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Resumo 

A necessidade de reduzir as emissões de gases de efeitos de estufa e de diminuir a 

dependência do petróleo associado com a necessidade de uma maior exigência de fiabilidade 

e sustentabilidade do sistema eléctrico de energia são factores que têm justificado a 

introdução de fontes de energia renovável na rede de distribuição, como por exemplo: eólica, 

hídrica, ondas e solar fotovoltaica. A tecnologia associada à energia eólica é actualmente 

uma das principais fontes de energia renovável integrada na rede eléctrica, devido ao seu 

actual nível de desenvolvimento. Contudo, a introdução de Geração eólica na rede de 

distribuição pode provocar condições de funcionamento que anteriormente não se 

verificavam, podendo ter influência no funcionamento dos sistemas de protecção das linhas 

de Média Tensão da rede de distribuição, limitando a capacidade da central a introduzir. É 

necessário, assim, identificar e analisar os principais problemas que ocorrem nos sistemas de 

protecção das linhas de Média Tensão quando se introduz uma Geração na rede e propor 

possíveis soluções para a resolução desses problemas. 

Este trabalho começa por identificar as funções de protecção existentes nas linhas de 

Média Tensão e analisa seguidamente os problemas que podem ocorrer na introdução de 

Geração eólica na rede. É analisada a influência que diferentes tecnologias de geradores 

eólicos e diferentes capacidades provocam nos sistemas de protecção das linhas de Média 

Tensão. São efectuados testes em tempo real utilizando o “RTDS®- Simulator FEUP” em 

circuito fechado, onde se verifica a possível ocorrência dos problemas da introdução da 

Geração na rede de distribuição no funcionamento de um relé digital comercial. São 

seguidamente propostas e analisadas possíveis soluções para os problemas encontrados, sendo 

posteriormente verificada a sua possível aplicação no relé digital comercial. 
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Abstract 

The need to reduce greenhouse gases emissions and the dependency on oil associated 

with the increase demand for reliable and sustainable energy, have justified the introduction 

of renewable energy sources, like wind, hydro, wave and solar photovoltaic’s, into the 

electrical distribution networks. The wind power technology is currently the main source of 

renewable energy included into the electrical distribution network because the high level of 

development. The introduction of Distributed Generation into the electrical distribution 

network can cause operating conditions that previously were not fulfilled, which may 

influence the operation of the protective systems, and could limit the capacity of the central 

to introduce. It is necessary to identify and analyze the main problems that occur on the 

protective systems of medium voltage lines when introducing a Generation on the network 

and propose possible solutions to resolve those problems. 

This work begins by identifying the protective functions of medium voltage lines and 

then examines which problems may occur after the introduction of wind generation on the 

network. It analyzes the influence of different wind generation technologies and capacity 

cause to the protection systems of medium voltage lines. Tests were carried out in real time 

using the "RTDS® - Simulator FEUP" on closed circuit, where is analyzed the possible problems 

in a commercial digital relay. Then possible solutions are proposed and explored for the 

encountered problems, and for possible applications in commercial digital relay. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Neste capítulo será efectuada uma descrição das vantagens e desafios da introdução de 

uma Geração na rede de distribuição de Média Tensão. É ainda apresentada a motivação para 

a elaboração deste trabalho e por fim uma descrição da estrutura da dissertação. 

1.1- Inserção de Produção Renovável Eólica na Rede de 
Distribuição – Vantagens e Desafios 

As crescentes preocupações ambientais são factores que incentivam à inserção de 

Produção Dispersa de recursos renováveis. Produção Dispersa é uma produção descentralizada 

de energia eléctrica, engloba principalmente o uso de recursos renováveis, como as energias 

eólica, hídrica, ondas e solar fotovoltaica [1]. O uso da energia eólica em Portugal tem 

sofrido um elevado desenvolvimento sendo só ultrapassada pela energia hídrica no que diz 

respeito à capacidade instalada [2]. Algumas vantagens que se pretendem obter com a 

introdução da Produção Dispersa na rede de distribuição são as apresentadas seguidamente 

[3]: 

 

• Reduzir o impacto ambiental reduzindo os gases de efeito de estufa; 

• Proporcionar uma maior independência do petróleo; 

• Diversificar as fontes de energia primária para produção de energia eléctrica; 

• Aumentar a fiabilidade e continuidade da energia fornecida; 

• Regular a tensão; 

• Reduzir perdas de energia nas redes eléctricas; 

• Redução de custos na expansão ou construção de novas redes eléctricas. 

