. 

5.2.4. Fibrilação Ventricular 

Um dos efeitos que mais provavelmente causam a morte, em caso de passagem de 

corrente eléctrica pelo corpo humano é a fibrilação ventricular. Para campos eléctricos de 

elevado valor os danos para o corpo humano advêm sobretudo da electroporação. Quando os 

campos eléctricos que atravessam o corpo são de amplitude reduzida, o efeito que mais 

provavelmente causa danos é a fibrilação ventricular. Esta consiste na paragem cardíaca 

devido à interferência da corrente eléctrica com os impulsos eléctricos que coordenam o 

funcionamento do coração. Este efeito ocorre para valores de corrente eléctrica muito 

reduzidos (da ordem das dezenas de mA). 

O trabalho de Biegelmeier e Lee [32] é a referência mundial relativamente à ocorrência 

de fibrilação ventricular à frequência industrial (50 Hz em Portugal). Este relaciona a 

ocorrência de fibrilação ventricular com o funcionamento do coração e com trabalhos 

experimentais anteriores. 

Observando a Figura 5.6 verifica-se que após a passagem de corrente pelos ventrículos, o 

batimento do coração pode passar a ser errático. Como consequência a pressão sanguínea 

desce até valores inadmissíveis para sustentar a vida. Existe uma zona do batimento cardíaco 

(“T” na Figura 5.5 e Figura 5.6) que é crítica. Se a corrente passar no coração num período de 

tempo que não englobe esta zona, o risco de fibrilação ventricular é reduzido. A nível de 
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segurança absoluta de pessoas não 

impossível determinar em que zona do batimento cardíaco se encontra uma pessoa sujeita à 

passagem de corrente eléctrica pelo seu corpo. 

eliminação de electrocussões em menos de 0,2 s

probabilidade de fibrilação ventricula

como uma importante variável de segurança.

 

Figura 5.5 — Ciclo de batimento cardíaco e o período vulnerável, adaptado de 

Relacionando o modo de funcionamento do coração, e trabalhos anteriores de Dalziel, 

Biegelmeier e Lee obtiveram uma curva que relaciona a probabilida

fibrilação ventricular com o tempo de expos

 

Figura 5.6 — Efeitos da fibrilação ventricular na pressão sanguínea, adaptado de 

 

gurança absoluta de pessoas não pode ter-se este factor em conta, uma vez que é 

impossível determinar em que zona do batimento cardíaco se encontra uma pessoa sujeita à 

e eléctrica pelo seu corpo. Contudo, é explicado em [33]

eliminação de electrocussões em menos de 0,2 segundos reduzir a cerca de 30% a 

probabilidade de fibrilação ventricular, sobressaindo a rapidez de actuação das protecções 

como uma importante variável de segurança. 

Ciclo de batimento cardíaco e o período vulnerável, adaptado de 

Relacionando o modo de funcionamento do coração, e trabalhos anteriores de Dalziel, 

Biegelmeier e Lee obtiveram uma curva que relaciona a probabilidade de ocorrência de 

entricular com o tempo de exposição e a amplitude da corrente. 

Efeitos da fibrilação ventricular na pressão sanguínea, adaptado de 

uma vez que é 

impossível determinar em que zona do batimento cardíaco se encontra uma pessoa sujeita à 

[33] o facto da 

a cerca de 30% a 

r, sobressaindo a rapidez de actuação das protecções 

 

Ciclo de batimento cardíaco e o período vulnerável, adaptado de [33]. 

Relacionando o modo de funcionamento do coração, e trabalhos anteriores de Dalziel, 

de de ocorrência de 

 

Efeitos da fibrilação ventricular na pressão sanguínea, adaptado de [33]. 
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5.3. Contactos Acidentais 

5.3.1. Contactos Directos 

Os contactos directos entre uma pessoa e uma parte activa do sistema eléctrico de 

distribuição de energia são particularmente gravosos, uma vez que todos os efeitos descritos 

no ponto 5.2 terão grande probabilidade de ocorrer. De entre estes, destacam-se pela sua 

probabilidade elevada de causar a morte ou ferimentos graves os arcos eléctricos, a 

electroporação e a fibrilação ventricular. 

O arco eléctrico geralmente ocorre com correntes de defeito elevadas, contudo, a tensão 

depois do estabelecimento do arco é reduzida. A electroporação ocorre para tensões de 

contacto elevadas e para correntes inferiores às do arco eléctrico. Por fim, a fibrilação 

ventricular ocorre para correntes e tensões reduzidas (quando comparadas com as correntes 

típicas do arco eléctrico e as tensões típicas de ocorrência de electroporação), no corpo 

humano. Os efeitos nocivos do arco eléctrico dependem da corrente de defeito e do tempo de 

eliminação de defeito. A melhor forma de os minimizar será o disparo instantâneo para níveis 

de corrente mais baixos, que a máxima corrente de curto-circuito. A electroporação ocorre 

para tempos tão reduzidos (da ordem dos milissegundos), que não há acção que possa 

tomar-se para minimizá-la. O fenómeno de fibrilação ventricular terá menor influência nos 

danos corporais causados pelos contactos directos quando comparado com o arco eléctrico e a 

electroporação. A fibrilação ocorre para correntes e tensões mais baixas do que as que 

poderão ocorrer no caso de um contacto directo. 

A existência de uma distância de segurança entre as partes activas do sistema eléctrico 

limita de forma acentuada os efeitos térmicos e de onda de pressão resultantes do arco 

eléctrico (ver 5.2.2). 

Nas redes subterrâneas, os contactos acidentais entre um ser humano e uma parte activa 

da rede de MT ocorrem em duas circunstâncias: 

• Trabalhos autorizados em componentes da rede MT (sobretudo em caixas de derivação 

de cabos e Postos de Transformação), que a serem realizados em tensão são sujeitos a 

regras especiais (Regime Especial de Exploração); 

• Perfuração acidental do isolamento de um cabo. 

Caso ocorra uma perfuração acidental do isolamento de um cabo22 a corrente de defeito 

divide-se entre a bainha do cabo e a vítima, como pode observar-se pela Figura 5.7 (por vezes 

são utilizados martelos de madeira para instalar os eléctrodos de terra, o que se traduz numa 

situação segura). A única forma de limitar os danos ao corpo humano causados por um 

contacto directo é reduzir ao mínimo o tempo de permanência de defeito. 

 

                                                 
22 Normalmente motivada pela colocação de eléctrodos de terra em zonas densamente habitadas e 

sem uma caracterização pormenorizada do subsolo. 
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Figura 5.7 — Exemplo de circulação de corrente em caso de perfuração acidental do isolamento de um 
cabo subterrâneo de MT. 

5.3.2. Contactos Indirectos 

Os contactos indirectos entre pessoas e partes activas da rede de distribuição em MT 

podem ser potencialmente perigosos. O contacto indirecto ocorre quando existe um defeito 

num apoio de linha aérea de MT. A ligação à terra deste não é perfeita originando-se tensões 

de toque e de passo que podem ser perigosas. 

Analisa-se apenas a perigosidade da tensão de toque, uma vez que esta é a mais restritiva 

a nível de segurança (a probabilidade da corrente passar pelo coração e causar fibrilação 

ventricular é maior), e porque a norma CEI [33] quase não considera perigosa a tensão de 

passo (apenas para humanos). O IEEE na referência [34] não partilha esta opinião 

estabelecendo os mesmos limites de corrente de fibrilação para a situação de tensão de 

toque e de passo. Contudo, esta posição, de atribuir os mesmos limites para a tensão de 

toque e de passo, não se encontra justificada em [34], apenas se refere que a tensão de passo 

é perigosa, uma vez que pode causar a queda de uma pessoa e que estando esta no chão, a 

corrente de defeito pode passar através do coração. 

As normas de cálculo de sistema de terra (p.ex.: IEEE Std 80, referência [34]) assumem 

valores pessimistas para a determinação da segurança de pessoas em subestações. O cálculo 

determinístico presente nas normas implica assumir que todas as situações mais desfavoráveis 

ocorrem de forma simultânea, ao passo que na realidade tal muito raramente acontece. Esta 

prática prudente poderá fazer sentido aquando do projecto das instalações, previstas para 

durarem décadas e em condições de exploração não totalmente previsíveis. 

Uma vez que a tensão de toque depende de muitos factores probabilísticos realiza-se uma 

análise de risco para determinar o valor de corrente perigoso, considerando uma margem de 

risco predefinida. No caso de um defeito num poste de MT existe a circulação de corrente 

representada na Figura 5.9. Esta provoca o aparecimento de uma tensão entre as mãos da 

pessoa e os seus pés que é dada pela Equação (5.4). 

�I � dI�I (5.4) 

Em que, �I — Corrente que circula pelo corpo humano; dI — Tensão aplicada ao corpo humano; �I — Resistência eléctrica equivalente do corpo humano. 
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A resistência total deste sistema é definida pela resistência intrínseca do corpo humano e 

a resistência de contacto entre os pés e o solo, como pode observar-se pela Figura 5.8. 
 

 

Figura 5.8 — Resistência equivalente do contacto entre o corpo humano e a terra. 

Assim, a Equação (5.4) é modificada dando lugar à Equação (5.5). 

dLC1�0 � ��I � 12 f�:é � �A-:-LCg� �I (5.5) 

Em que, �:é — Resistência de contacto entre o ser humano e o solo; �A-:-LC — Resistência do sapato. 
 

Por outro lado, a tensão de toque descrita pela Equação (5.5) pode ser definida como a 

diferença de potencial aplicado entre as mãos e os pés da vítima, tal como pode observar-se 

pela Figura 5.9. Esta traduz-se na Equação (5.6). dLC1�0 � �:CAL0��
 · �(( · ∆d��
 (5.6) 

Em que, dLC1�0 — Tensão de toque em percentagem do valor máximo de potencial (depende do 

comprimento do braço da vítima — �); �:CAL0��
 — Resistência do poste de MT (é função da resistividade do solo — �); �(( — Corrente de curto-circuito no poste. 
 

 

Figura 5.9 — Exemplo da tensão de toque num apoio em defeito. 
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Na Equação (5.6) é possível constatar que a tensão de toque depende do comprimento do 

braço da vítima23. A Figura 5.10 determina a percentagem de tensão aplicada a um ser 

humano, considerando uma forma de ligação à terra dos postes de MT. Caso a ligação de terra 

dos postes de MT previsse uma malha de material condutor em volta deste para limitação das 

diferenças de potencial estas seriam inferiores às apresentadas na Figura 5.10. 

A resistência do poste depende linearmente da resistividade do terreno, da forma dos 

eléctrodos de terra e da estrutura metálica da armação (para postes de betão armado), como 

representado na Equação (5.7). �:CAL0 � �:CAL0 · � (5.7) 

A constante �:CAL0 para as ligações de terra definidas em Portugal possui um valor 

de 0,146 m-1 [35]. 

 

 

Figura 5.10 — Variação da tensão de toque consoante o comprimento do braço da vítima [35]. 

A resistência de contacto entre um pé e o solo é definida em [34] pela Equação (5.8). �:é � 3� (5.8) 

Caso a camada superior de solo tenha uma resistividade diferente da média a resistência 

de contacto entre um pé e o solo é dada pela Equação (5.9). �:é � 3�A�A (5.9) 

Em que, �A — Factor que depende da resistividade média do solo, da resistividade da camada superior 

e da profundidade da camada superior; �A — Resistividade da camada superior do solo. 

 

Substituindo a Equação (5.6), Equação (5.7) e a Equação (5.9) na Equação (5.5) obtém-se 

como resultado a Equação (5.10). 

�(( � �I � 12 f3�A�A � �A-:-LCg�:CAL0 · � · ∆d��
 �I (5.10) 

                                                 
23 A designação de “comprimento de braço” consiste na distância entre o poste e os pés da vítima. 

Quanto maior for esta distância maior será a tensão aplicada à vítima. 
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Contudo, a Equação (5.10) apenas relaciona a corrente que atravessa o corpo humano 

com a corrente de defeito num apoio de MT, no entanto, a corrente que atravessa o corpo 

humano nem sempre é igual à que atravessa o coração, esta última é que provoca a fibrilação 

ventricular. Tal facto é explicado pela localização do coração no corpo humano estar 

ligeiramente deslocada para a esquerda face ao eixo de simetria. Assim, se a corrente entrar 

no corpo através da mão esquerda a probabilidade de esta atravessar o coração na sua 

totalidade é elevada, por outro lado, se o ponto de entrada for a mão direita existirá uma 

porção da corrente que não passará pelo coração, tal como pode observar-se na Figura 5.11. 

Como pode observar-se pela Equação (5.11), considera-se que a corrente eléctrica que 

efectivamente passa pelo coração é uma percentagem da corrente total que atravessa o 

corpo humano. �(C@-çãC � �(C@�I (5.11) 

Em que, �(C@-çãC — Corrente eléctrica que atravessa o coração; �(C@ — Factor que relaciona a corrente eléctrica que atravessa o corpo humano com a que 

atravessa o coração; �I — Corrente que circula pelo corpo humano. 

 

 

Figura 5.11 — Percurso da corrente no corpo humano consoante o ponto de entrada. 

Pela substituição da Equação (5.11) na Equação (5.10) obtém-se a Equação (5.12). 

�(( � �I � 12 f3�A�A � �A-:-LCg�:CAL0 · � · ∆d��
 �(C@-çãC�(C@  (5.12) 

De notar a dependência da Equação (5.12) da diferença de potencial ∆d��
. Quanto menor 

for esta diferença de potencial, maior será a corrente de defeito que não provoca a fibrilação 

ventricular numa pessoa em contacto indirecto com o apoio de MT. A diferença de potencial 

pode ser reduzida por alteração dos eléctrodos de terra aplicados nos apoios de MT. 
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5.4. Transferências de Potencial entre a MT e a BT 

A transferência de potencial entre a MT e a BT é perigosa, uma vez que a rede de BT não 

possui o nível de isolamento da MT e encontra-se muito mais exposta ao contacto humano. 

Para evitar que potenciais perigosos apareçam na BT são tomadas precauções especiais na 

ligação do neutro da BT à terra. 