 

 

A introdução da Produção Dispersa na rede pode, por outro lado, provocar condições de 

operação que não se verificavam antes da sua introdução, estas novas condições podem ter 

impacto na operação e integridade do sistema eléctrico de energia podendo causar danos nos 
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equipamentos da rede. Alguns dos principais desafios que se identificam na colocação de 

produção Dispersa na rede são os apresentados seguidamente [4]: 

 

• Aumento da magnitude da Tensão; 

• Alteração do fluxo da corrente; 

• Violação dos limites térmicos dos equipamentos, como linhas e cabos; 

• A potência de curto-circuito é alterada podendo aumentar, assim, é necessário 

verificar se os equipamentos conseguem suportar as novas correntes; 

• Existência de problemas no funcionamento da Funções de Protecção da Rede de 

Distribuição; 

• Falha da operação de religação dos automatismos instalados na subestação de 

distribuição; 

• Alteração da qualidade e continuidade de serviço. 

 

Os desafios acima descritos podem condicionar a capacidade instalada da Produção 

Dispersa a introduzir. O principal objectivo deste trabalho é estudar e analisar os problemas 

que podem ocorrer nos Sistemas de Protecção das linhas de Média Tensão pela introdução de 

uma Geração na rede de distribuição e propor soluções que permitam a sua resolução. 

 

1.2- Motivação da Dissertação 

A Europa e o Governo Português definiram objectivos ambiciosos para o aumento de 

energia eléctrica proveniente de fontes de energia renovável e eficiente. Assim foram 

definidas metas para o aumento da Produção Dispersa de fontes renováveis nas redes de 

distribuição. Contudo a inserção de Produção Dispersa na rede pode provocar condições de 

exploração que anteriormente não se verificavam. A introdução da Produção Dispersa pode 

afectar os valores da corrente de curto-circuito, alterar o sentido da corrente e modificar os 

níveis de tensão, factores que podem influenciar o funcionamento dos sistemas de protecção 

das linhas de Média Tensão da rede de distribuição. Esta possível alteração no funcionamento 

dos sistemas de protecção pode limitar a capacidade instalada das centrais a introduzir na 

rede. É importante, assim, encontrar soluções para os problemas que se podem verificar nos 

sistemas de protecção das linhas de Média tensão, para permitir um aumento da capacidade 

instalada da Produção Dispersa sem que a operação dos sistemas de protecção seja afectada, 

mantendo os níveis de fiabilidade e continuidade de serviço da rede de distribuição. 

 

1.3- Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação é constituída por 6 capítulos, seguidamente procede-se a uma 

descrição dos mesmos. 

O capítulo 2 descreve as funções de protecção utilizadas nas linhas de Média Tensão da 

rede de distribuição, identifica igualmente as funções presentes nos sistemas de protecção de 

interligação da Produção Dispersa com a rede, e qual a influência dos regimes de neutro nos 

sistemas de protecção. 
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O capítulo 3 identifica e descreve os problemas que poderão ocorrer nas funções de 

protecção e nas funções de automatismo das linhas de Média Tensão da rede de distribuição 

na introdução de uma Geração. 

O capítulo 4 analisa através do uso do software de simulação PSCADTM-EMTDC® os 

problemas que poderão ocorrer nas funções de protecção das linhas de Média Tensão aquando 

da inserção de uma Geração na rede, estuda-se a influência da Geração constituída por 

diferentes tipos de tecnologia e capacidades de geradores. São propostas e analisadas 

soluções para os problemas apresentados. São igualmente apresentados os problemas que 

podem ocorrer nas funções de automatismo das linhas. 

O capítulo 5 analisa o comportamento de uma protecção digital comercial na introdução 

de uma Geração na rede de distribuição de Média Tensão através de simulações em circuito 

fechado com a ajuda do “RTDS®-Simulator FEUP”. As soluções propostas para resolução dos 

problemas encontrados são analisadas e testadas na protecção digital comercial. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho desenvolvido, assim como os trabalhos 

futuros que poderão ter como referência esta dissertação. 
 



 

 



 

 

Capítulo 2  

Sistemas de Protecção na Rede de 
Distribuição de Média Tensão com 
Geração 

Neste capítulo serão apresentadas as funções de protecção usadas nos painéis das linhas 

de Média Tensão da rede de distribuição. São também apresentadas as funções de protecção 

usadas nos sistemas de protecção de interligação da Geração com a rede de distribuição. As 

funções de protecção serão analisadas sendo seguidamente apresentadas as parametrizações 

utilizadas. Apresentam-se também os dois cenários de protecção previstos para a interligação 

da Geração com a rede de distribuição sendo explicitadas as diferenças entre os dois, estes 

cenários diferem nas parametrizações a aplicar às suas funções de protecção. 

São descritos por fim os diferentes regimes de neutros existentes e aplicados nas redes de 

distribuição. São analisadas as suas implicações na rede e nos sistemas de protecção das 

linhas de distribuição de Média Tensão.  

 

2.1- Defeitos nas Redes de Distribuição 
 

Os defeitos podem ser caracterizados por mudanças rápidas e violentas do funcionamento 

do Sistema Eléctrico de Energia. É possível classificar os defeitos que ocorrem na rede de 

distribuição de acordo com a sua origem em relação ao Sistema Eléctrico de Energia, sendo 

classificados de defeitos de origem interna e defeitos de origem externa. Os defeitos de 

origem interna são os que aparecem nas próprias redes de distribuição sem justificação de 

uma causa externa, como sobretensões devido a fenómenos de ressonância, abertura de 

circuitos em carga ou ligação de linhas em vazio. Os defeitos de origem externa são aqueles 

em que a causa é exterior à rede de distribuição, como ruptura de um condutor, de um 

suporte, de um isolador ou de uma linha aérea, bem como contactos das linhas com materiais 

externos, como ramos de árvores, aves e outros condutores, e ainda descargas atmosféricas 

sobre os condutores que em caso de os isoladores estarem cobertos por depósitos poluentes 

podem levar à ocorrência de curto-circuitos. Os defeitos que ocorrem na rede de distribuição 

manifestam-se da forma de sobretensões, sobrecargas e curto-circuitos, sendo os efeitos 

destes últimos os estudados e analisados no presente trabalho. 
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2.2- Curto-Circuitos nas Redes de Distribuição 
 

Os curto-circuitos resultam da diminuição do nível de isolamento entre dois ou três 

condutores ou entre condutores e a terra, o que resulta em correntes de valor superior ao 

verificado em regime de exploração normal. Grande parte dos curto-circuitos ocorre em 

linhas aéreas devido à sua grande exposição aos fenómenos naturais. Em cabos subterrâneos 

os curto-circuitos ocorrem devido a defeitos no isolamento dos condutores, como 

deterioração das suas propriedades físicas causadas por temperaturas excessivas ou campos 

eléctricos demasiado intensos ou também devido a obras efectuadas que, por mau 

planeamento, danificam os condutores [5]. 

Em caso de curto-circuito é necessário eliminá-lo o mais rapidamente possível da rede, 

para isso é necessário a utilização de dispositivos que permitam interromper essas correntes, 

os disjuntores, que recebem ordem de abertura dada pelos relés de protecção das linhas que 

medem os valores de corrente e tensão enviados por transformadores de corrente e tensão 

colocados na linha. Encontram-se em seguida explicitados na Secção 2.2.1 os diferentes tipos 

de curto-circuitos existentes. 

2.2.1- Tipos de curto-circuitos na Rede de Distribuição 

Distinguem-se dois tipos de curto-circuitos, os simétricos e os assimétricos, onde um 

simétrico é um curto-circuito que afecta as 3 fases do sistema simultaneamente e um curto-

circuito assimétrico pode envolver uma fase e a terra tratando-se assim de um curto-circuito 

fase - terra ou monofásico, duas fases e trata-se de um curto-circuito fase - fase, ou ainda 

duas fases e a terra sendo assim um curto-circuito fase - fase – terra, como se ilustra na 

Figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1 – Esquema com representação dos diferentes tipos de curto-circuitos. 

Onde os curto-circuitos apresentados na Figura 2.1 são: 

a) Curto-circuito trifásico sem terra; 

b) Curto-circuito trifásico com terra; 

c) Curto-circuito bifásico sem terra “fase-fase”; 

d) Curto-circuito bifásico com terra “fase-fase-terra”; 

e) Curto-circuito monofásico “fase-terra”. 
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Para o estudo e análise dos curto-circuitos simétricos (a, b) apenas é necessário efectuar 

o estudo para uma única fase para se reflectir os resultados às duas restantes, admitindo-se 

que as 3 fases têm valores de impedância iguais. Para o estudo dos curto-circuitos 

assimétricos (c, d, e) é necessário o uso do teorema de “Fortescue”, onde se reduz a 

complexidade da análise deste tipo de curto-circuito efectuando-se uma decomposição do 

sistema assimétrico em três sistemas trifásicos, designados por componentes simétricas – 

directa, inversa e homopolar - que possuem propriedades de simetria [5]. 