 

 

Figura 5.12 — Exemplificação da transferência de potencial em caso de ligação inapropriada do neutro 
da BT à terra. 

De acordo com a observação da Figura 5.12, se o neutro da BT fosse ligado à terra no 

próprio PT o potencial deste elevar-se-ia sempre que existisse um defeito no apoio do PT. Se 

a resistência do apoio for muito elevada, a tensão entre o neutro e a terra seria próxima da 

tensão simples da MT. Assim, a diferença de potencial entre o neutro da BT e a terra da 

habitação de um consumidor seria de vários quilovolts (kV) o que provocaria um defeito 

dentro da instalação do consumidor. Este, por sua vez, poderia originar um incêndio ou até 

atingir uma pessoa, resultando na morte desta. 

Para evitar as transferências de potencial em caso de defeito envolvendo o apoio de um 

PT, o neutro da BT não é ligado à terra no apoio do PT, mas sim num apoio de BT que diste 

pelo menos 15 metros do PT, como pode observar-se na Figura 5.13. A uma distância de 

15 a 20 metros, o acoplamento resistivo entre a terra do PT e a terra do apoio de BT 

é reduzido. 

Apesar destas precauções existe um ponto fraco neste esquema de ligações, o quadro de 

BT do PT. Este componente tem de estar ligado à terra para evitar diferenças de potencial 

letais se estiver em defeito e se uma pessoa lhe tocar. Também tem de possuir um nível de 

isolamento elevado entre as partes metálicas do quadro e o neutro da BT. O objectivo é 

garantir que não existe uma disrupção dieléctrica entre o neutro da BT e o PT devido ao 

aumento de potencial em caso de defeito. 

O efeito da transferência de potencial é particularmente grave no caso de um defeito do 

tipo cross-country (ver ponto 2.6.2) em que a corrente de defeito não se encontra limitada 

pela impedância de neutro. 
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Dado que não é possível limitar a corrente de defeito a melhor opção a nível de sistema 

de protecção é o de eliminar de forma rápida os defeitos fase-terra e cross-country com 

correntes elevadas. 

 

 

Figura 5.13 — Esquema de ligação de um Posto de Transformação MT/BT. 

5.5. Condutores Partidos 

5.5.1. Apresentação do Problema 

A situação de condutor partido é inerentemente perigosa para o público em geral, uma 

vez que envolve a violação das normas relativas às distâncias de segurança. Por outro lado, 

também pode ser uma situação de difícil detecção. 

O ponto de ruptura do condutor é quase sempre o ponto de maior stress mecânico (junto 

ao isolador). Existem também casos de ruptura de arcos de ligação entre apoios de amarração 

que provavelmente se devem a apertos incorrectos dos ligadores (tal conduz a uma 

resistência de contacto superior ao permitido pelo fabricante do ligador e à quebra deste). 

Apesar dos pontos de ruptura nos apoios estarem identificados, é impossível determinar o 

ponto da rede onde estes ocorrem. 

Existem 3 situações de condutor partido: 

• Situação 1 — Condutor caído do lado da Subestação de Energia (ver Figura 5.14); 

• Situação 2 — Condutor caído em solo muito resistivo ou interrompido (ver Figura 5.15); 

• Situação 3 — Condutor caído do lado da carga (ver Figura 5.17). 
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Figura 5.14 — Representação de um condutor caído do lado da Subestação de Energia (Situação 1), 
adaptado de [22]. 

Na situação da Figura 5.14 o condutor encontra-se caído do lado da SE em solo normal 

(sem resistividade muito elevada). O comprimento de condutor caído deverá ser da ordem de 

umas dezenas de metros pelo que a resistência de contacto com a terra deverá ser reduzida. 

As correntes de sequência directa, inversa e homopolar podem ser determinadas através da 

Equação (5.13), Equação (5.14) e Equação (5.15), respectivamente, retiradas de [22]. 

∆�E � � 12 �E:@é \080oLC � 13 �(( (5.13) 

∆�D � ∆�E � � 12 �E:@é \080oLC � 13 �(( (5.14) 

∆�� � 13 �(( (5.15) 

Nestas expressões a corrente de curto-circuito ��((
 é determinada através da equação 

utilizada para um defeito fase-terra. A corrente de defeito é sempre mensurável e detectável 

a partir da SE. 

 

 

Figura 5.15 — Representação de um condutor caído do lado da Subestação de Energia em solo muito 
resistivo (Situação 2), adaptado de [22]. 

Na situação da Figura 5.15 considera-se que o condutor se encontra caído num solo muito 

resistivo ou interrompido sem contacto com o solo. A única corrente mensurável que circula 

na linha é a das fases sãs. Esta pode ser estimada através da Equação (5.16), Equação (5.17) e 

Equação (5.18), retiradas de [22]. 

∆�E � � 12 �E:@é \080oLC
 (5.16) 

∆�D � ∆�E � � 12 �E:@é \080oLC
 (5.17) 

∆�� � 0 (5.18) 
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Figura 5.16 — Representação da componente directa e inversa da corrente numa situação típica de 
condutor partido. 

Verifica-se que nesta situação a corrente homopolar é nula e que existe variação 

apreciável nas componentes directa e inversa da corrente. As equações anteriores foram 

determinadas para o troço de linha interrompido, contudo, numa saída de uma SE com 

inúmeras ramificações em que a interrupção ocorra numa delas, a variação de corrente 

directa e inversa pode ser reduzida. Tal dificulta a detecção da situação de condutor partido, 

como pode observar-se pela Figura 5.16. 

 

 

Figura 5.17 — Representação de um condutor caído do lado da carga (Situação 3), adaptado de [22]. 

A situação da Figura 5.17 consiste num condutor partido e em contacto com o solo (pouco 

resistivo) do lado da carga. Neste caso a corrente de defeito é limitada pela carga a jusante e 

pode ser determinada pela Equação (5.19), Equação (5.20) e Equação (5.21), retiradas 

de [22]. 

�(( ] 13 �E:@é \080oLC
 (5.19) 

∆�E � ∆�D ] � 49 �E:@é \080oLC
 (5.20) 

∆�� ] � 19 �E:@é \080oLC
 (5.21) 

A corrente de defeito é cerca de 1/3 da corrente de carga inicial o que pode causar 

problemas de detecção de defeito em zonas de carga reduzida [22]. 

Um condutor numa linha aérea caído no solo é sempre um perigo imediato ou potencial 

para a segurança de pessoas. Trata-se de uma situação em que a tensão nominal do condutor 

activo se encontra a uma distância não segura das pessoas. 
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Além do perigo óbvio devido à redução das distâncias de segurança para os elementos da 

linha em tensão, deve considerar-se outro factor que coloca indirectamente questões de 

segurança de pessoas. Um condutor em contacto com o solo pode formar descargas eléctricas 

entre partes do condutor e o solo. Estas podem aumentar a temperatura da área envolvente e 

induzir o aparecimento de um incêndio se houver material combustível nas proximidades. 