 

 

2.3- Funções de Protecção do Painel de Média Tensão de Linha 
Aérea ou Mista 

 

As unidades do painel de Sistemas de Protecção Comando e Controlo Numérico (SPCC) de 

uma subestação de distribuição albergam um conjunto de funções de protecção que 

asseguram a vigilância do funcionamento da rede, detectando defeitos e procurando em 

seguida eliminá-los o mais rapidamente possível, podendo recorrer a funções de 

automatismo. Pretende-se assim garantir uma elevada continuidade e qualidade de serviço. 

As funções de protecção devem reger-se pelos princípios descritos seguidamente [6]:  

 

• Selectividade de actuação minimizando a área afectada; 

• Redundância na actuação, permitindo colmatar o deficiente funcionamento de 

qualquer componente do sistema de protecções; 

• Coexistência com os restantes funcionalismos do Sistema de Protecção Comando e 

Controlo numérico. 

 

Segundo a Norma do operador da rede de distribuição [7] no painel de protecção das 

linhas aérea ou mista de Média Tensão devem constar as seguintes funções de protecção 

especificadas em seguida, os códigos ANSI encontram-se disponíveis no Anexo A: 

 

• Máximo 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. 

 

E as seguintes funções complementares:  

 

• Monitorização do disjuntor; 

• Registo de acontecimentos; 

• Osciloperturbografia; 

• Comutação de parâmetros. 

 

Observa-se na Figura 2.2 a rede de distribuição de Média Tensão utilizada para análise e 

estudo no presente trabalho. 
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Figura 2.2 - Rede de Distribuição de Média Tensão em estudo. 

Os relés e disjuntores 1 e 2 pertencem aos sistemas de protecção do painel de Média 

Tensão das linhas da rede de distribuição e o relé e disjuntor 3 pertence à protecção de 

interligação da Geração com a rede. Os relés apresentados na Figura 2.2 encontram-se 

instalados em locais apropriados dentro da subestação, à saída da subestação na linha de 

Média Tensão são colocados transformadores de corrente (TI) e transformadores de tensão 

(TT), estes estão ligados ao relé possibilitando a este medir os valores de corrente e tensão 

da linha. O relé se necessário envia uma ordem de disparo para o disjuntor caso os limites 

parametrizados das suas funções de protecção sejam violados. Segue-se uma descrição das 

funções de protecção presentes no painel de Média tensão da linha e as parametrizações 

usadas pela empresa operadora da rede de distribuição Portuguesa [7]. 

 

2.3.1- Protecção de Máximo de Intensidade de Fase 

A função de máximo intensidade de fase tem como objectivo detectar defeitos trifásicos 

e bifásicos. Esta função de máximo intensidade de fase deve ser trifásica, com três níveis de 

detecção de funcionamento (I>, I>>, I>>>) de tempo independente. O 1º nível de detecção 

“I>” é definido para 1,3 vezes a corrente nominal da linha (In) para um tempo de actuação de 

1 segundo, o 2º nível de detecção “I>>” é definido para 2xIn para um tempo de actuação de 

0,5 segundos e o 3º nível de detecção é definido para um valor de corrente entre 1500A e 

4000A com um tempo de actuação de 0,1 segundos [7]. Observa-se na Figura 2.3 a 

parametrização por escalões da função de máximo intensidade de fase. Esta função deve 

poder desencadear a função de automatismo de religação rápida e/ou lenta de disjuntores 

para permitir a eliminação de defeitos fugitivos [7].  
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Figura 2.3 - Resposta da Função de Máximo Intensidade de Fase. 

2.3.2- Máximo de intensidade Homopolar Direccional 

A função de protecção de máximo de intensidade homopolar direccional deve ter pelo 

menos três níveis de detecção de funcionamento (Io>, Io>>, Io>>>), por tempo independente 

e para o qual deverá ser considerada uma actuação instantânea e outra temporizada. O 1º 

nível (Io>) é parametrizado para 1,3 vezes a corrente capacitiva da linha. Deve ser possível 

configurar a direccionalidade nos diferentes níveis de detecção de uma forma individual. A 

função de protecção de máximo de intensidade homopolar deve poder desencadear a função 

de automatismo de religação rápida e/ou lenta de disjuntores [7].  

2.3.3- Máximo de intensidade Homopolar de Terras Resistentes 

A função “pesquisa de terras” é uma função de automatismo associada ao andar de Média 

Tensão da subestação de distribuição. Esta função tem por finalidade identificar de uma 

forma automática e em coordenação com a função “religação” um defeito à terra resistente, 

que não seja detectado, por falta de sensibilidade, pelo sistema de protecções [8]. As 

protecções existentes têm a capacidade de eliminar defeitos resistivos entre 12kΩ e 15,6 kΩ. 

Esta função deverá ter um nível de detecção (Io>) dispondo de uma curva de funcionamento 

do tipo tempo muito inverso, que garanta a selectividade da saída com defeito relativamente 

às outras saídas de Média Tensão [7].  

2.3.4- Condutor partido 

Condutores partidos são mais frequentes em linhas aéreas. Este tipo de situação é muitas 

vezes difícil de detectar em redes de distribuição [9]. Esta função tem como objectivo 

detectar a interrupção de uma fase na linha, podendo ser baseada no aparecimento da 
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componente inversa da corrente que garante a detecção da assimetria da rede resultante 

deste tipo de defeito [7]. 

2.3.5- Presença de tensão 

Sempre que seja interligada uma unidade independente de produção de energia numa 

linha de Média Tensão da rede de distribuição deve ser incluído um detector de presença de 

tensão de painel. A sua função é efectuar a verificação da presença de tensão aquando da 

ordem de fecho do disjuntor impedindo, assim, paralelos intempestivos caso a unidade de 

produção independente se encontre em serviço [7]. 

2.3.6- Cold Load Pickup / Inrush Restraint 

Esta função evita actuações intempestivas das funções de máximo intensidade na 

existência de picos de intensidade devido à ligação de cargas. A unidade de protecção 

detecta esta situação e actualiza temporariamente o valor da parametrização da função de 

máximo intensidade de fase [7]. 

2.3.7- Função de automatismo: religação rápida e / ou lenta de disjuntores 

A função de automatismo de religação de disjuntores é da família dos automatismos 

instalados nas subestações, tem como objectivo eliminar automaticamente defeitos não 

permanentes (fugitivos e semi-permanentes), assegurando a reposição do serviço após 

interrupções de curta duração realizadas automaticamente. Por outro lado, esta função deve 

garantir o isolamento da linha caso se trate de um defeito permanente. Normalmente 

existem dois tipos de religação, a religação rápida e a religação lenta, apenas usadas para 

redes de distribuição em Média Tensão [10].  

A religação rápida é definida para um tempo de isolamento normalmente não superior a 

0,4 segundos. A religação lenta é definida para um tempo de isolamento na ordem das 

dezenas de segundos e não superior a 120 segundos. Normalmente são usadas religações 

rápidas e lentas em conjunto onde os modos de funcionamento possíveis se encontram 

explicitados na Tabela 2.1. Quando estão presentes as duas religações, a rápida e a lenta, a 

religação rápida precede sempre a religação lenta [10].  

 
Tabela 2.1 — Modos de funcionamento da Função de Religação Automática em Linhas de 

Média Tensão. 

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 + Duas religações Lentas 
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O modo de funcionamento mais aplicado nas redes de distribuição é o 7 (Tabela 2.1), 

sendo constituída por uma religação rápida, com um tempo de isolamento até 300ms, e duas 

religações lentas de 15 segundos cada. Caso no fim das operações de religação automática o 

defeito persistir então é considerado um defeito permanente, cuja supressão necessita de 

intervenção no local onde ocorreu [10]. 

Nas linhas de Média Tensão que se encontrarem com integração de Produção Dispersa a 

religação poderá não ocorrer se o detector de tensão se encontrar activo, impedindo assim a 

operação de automatismo, evitando um paralelo intempestivo com a unidade de Produção 

Dispersa [10]. 

 
i)  Procedimento de religação no painel de Média Tensão da Linha 

 

O procedimento de religação é iniciado com um ciclo rápido, desencadeado pelas funções 

de máximo intensidade de fase, máximo intensidade homopolar ou máximo de intensidade 

homopolar de terras resistentes. Se a função de religação se encontrar activa então, após o 

disparo do disjuntor inicia-se a religação rápida, onde após 300 ms o disjuntor volta a fechar, 

se as funções de protecção voltarem a efectuar outra ordem de disparo para o disjuntor o 

defeito ainda permanece e então segue-se uma religação lenta (15 s), após o fecho do 

disjuntor se o defeito ainda persistir segue-se novamente outra religação lenta (15 s). Após 

esta religação se o disjuntor voltar a disparar trata-se então de um defeito permanente e a 

linha é retirada de serviço, agora a religação só pode ser efectuada manualmente [10]. 