Para as situações 2 e 3 a detecção de condutor partido através da medição da corrente 

residual não é garantida. No caso da situação 3 a adopção de um valor baixo de corrente 

homopolar poderá aumentar os casos de detecção de condutores partidos. Para as situações 

2 e 3 poder-se-á adoptar um tipo de protecção com base nas correntes de sequência directa e 

inversa. 

5.5.2. Tensão de Passo Motivada por um Condutor Partido 

O perigo de uma pessoa pisar um condutor partido que se encontre no chão, é um facto 

extremamente importante a ter em conta para a segurança de pessoas. Na Figura 5.18 

encontra-se uma representação desta situação. 

 

 

Figura 5.18 — Representação de uma situação de tensão de passo. 

Tal como a situação representada de tensão de toque (ver ponto 5.3.2), também existe 

potencial eléctrico na proximidade do condutor partido. Este encontra-se representado na 

Figura 5.19. Observando esta, verifica-se que a diferença de potencial entre o condutor caído 

e um ponto a 1 metro deste é de cerca de 65% do GPR24 (58% do GPR para 0,7 metros). Uma 

pessoa que esteja a andar a 1 metro do condutor caído só será sujeita a uma diferença de 

potencial de 10% do GPR (distância de passo de 1 metro). 

 

                                                 
24 Sigla inglesa para Ground Potential Rise. Trata-se do potencial máximo a que se eleva o elemento 

em defeito em relação ao potencial da terra. 
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Figura 5.19 — Perfil de potencial perpendicular a um condutor partido, adaptado de [35]. 

Na análise anterior é possível verificar que a pior situação é quando existe contacto 

directo entre um pé da pessoa e o condutor caído. Esta situação encontra-se representada, 

em equivalentes eléctricos, na Figura 5.20. 

 

 

Figura 5.20 — Resistências a considerar no caso de um contacto entre um pé e um condutor partido. 

Ou seja, a tensão de passo toma a forma da Equação (5.22). d  :-AAC � f2�A-:-LC � �I � �:ég�I (5.22) 

Por outro lado, a tensão de passo pode também ser calculada pela Equação (5.23). d  :-AAC � �(C�\�LC@��(C�\�LC@
�((∆df�:-AACg (5.23) 

Em que, �(C�\�LC@ — Resistência do condutor caído no chão; �(C�\�LC@ — Comprimento do condutor caído no chão; �(( — Corrente de defeito; ∆df�:-AACg — Diferença de potencial entre os dois pés (percentagem da tensão total); �:-AAC — Comprimento do passo. 
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Substituindo a Equação (5.22) e a Equação (5.9) na Equação (5.23) obtém-se como 

resultado a Equação (5.24). 

�(( � �I � 3�A�A � 2�A-:-LC�(C�\�LC@��(C�\�LC@
∆df�:-AACg �I (5.24) 

Dado que apenas uma fracção da corrente que atravessa o corpo humano passa através do 

coração, a Equação (5.24) é alterada, por incorporação da Equação (5.11), assumindo assim a 

forma da Equação (5.25). 

�(( � �I � 3�A�A � 2�A-:-LC�(C�\�LC@��(C�\�LC@
∆df�:-AACg �(C@-çãC�(C@  (5.25) 

 

 



 

 

Capítulo 6  

Conclusões e Trabalhos Futuros 

6.1. Principais Conclusões 

A escolha do regime de neutro a adoptar numa rede de MT determina, no caso de existir 

um defeito monofásico à terra, a distribuição de corrente e de tensão nessa mesma rede. Essa 

escolha não poderá ser óptima, pois ela é influenciada por diversos factores: a estrutura da 

rede e suas dimensões, a continuidade da sua alimentação e efeitos da sua protecção e 

dispositivos de ligação à terra. Torna-se ainda necessário, estabelecer uma solução de 

compromisso entre dois objectivos opostos: maior segurança e elevada continuidade de 

serviço (correntes de defeito reduzidas) e facilidade na detecção dos defeitos (correntes de 

defeito elevadas). 

A obtenção de um elevado nível de continuidade de serviço não pode assentar unicamente 

na questão do regime de neutro. Será necessário ter em conta outros aspectos, como a 

concepção da rede (fontes de substituição, escolha do esquema da rede a adoptar, 

selectividade, pesquisa dos defeitos), a qualidade dos seus equipamentos, a realização 

cuidada do isolamento da rede e a manutenção da sua qualidade no decurso da exploração e 

a intervenção rápida, em caso de defeito. Contudo, a melhoria da qualidade de serviço 

depende, incondicionalmente do tipo de regime de neutro adoptado numa rede de MT. 

Quando ocorre um defeito monofásico numa rede de MT com neutro isolado, verifica-se 

um deslocamento do ponto neutro, assim, este regime caracteriza-se por um acentuado 

desequilíbrio de tensões, em caso de defeito fase-terra, com a tensão no ponto neutro a 

atingir, em módulo, a tensão simples e as tensões nas fases sãs, relativamente à terra 

tenderem para o valor da tensão composta, podendo mesmo ocorrer situações particulares 

em que aquele valor seja excedido, especialmente em linhas longas. Este facto traduz-se em 

sobretensões relativamente aos níveis de isolamento requeridos em condições normais, sem 

referir, ainda, as sobretensões transitórias associadas aos defeitos intermitentes nas redes 

com neutro isolado. No que concerne ao regime de neutro com reactância, este permite obter 

correntes de defeito não muito elevadas (de modo a não colocar em causa o nível de 

isolamento da rede) nem muito baixas (por forma a que a sua detecção seja simples). Este 

regime de neutro facilita a obtenção de disparos selectivos das saídas em defeito, uma vez 

que estas são as que apresentam intensidades mais elevadas. 
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Os arcos eléctricos extinguem-se caso a tensão nominal seja interrompida, ou se o regime 

de neutro for tal, que a própria tensão na fase se anule com o defeito. Relativamente ao 

regime de neutro isolado, do ponto de vista da extinção do defeito, só nas redes curtas e sem 

cabos subterrâneos é que o neutro isolado favorece a auto-extinção dos defeitos. Para as 

redes usuais, o neutro isolado não dispensa as religações rápidas e lentas para a extinção dos 

defeitos fugitivos. A tensão à qual as fases sãs são submetidas pode exceder o valor da tensão 

composta, permitindo o estabelecimento de arcos capacitivos à terra, resultantes de 

perturbações transitórias. Por estas razões, o sistema de neutro isolado é muito pouco 

utilizado, uma vez que impõe limitações ao desenvolvimento das redes. Nos regimes de 

neutro de grandes correntes de defeito à terra (ligação sólida ou ligado à terra através de 

uma reactância de neutro), correntes pequenas capazes de se auto-extinguirem só podem 

ocorrer devido à intermediação de elevadas resistências de defeito e nestes casos a 

amplitude estacionária da tensão de neutro será apenas uma parcela da tensão simples, pelo 

que a tensão de restabelecimento será sempre mais favorável que no regime de 

neutro isolado. 

A escolha do regime de neutro é de extrema importância para as protecções, uma vez que 

afectará o funcionamento destas, mediante defeitos à terra, podendo existir situações de 

disparos inadequados e até mesmo a não detecção do defeito. Neste sentido, o principal 

objectivo do cálculo de curto-circuitos é o dimensionamento e ajuste adequado dos 

equipamentos de protecção dos diversos elementos que constituem um sistema de energia 

eléctrica, de modo a, rapidamente isolar o defeito e assegurar o normal funcionamento do 

sistema. A adaptação do sistema de neutro ligado à terra através de uma reactância ao 

contexto das redes de MT exploradas em regime de neutro isolado (caso particular da região 

centro do país) poderá ser efectuada, sem alterar as suas estruturas e o seu modo de 

exploração. No entanto, será necessário recorrer a novos sistemas de protecção. 

A importância de salvaguardar as pessoas contra defeitos nas redes de distribuição 

determina, também, a escolha do regime de neutro a adoptar numa subestação. A tensão de 

toque e a tensão de passo são dois conceitos relativos à segurança de pessoas nas instalações, 

em caso de defeito eléctrico. Estas tensões estão directamente ligadas ao valor da corrente 

de defeito fase-terra e às impedâncias percorridas por esta corrente, sendo que a 

implementação de um sistema de protecção contra defeitos à terra constitui uma medida de 

segurança para as pessoas, uma vez que ao eliminarem-se os defeitos evita-se a permanência 

prolongada de tensões de passo ou de contacto de valor perigoso. Assim, no regime de neutro 

isolado as correntes de defeito são pouco elevadas o que permite, por um lado, que os 

isolamentos sejam submetidos a reduzidos esforços electrodinâmicos e por outro, que haja 

dificuldade na detecção das correntes de defeito. A colocação de uma reactância no ponto de 

ligação do neutro à terra permite controlar a amplitude das correntes de defeito, de forma a 

serem detectadas de um modo rápido e seguro, para além de as manter compatíveis com as 

sobretensões admissíveis, evitando a fadiga dos materiais. 

Torna-se possível proceder à mudança de regime de neutro, de isolado para ligado à terra 

através de uma reactância de neutro, limitadora da corrente de defeito fase-terra a 300 A, 

constituindo assim uma boa opção ao nível da qualidade de serviço e da segurança de 

pessoas. A Tabela 6.1 permite estabelecer uma comparação directa entre os diferentes 

regimes de neutro em estudo, sendo esta baseada em diversos parâmetros que foram 

abordados ao longo da dissertação. 
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Tabela 6.1 — Regimes de neutro, alguns parâmetros de comparação. 

Parâmetros 

Regimes de Neutro 

Isolado 
Directamente 
Ligado à Terra 

Com Reactância 

Corrente de Defeito Baixa (se as redes 
são aéreas e curtas) Elevada Média 

Nível de Isolamento Tensão Composta Tensão Simples Tensão Composta 

Domínio das 
Sobretensões 

Bom (se a rede é 
curta) Mau Médio 

Sistema de Protecção 
Utilizado 

Tensão Homopolar e 
Direccional de 

Potência Reactiva 

Máximo de 
Intensidade 

Homopolar (MIH) 

MIH de Tempo 
Constante, 
PTR e DTR 

Complexidade do 
Sistema de Protecção 

Relativamente 
Complexo Muito Simples Simples 

Sensibilidade das 
Protecções Média Boa Boa 

Qualidade de Serviço Média Medíocre Média 

Tipo de Redes 
Associado Aéreas e Curtas Qualquer Qualquer 

Exemplos de Aplicação Itália e Japão USA, Canadá, Grã-
Bretanha e Austrália 

França, Espanha e 
Portugal 

Custo Total Elevado Baixo Médio 

6.2. Trabalhos Futuros 

Existem dois grandes aspectos que podem ser futuramente trabalhados a partir do 

contributo dado com esta dissertação. Neste sentido, como a grande desvantagem inerente 

ao regime de neutro com reactância relaciona-se com o facto de não permitir que as 

religações de serviço, efectuadas com o objectivo de distinguir os defeitos fugitivos, sejam 

eliminadas, é sugerido um estudo aprofundado relativo à continuidade versus qualidade de 

serviço após a mudança de regime de neutro isolado para ligado à terra através de uma 

reactância de neutro. Por último, é proposto que se faça um estudo no que concerne às 

parametrizações das novas protecções contra defeitos à terra, adoptadas na mudança de 

regime de neutro em subestações de distribuição. 

É realçada a possibilidade de, na mudança de regime de neutro, se vir a verificar que os 

isolamentos das redes foram bastante danificados pela história de exploração em neutro 

isolado. Assim, é sugerido que, dados os resultados teóricos obtidos, se faça um 

acompanhamento do respectivo posterior comportamento e qualidade de serviço, aquando da 

referida mudança em algumas áreas da rede de distribuição, com tal regime. 
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Apêndice A  

Classificação das Protecções pela 
Nomenclatura ANSI/IEEE 

A classificação das protecções é usualmente efectuada através de um código numérico 

que corresponde à função que desempenha. Na Tabela A.1 é apresentada a correspondência 

entre os códigos (ANSI/IEEE) e as respectivas protecções. 
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Tabela A.1 — Codificação ANSI/IEEE para protecções. 

Código numérico ANSI/IEEE Função de Protecção 

2 Temporizador (auxiliar) 

21 Distância 

24 Sobre-excitação ou V/Hz 

25 Sincronismo (Synchrocheck) 

27 Mínimo de tensão 

30 Sinalizador (auxiliar) 

32 Inversão de potência 

37 Mínimo de corrente (motores) 

38 Bearing 

40 Perda de campo de excitação (geradores) 

46 Máximo de corrente de sequência inversa 

47 Sequência errada de fases da tensão 

48 Falta de fase na tensão 

49 Térmica ou contra sobrecargas 

50 Máximo de corrente instantânea 

50BF Falha de disjuntor 

51 Máximo de corrente temporizada 

51G ou 51N Máximo de corrente homopolar, temporizada 

51V Máximo de corrente temporizada com bloqueio por 27 

59 Máximo de tensão 

59N Máximo de tensão homopolar 

63 Pressostato 

64G Corrente à terra no rotor (geradores) 

67 Máximo de corrente direccional 

67N Máximo de corrente direccional homopolar 

68 Relé bloqueante (auxiliar) 

69 Relé permissivo (auxiliar) 

71 Relé detector de gás 

74 Relé de alarme (auxiliar) 

76 Máximo de corrente contínua 

78 Dessincronização (geradores) 

79 Religação automática (linhas aéreas) 

81 Frequência (mínimo ou máximo) 

85 Interface para tele-protecção 

86 Bloqueio (usada para encravar ligações) 

87 Diferencial 

87B Diferencial de barramentos (bus) 

87L Diferencial de linhas 

87N Diferencial restrita a defeitos à terra 

94 Relé de disparo (auxiliar, de amplificação) 



 

 

Apêndice B  

Sistema Por Unidade 

O sistema por unidade, mais conhecido por sistema p.u., permite expressar as grandezas 

eléctricas de uma forma normalizada, que consiste em definir valores de base para as 

grandezas fundamentais. Num sistema de energia são definidas duas grandezas 

independentes, que consistem na potência total aparente 'J e na tensão composta de base dJ, para cada um dos barramentos. Estes valores de base permitem obter outras duas 

grandezas de base, nomeadamente, corrente de base �J e impedância de base �J, através da 

Equação (B.1) e Equação (B.2), respectivamente. 