2.3.8- Dispositivos Electrónicos Inteligentes 

As funções de protecção actualmente são aplicadas em dispositivos electrónicos 

inteligentes (IED), que asseguram a execução das funções de protecção, automatismo, 

comando e controlo de processo. Os IED deverão ser dotados de lógica programável de modo 

a permitir implementar, de uma forma flexível, condições específicas (bloqueios e 

encravamentos) onde qualquer uma das funções residentes no painel deverá ter a 

possibilidade de ser bloqueada. Os IED são responsáveis pela aquisição de informação 

proveniente do processo (sinalizações e medidas), pela emissão de ordens para o processo 

(por solicitação das funções de telecomando, protecção ou automatismo), implementação de 

funções de automatismo e de protecção, interacção com outros IED e pelo comando local dos 

órgãos de manobra de cada painel [11]. 

As entradas e saídas externas devem estar associadas aos diversos Dispositivos 

Electrónicos Inteligentes (IED) de modo a permitir a interacção com os equipamentos 

existentes na instalação e o correcto funcionamento do Sistema de Protecção Comando e 

Controlo Numérico (SPCC) [12]. Cada IED deverá possuir um sistema de autodiagnóstico que 

verifique continuamente o estado do hardware e software de todos os seus módulos 

funcionais [11].  
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2.4- Protecções de interligação da Geração à Rede de 
Distribuição de Média Tensão 

 

A ligação da Geração à rede de distribuição de Média Tensão (ver Figura 2.2) implica a 

instalação de um conjunto de protecções de interligação com o objectivo de garantir que 

defeitos e perturbações na rede não comprometam a integridade dos geradores, assim como 

os defeitos na Geração não comprometam o funcionamento da rede de distribuição. As 

funções de protecção a aplicar de acordo com o “Guia Técnico das Instalações de Produção 

Independente de Energia Eléctrica” publicado pela DGEG entre a rede e a Geração são 

apresentadas seguidamente: 

 

• protecção de máximo/mínimo de frequência; 

• protecção de máximo e de mínimo de tensão (bifásica e trifásica, respectivamente); 

• protecção de máximo de tensão homopolar; 

• protecção de máximo de corrente (trifásica). 

 

Para a parametrização das protecções de interligação foi definido pelo agente 

distribuidor dois cenários de regulação, o cenário A e o cenário B, onde para cada tipo de 

protecção estão definidos os tempos de actuação e os valores de regulação, expostos nas 

Tabelas 2.2 e 2.3. 

 

Tabela 2.2 — Parametrização das Funções de Protecção do cenário A. 

Protecção Regulação Tempo de actuação 

Máx. Tensão homopolar A calcular Instantâneo 

3 x Min de Tensão 85% da Tensão nominal Instantâneo 

2 x Máx de Tensão 115% da Tensão nominal Instantâneo 

Máx/Min de Frequência 50,2/49,8 Hz Instantâneo 

3 x Máx de Intensidade 1,3 da Corrente nominal 1 segundo 

 

Tabela 2.3 — Parametrização das Funções de Protecção do cenário B. 

Protecção Regulação Tempo de actuação 

Máx. Tensão homopolar A calcular 1 segundo 

3 x Min de Tensão 85% da Tensão nominal 1 segundo 

3 x Min de Tensão (2º) 120% da Tensão mínima
 

Instantâneo 

2 x Máx de Tensão 115% da Tensão nominal Instantâneo 

Máx/Min de Frequência 50,2/49,8 Hz Instantâneo 

3 x Máx de Intensidade 1,3 da Corrente nominal 1 segundo 

 

Na aplicação do cenário A as funções de protecção de mínimo de tensão e de máximo de 

tensão têm um tempo de actuação instantâneo. Assim, para um defeito numa linha adjacente 