�J � 'J√3 � dJ (B.1) 

�J � �dJ
�'J  (B.2) 

Definidas as bases, todos os dados fornecidos no Sistema Internacional devem ser 

convertidos para p.u. No que respeita às características das máquinas eléctricas 

(transformadores, geradores, etc.), os dados são fornecidos geralmente em valores 

percentuais, referidos aos valores nominais de potência e tensão da máquina. A 

compatibilização desses valores com as bases definidas para a rede em estudo requer uma 

mudança de base. 

A alteração das bases definidas para um elemento do sistema ou para uma rede ocasiona, 

obviamente, a modificação dos valores em p.u. para as diversas grandezas, com especial 

ênfase para as impedâncias. Supondo que se pretende passar das bases �'JJ_Ká1�o�- , dJJ_Ká1�o�-�, em relação às quais uma certa impedância tem o valor �:.�.J_Ká1�o�-, 

para as bases �'JJ_�C¡- , dJJ_�C¡-�, o novo valor da impedância (em p.u.) passará a ser dado pela 

Equação (B.3). 

�:.�.J_�C¡- � �:.�.J_Ká1�o�- � 'JJ_�C¡-'JJ_Ká1�o�- � ¢dJJ_Ká1�o�-dJJ_�C¡- £�
 (B.3) 

Uma aplicação imediata da Equação (B.3) é a transformação dos valores das 

características das máquinas eléctricas, habitualmente dados em percentagem dos valores 

nominais da máquina, para valores em p.u. nas bases do sistema. 
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Apêndice C  

Análise de Curto-Circuitos Assimétricos 
Fase-Terra: Modelização Matemática 

O Sistema Eléctrico de Energia (SEE) desempenha um papel fundamental na sociedade 

moderna, por este facto deve funcionar de forma contínua e devem ser respeitados 

determinados pressupostos. 

Um SEE deve fornecer energia em qualquer local de consumo; a produção deve igualar a 

soma dos consumos com as perdas; no local onde a energia for solicitada, a frequência deve 

ser constante, a tensão deve permanecer dentro de limites reduzidos, a forma de onda deve 

ser sinusoidal, assim como a fiabilidade deve ser elevada; os custos de energia, assim como o 

impacto ambiental devem ser minimizados. Por vezes, existem defeitos que condicionam a 

fiabilidade de um SEE, o mais prejudicial é o curto-circuito. 

Um curto-circuito designa um percurso de baixa impedância, resultante de um defeito, 

através do qual se fecha uma corrente, em geral muito elevada que é limitada pela 

impedância equivalente de Thévenin da rede a montante do local de defeito e pela 

impedância do defeito no momento de ocorrência do curto-circuito. Quando este fenómeno 

ocorre, trata-se de uma situação anormal ao funcionamento do sistema, na qual esta corrente 

deve ser extinta de forma rápida para não provocar danos ao SEE. 

Os curto-circuitos podem assumir diversos tipos, sendo os mais frequentes os 

curto-circuitos fase-terra, como pode observar-se em [7]. Desta forma, proceder-se-á à 

determinação das expressões que permitem determinar as correntes de defeito num 

barramento da rede, assim como a tensão nos barramentos na situação de pós-defeito. Do 

ponto de vista de modelização da rede, um defeito deste tipo representa uma mudança 

estrutural na rede. 

A rede, vista do ponto de defeito pode ser modelizada por três esquemas separados, 

designados por directo, inverso e homopolar. Através da aplicação do teorema de Thévenin 

torna-se possível a determinação das correntes no ponto de defeito, bem como nos ramos da 

rede. 
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Considera-se um gerador síncrono em vazio e admita-se que entre a fase R e a terra 
ocorre um curto-circuito com uma impedância �\08 (que será nula no caso de um 

curto-circuito franco), tal como se representa na Figura C.1. Naturalmente, a corrente de 

curto-circuito fechar-se-á através da impedância �� de ligação do neutro à terra. 

 

 

Figura C.1 — Curto-circuito fase-terra aos terminais de um gerador. 

As componentes simétricas da corrente de defeito calculam-se por aplicação da 

transformação das componentes simétricas. Para este curto-circuito, verifica-se que as fases 

S e T não são afectadas, assim �� � �2 � 0 A. 

Sabendo que a matriz ¤O¥ � ¦ 1 1 1j� j 1j j� 1§, com j � rs���  e através da determinação 

realizada em [8] é possível verificar a Equação (C.1). 

¦�E�D�� § � 13 · ¦������§ (C.1) 

Por aplicação da Equação (C.1), resulta a Equação (C.2). 

�E � �D � �� � 13 · �� (C.2) 

As componentes simétricas da corrente de curto-circuito fase-terra são, por conseguinte, 

iguais. Por outro lado, a tensão simples na fase R é dada pela Equação (C.3). d� � �� · f�� � �\08g (C.3) 

Tendo presente que a tensão simples na fase R é representada pela Equação (C.4). d� � dE � dD � d� (C.4) 

Através da Equação (C.3) e da Equação (C.4), pode determinar-se a Equação (C.5). dE � dD � d� � �� · f�� � �\08g (C.5) 

Usando a Equação (C.2), obtém-se a Equação (C.6). dE � dD � d� � 3 · f�� � �\08g · �E (C.6) 
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De acordo com a Equação (C.2) e a Equação (C.6) é possível proceder à determinação dos 

esquemas equivalentes directo, inverso e homopolar. Este esquema encontra-se representado 

na Figura C.2. 

 

 

Figura C.2 — Esquema de ligações para o curto-circuito fase-terra. 

Da análise da Figura C.2 é possível determinar os valores das componentes simétricas da 

corrente, de acordo com a Equação (C.7). 

�E � �D � �� � d���E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g (C.7) 

A corrente de curto-circuito fase-terra — igual à soma das três componentes simétricas — na 

fase de defeito, é dada pela Equação (C.8). 

��(( � 3 · d���E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g (C.8) 

Interessa ainda calcular as tensões após o defeito. Da Figura C.2 é possível retirar o valor das 

respectivas componentes simétricas, como pode observar-se pela Equação (C.9), 

Equação (C.10) e Equação (C.11). 

dE � d�� � �E�E � d�� · �D � �� � 3f�� � �\08g�E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g (C.9) 

dD � ��D�D � �d�� · �D�E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g (C.10) 

d� � ����� � �d�� · ���E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g (C.11) 

As tensões fase-neutro podem ser determinadas pela Equação (C.12). 

¦d�d�d2§ � ¤O¥ · ¦dEdDd� § (C.12) 
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Após tratamento matemático, obtêm-se os resultados da Equação (C.13), Equação (C.14) e 

Equação (C.15). 

d� � d�� · 3f�� � �\08g�E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g (C.13) 

d� � d�� · �j� � j
�D � �j� � 1
�� � 3j�f�� � �\08g�E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g  (C.14) 

d2 � d�� · �j � j�
�D � �j � 1
�� � 3jf�� � �\08g�E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g  (C.15) 

Em regime trifásico assimétrico, as tensões fase–terra são diferentes das tensões fase–neutro, 

devido à queda de tensão na impedância de neutro. Assim, as tensões fase-terra podem ser 

determinadas pela Equação (C.16), Equação (C.17) e Equação (C.18). 

d�DL � d�� · 3�\08�E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g (C.16) 

d�DL � d�� · �j� � j
�D � �j� � 1
�� � 3�j� � 1
�� � 3j��\08�E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g  (C.17) 

d2DL � d�� · �j � j�
�D � �j � 1
�� � 3�j � 1
�� � 3α�\08�E � �D � �� � 3 · f�� � �\08g  (C.18) 

Os resultados obtidos são generalizáveis para um defeito em qualquer ponto da rede, 

através do teorema de Thévenin, substituindo d�� pela tensão pré-defeito e considerando que �E, �D e �� são respectivamente, as impedâncias directa, inversa e homopolar equivalentes 

da rede vistas a montante do ponto de defeito. 

 
 



 

 

Apêndice D  

Parâmetros Utilizados nos Cálculos 
Teóricos e nas Simulações 

Na Figura D.1 encontra-se representado o esquema da rede eléctrica que serviu de teste 

para análise de curto-circuitos. 

 

 

Figura D.1 — Esquema da rede de teste para análise de curto-circuitos. 
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Os parâmetros utilizados e as características da rede eléctrica que serviu de teste para 

análise de curto-circuitos encontram-se apresentados na Tabela D.1. 

 
Tabela D.1 — Parâmetros e características da rede eléctrica em estudo. 

Parâmetros Valor Unidade 

Carga 

Potência da Carga 1,8+j0,3 MVA 

Rede a Montante 

Potência de Curto-Circuito Máxima 250 MVA 

X’’/R’’ 10 

Transformador 

Potência Nominal 10 MVA 

Relação de Transformação 60/15 kV 

Reactância de Fugas 5 % 

Ligação dos Enrolamentos Triângulo-Estrela com Neutro 

Linha 1 

Secção Nominal 50 mm� 

Resistência a 40ºC 0,729 Ω · kmD* 

Reactância Indutiva 0,377 Ω · kmD* 

Capacidade 5000 pF · kmD* 

Comprimento 15 km 

Linha 2 

Secção Nominal 50 mm� 

Resistência a 40ºC 0,729 Ω · kmD* 

Reactância Indutiva 0,377 Ω · kmD* 

Capacidade 5000 pF · kmD* 

Comprimento 30 km 

 

 



 

 

Apêndice E  

Cálculo das Correntes de Curto-Circuito 
Fase-Terra 

E.1. Determinação dos Parâmetros do Sistema em p.u. 

a. Carga 

Considerando que a carga � é dada pela Equação (E.1), vem que a modelização da carga 

por uma impedância será dada pela Equação (E.2). 

� � 'k-@b-'J � 1,8 � 0,3100 � 0,018 � 0,003 >. ®. (E.1) 

�k-@b- � fdo:.�.g�
�o:.�. � 1�0,018 � 0,003 � 54,054 � 9,009 >. ®. (E.2) 

b. Rede a Montante 

Considerando a potência de base 'J � 100 MVA, é possível determinar a potência de 

curto-circuito da rede a montante, Equação (E.3). 

'((:.�. � '(('J � 250 � 10X100 � 10X � 2,5 >. ®. (E.3) 

Assim, a corrente de curto-circuito será dada pela Equação (E.4). �(( � '(( � 2,5 >. ®. (E.4) 

Sabendo que a corrente de curto-circuito tem a relação da Equação (E.5). 

�(( � 1 � <|�((| ² |�((| � 1 � <�(( � 1 � 1,12,5 � 0,44 >. ®. (E.5) 

Onde, < representa o factor de tensão, que no caso da rede com os níveis de tensão de 

60/15 kV, será considerado o valor apresentado. 

Sendo a relação de �(( �((⁄  não nula, então a impedância equivalente é dada pela 

Equação (E.6). 



94 Cálculo das Correntes de Curto-Circuito Fase-Terra 

 

³ � tanD*��(( �((⁄ 
 � tanD*�10
 � 84,29° 
 �kk � �kk � �kk � |�kk| · cos ³ � |�kk| · sin ³ � 0,044 � 0,438 >. ®. (E.6) 

c. Transformador 

Quanto ao transformador, este poderá ser representado apenas pelo ramo longitudinal, 

desprezando o ramo transversal correspondente à impedância de magnetização. Assim, a 

impedância equivalente do transformador será dada pela Equação (E.7). 

�2 � �8 �  d�dJ"� � 'J'� � 0,05 � ¢15 � 10¼15 � 10¼£� � 100 � 10X10 � 10X � 0,5 >. ®. (E.7) 

d. Linhas 1 e 2 

Quanto às linhas aéreas, para o cálculo da impedância equivalente será desprezada a 

admitância transversal por ter uma influência reduzida. Assim, as impedâncias equivalentes 

das linhas são dadas pela Equação (E.8) e Equação (E.9), onde �J � ��½
��½ � f*Y�*��g�
*���*�¾ � 2,25 Ω. 

�¿*E/D � �¿* � �¿*�J � 10,935 � 5,6552,25 � 4,860 � 2,513 >. ®. (E.8) 

�¿�E/D � �¿� � �¿��J � 21,870 � 11,3102,25 � 9,720 � 5,027 >. ®. (E.9) 

A reactância homopolar de uma linha é 2 a 3,5 vezes a reactância directa (ou inversa) 

segundo [8]. Assim, será considerado o factor de 2,5 para a determinação da impedância 

homopolar de cada linha, dadas pela Equação (E.10) e Equação (E.11). �¿*� � 2,5 � �¿*E/D � 2,5 � �4,860 � 2,513
 � 12,150 � 6,283 >. ®. (E.10) 

�¿�� � 2,5 � �¿�E/D � 2,5 � �9,720 � 5,027
 � 24,300 � 12,567 >. ®. (E.11) 

As impedâncias shunt (impedâncias à terra) das linhas são determinadas de acordo com a 

Equação (E.12) e Equação (E.13). 

�AÁÂÃ � 1� · � � 12.Ä · � � 12. � 50 � �5000 � 10D*� � 15
 � �42,44 �Å � �18,86 � 10¼ >. ®. (E.12) 

�AÁÂ� � 1� · � � 12.Ä · � � 12. � 50 � �5000 � 10D*� � 30
 � �21,22 �Å � �9,43 � 10¼ >. ®. (E.13) 

 

 

 

 



Exemplo de Cálculo 95 

 

E.2. Exemplo de Cálculo 

Para proceder à determinação da corrente de curto-circuito fase-terra, é necessário 

determinar o esquema directo, inverso e homopolar. Os esquemas, directo e inverso assumem 

os mesmos valores e as mesmas configurações encontrando-se representados na Figura E.1. 

 

 

Figura E.1 — Esquema directo e inverso da rede de teste para análise de curto-circuitos. 