à que interliga com a Produção Dispersa podem ocorrer actuações intempestivas dessas 

protecções saindo assim a Produção Dispersa de serviço. Assim, como com este cenário de 
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protecção não existe selectividade entre as protecções de interligação e das linhas 

adjacentes, surge o cenário B, que inclui um atraso de 1 segundo nas funções de protecção de 

mínimo de tensão e máxima intensidade homopolar. Com este cenário na existência de um 

defeito numa linha adjacente existe selectividade entre as protecções de interligação e da 

linha com defeito, sendo só isolada a linha. Com a aplicação do cenário B é necessária a 

instalação de uma segunda protecção de mínimo de tensão, regulada em função da tensão 

mínima para a qual a protecção de mínimo de frequência bloqueia quando a tensão diminui, 

é necessária a instalação de um sistema de detecção de tensão na linha da subestação que 

interliga à Geração. Este sistema de detecção de tensão evita paralelos intempestivos 

aquando da realização das funções de automatismo das saídas da subestação [14]. 

A adopção do cenário B permite uma melhor continuidade de serviço da Geração em 

relação ao cenário A e evita paralelos intempestivos aquando do fecho dos disjuntores dos 

sistemas de protecção das linhas Média Tensão.  

Seguidamente são descritas as funções de protecção de interligação da Geração à rede de 

distribuição [14]. 

2.4.1- Protecção de máximo de tensão homopolar 

A protecção de máximo de tensão homopolar tem como função detectar defeitos fase – 

terra, o seu princípio de funcionamento é o de realizar uma ordem de disparo do disjuntor 

quando a tensão homopolar tenha valores superiores aos parametrizados para a protecção. 

Sendo que a Produção Dispersa tem de utilizar um regime de neutro isolado no lado da rede 

de distribuição não é possível detectar estes defeitos pelas funções de protecção de máximo 

de corrente homopolar. A protecção de máximo de tensão homopolar soma as tensões nas 3 

fases e actua se esse valor for superior a 3 vezes a tensão homopolar para a qual a protecção 

está parametrizada, sendo que está dependente do comprimento total da saída e se está 

ligada a uma rede aérea ou subterrânea [14]. 

2.4.2- Protecção de máximo e mínimo de tensão 

A protecção de máximo de tensão actua quando o valor da tensão for superior ao valor 

parametrizado na protecção, a protecção de mínimo de tensão actua quando o valor da 

tensão é inferior ao valor parametrizado. Para este efeito são utilizadas as tensões 

compostas, que não estão sujeitas ao regime de neutro existente. Esta protecção pode operar 

com qualquer das tensões entre fases, como é usual, ou em opção parametrizável pelo 

utilizador, apenas pela conjunção das três tensões [13].  

Os transformadores de tensão a que as protecções estão associados devem ser colocados 

após o disjuntor, do lado da rede de distribuição de Média Tensão. Assim, se o disjuntor se 

encontrar aberto é possível verificar a existência de tensão no lado da rede de distribuição de 

Média Tensão para impedir ligações se não existir tensão no lado da rede [14]. 

2.4.3- Protecção de máximo de corrente 

Esta protecção também denominada de protecção de máximo de intensidade de fase 

actua para valores de corrente superiores a 1,3 vezes a corrente nominal, com uma 
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temporização de 1 segundo. Permite a protecção contra defeitos ou sobrecargas protegendo, 

assim, a Geração e a linha onde se encontra interligada [14]. 

2.4.4- Protecção de máximo/mínimo de frequência 

A protecção de mínimo de frequência dá ordem de abertura para o disjuntor quando o 

valor da frequência diminui abaixo do valor parametrizado para a protecção, ao invés a 

protecção de máxima frequência actua para valores superiores ao valor parametrizado na 

protecção. Esta protecção protege contra situações como perda de produção ou aumento de 

carga, que provocam a diminuição da frequência ou para situações como aumento de 

produção ou deslastre de carga que provoca o aumento da frequência. A conjugação das 

protecções de máximo e de mínimo de frequência permite uma protecção eficaz contra 

situações de isolamento de rede com alimentação por pequenos produtores [14]. 