A partir da Figura E.1 pode construir-se a matriz das admitâncias nodais Equação (E.15), 

para a sequência directa e inversa, de acordo com o sistema da Equação (E.14). 

�Æoo � ÇAÁ_ � È ÇosoÉsÆos � �Ços
5 (E.14) 

¤ÇE¥ � Ê0,227 � 4,260 2 0 02 0,244 � 2,126 �0,162 � 0,084 �0,081 � 0,0420 �0,162 � 0,084 0,162 � 0,084 00 �0,081 � 0,042 0 0,099 � 0,045 Ë (E.15) 

Para a sequência inversa o processo de determinação é o mesmo, dado que a matriz inversa é 

igual à matriz directa das admitâncias nodais, ¤ÇD¥ � ¤ÇE¥. 
A matriz das impedâncias nodais correspondente obtém-se por inversão da matriz das 

admitâncias nodais, como se encontra representado na Equação (E.16). 

¤�E¥ � ¤ÇE¥D* � Ê0,047 � 0,437 0,050 � 0,436 0,050 � 0,436 0,061 � 0,3630,050 � 0,436 0,058 � 0,934 0,058 � 0,934 0,089 � 0,7800,050 � 0,436 0,058 � 0,934 4,920 � 3,460 0,089 � 0,7800,061 � 0,363 0,089 � 0,780 0,089 � 0,780 8,480 � 4,450Ë (E.16) 

Para proceder à determinação das componentes homopolares da matriz das impedâncias 

nodais, é necessário determinar previamente o esquema homopolar da rede de distribuição 

como pode observar-se na Figura E.2, obtendo posteriormente as componentes homopolares 

da matriz das admitâncias nodais. 
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Figura E.2 — Esquema homopolar da rede de teste para análise de curto-circuitos. 

A partir da Figura E.2 pode construir-se a matriz das admitâncias nodais Equação (E.17), 

para a sequência homopolar, de acordo com o sistema da Equação (E.14). 

¤Ç�¥ � Ê0,227 � 2,260 0 0 00 0,097 � 2,050 �0,065 � 0,034 �0,033 � 0,0170 �0,065 � 0,034 0,065 � 0,034 00 �0,033 � 0,017 0 0,033 � 0,017 Ë (E.17) 

A matriz das impedâncias nodais correspondente obtém-se por inversão da matriz das 

admitâncias nodais, como se encontra descrito na Equação (E.18). 

¤��¥ � ¤Ç�¥D* � Ê0,044 � 0,438 0 0 00 �0,0003 � 0,5002 �0,0003 � 0,5002 �0,0003 � 0,50020 �0,0003 � 0,5002 12,080 � 6,819 �0,0003 � 0,50020 �0,0003 � 0,5002 �0,0003 � 0,5002 23,950 � 12,840 Ë (E.18) 

Assim, a corrente de curto-circuito fase-terra no barramento B4 calcula-se pela 

Equação (E.19). 

�+((�ÌD2
 � 3Í++E � Í++D � Í++� � 3�8,480 � 4,450
 � �8,480 � 4,450
 � �23,950 � 12,840
� 0,057 � 0,030 >. ®. (E.19) 

Em unidades SI, a amplitude da corrente é dada pela Equação (E.20). 

�+((�ÌD2
 � Î�+((�ÌD2
Î � 'J√3 � dJ � 0,065 � 100 � 10X√3 � 15 � 10¼ � 249 A (E.20) 

Os resultados obtidos para os curto-circuitos nos restantes barramentos da rede de 

distribuição considerada para teste encontram-se na Tabela E.1. 

 
Tabela E.1 — Resultados obtidos no cálculo das correntes de curto-circuito fase-terra nos 

barramentos da rede em estudo. 

Barramento Valor Unidade 

1 2188 A 

2 4870 A 

3 446 A 

4 249 A 
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E.3. Resultados do Software PSCAD®/EMTDC™ 

Os ensaios no Software PSCAD®/EMTDC® permitiram determinar os valores das correntes 

de curto-circuito fase-terra em cada barramento da rede em estudo. Os resultados obtidos, 

quando o neutro do transformador se encontra directamente ligado à terra, isolado e ligado à 

terra através de reactância de neutro, encontram-se na Tabela E.2, Tabela E.3 e Tabela E.4, 

respectivamente. 

 
Tabela E.2 — Resultados obtidos no Software PSCAD®/EMTEDC® para as correntes de 

curto-circuito fase-terra nos barramentos da rede em estudo, com o neutro directamente 
ligado à terra. 

Neutro Directamente Ligado à Terra 

Barramento Valor Unidade 

1 2192 A 

2 4862 A 

3 361 A 

4 229 A 

 
Tabela E.3 — Resultados obtidos no Software PSCAD®/EMTEDC® para as correntes de 
curto-circuito fase-terra nos barramentos da rede em estudo, com o neutro isolado. 

Neutro Isolado 

Barramento Valor Unidade 

1 2192 A 

2 129 A 

3 97 A 

4 141 A 

 
Tabela E.4 — Resultados obtidos no Software PSCAD®/EMTEDC® para as correntes de 

curto-circuito fase-terra nos barramentos da rede em estudo, com o neutro ligado à terra 
através de uma reactância de neutro. 

Neutro Ligado à Terra Através de uma Reactância de 
Neutro, Limitadora da Corrente de Defeito fase-terra a 

300 A 

Barramento Valor Unidade 

1 2192 A 

2 376 A 

3 191 A 

4 185 A 

 

Após proceder à análise de todos os resultados obtidos no software verifica-se que estes 

se encontram próximos dos resultados obtidos via cálculos numéricos, permitindo assim 

validar a simulação efectuada. 
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Apêndice F  

Software PSCAD®/EMTDC™ 

 

PSCAD®
 e EMTDC™ são pacotes de software que permitem realizar inúmeras simulações, 

principalmente no âmbito de fenómenos transitórios electromagnéticos e electromecânicos. 

EMTDC™ é o software que realiza efectivamente a análise transitória e o PSCAD®
 é um 

conjunto de módulos de software gráficos que permitem uma interface com o EMTDC™, 

amigável para o utilizador. 

PSCAD®/EMTDC™ apresenta uma grande variedade de modelos electrónicos e de sistemas 

de energia, desde transformadores, linhas e cabos de transmissão, máquinas eléctricas de 

rotação (síncronas, assíncronas, DC), turbinas (hidráulicas, eólicas, a vapor), conversores 

electrónicos, FACTS, relés, e muito mais. 

Uma das grandes vantagens deste software é a sua capacidade de ter disponíveis funções 

e módulos pré-definidos (que podem ser modificados pelo utilizador), que podem ser 

interligados com sistemas de energia eléctricos ou sistemas de controlo. É também possível 

ao utilizador criar novos módulos e funções usando a linguagem de programação Fortran. 

A operação de qualquer módulo pode ser testada na presença de perturbações ou 

defeitos, para a observação do seu comportamento e resposta em tempo real. 

PSCAD®/EMTDC™ é desenvolvido pelo HVDC Research Centre no Canadá [36]. A versão actual 

deste software é a versão 4.2.1, sendo esta a usada como complemento ao principal estudo 

desta dissertação. 
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