 

 

2.5- Regimes de neutro 
 

Na exploração de uma rede de Distribuição de Média Tensão existem 3 regimes de neutro 

possíveis de aplicação, estes regimes afectam o funcionamento do sistema eléctrico durante 

os defeitos à terra. Assim, os sistemas de protecção referentes a estes defeitos têm 

diferentes parametrizações, próprias de cada regime. Os 3 regimes de neutros existentes na 

Rede de Distribuição Média Tensão são os apresentados seguidamente [14]: 

 

Neutro isolado – O neutro encontra-se galvanicamente isolado da terra ou ligado a ela 

através de uma impedância de muito elevado valor, assim, a referência à terra é realizada 

através das capacidades próprias das linhas da rede de distribuição de Média Tensão. 

 

Neutro ligado directamente à terra – Regime em que o neutro se encontra directamente 

ligado à terra ou através de uma impedância de baixo valor. 

 

Neutro indirectamente ligado à terra – Regime de neutro em que este se encontra ligado 

à terra através de uma impedância, resistência ou reactância. 

2.5.1- Neutro isolado 

No regime de neutro isolado a referência à terra é realizada pelas capacitâncias das 

linhas, como se demonstra na Figura 2.4, assim, em caso de defeito monofásico no lado de 

Média Tensão as correntes de defeito têm valores diminutos, não provocando um curto-

circuito, assim os isolamentos ficam sujeitos a esforços electrodinâmicos reduzidos. Este 

regime tem as desvantagens de existir um acentuado desequilíbrio de tensões aquando de um 

defeito fase - terra, onde nas fases sãs poderão existir variações que podem atingir valores da 

tensão composta que se manifesta pelo aparecimento de um valor significativo de tensão 

homopolar [13]. 

Os sistemas de protecção a usar neste regime de neutro são complexos, devido ao 

diminuto valor da corrente de defeito. Podem ser utilizados para a detecção de defeitos no 
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regime de neutro isolado protecções por tensão homopolar ou uma protecção de detecção do 

trânsito de potência reactiva. A protecção por tensão homopolar tem a desvantagem de ser 

necessário efectuar a instalação de um gerador de tensões homopolares ao nível do 

barramento de Média Tensão da subestação e tem a desvantagem de não ser selectiva, 

colocando todas as saídas fora de serviço em caso de defeito. A protecção por detecção do 

trânsito de potência reactiva, sendo direccional identifica qual a linha com defeito tirando só 

essa linha de serviço [14]. 

 

 

Figura 2.4 - Esquema do Regime de Neutro Isolado. 

Onde: 

• Rd- Resistência de defeito;  

• C01- capacidade equivalente da linha de Média Tensão 1; 

• C02- capacidade equivalente da linha de Média Tensão 2. 

2.5.2- Neutro directamente ligado à terra 

 

Neste sistema a ligação à terra é efectuada por uma impedância de valor nulo. Assim, em 

caso de defeito existe uma malha fechada por onde circula a corrente homopolar, como se 

observa na Figura 2.5. A corrente de curto-circuito fase - terra apresenta valores no lado de 

Média Tensão elevados, contudo não apresenta grandes elevações de tensão [14]. 

O sistema de protecção a usar com a aplicação do regime de neutro directamente ligado 

à terra para os defeitos fase - terra baseia-se na função de máximo intensidade direccional 

homopolar, que apresenta uma elevada fiabilidade e sensibilidade, devido à linha com 

defeito apresentar uma corrente de elevada amplitude em relação às restantes saídas [14].  
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Figura 2.5 - Esquema do Regime de Neutro Directamente Ligado à Terra. 

• Rd- Resistência de defeito; 

• C01- capacidade equivalente da linha de Média Tensão 1; 

• C02- capacidade equivalente da linha de Média Tensão 2. 

 

2.5.3- Neutro Ligado indirectamente à terra 

 

No regime de neutro indirectamente ligado à terra o neutro é ligado à terra através de 

uma impedância, resistência ou reactância. Na inexistência de neutro no transformador pode 

ser criado um neutro artificial no barramento de saída de média tensão da subestação. 

Na ocorrência de um defeito fase - terra, como se observa na Figura 2.6, este regime de 

neutro estabiliza as tensões e limita os valores das correntes de curto-circuito, é um regime 

intermédio entre o regime isolado e o directamente ligado à terra expostos nas Secções 2.5.1 

e 2.5.2. O dimensionamento da impedância deve ser tal que permita que a corrente de curto-

circuito não seja demasiado baixa que não permita a actuação dos sistemas de protecção da 

linha de Média Tensão. A função de protecção para a detecção dos defeitos fase - terra usada 

neste regime é a de máximo intensidade homopolar direccional e para defeitos muito 

resistivos recorre-se à função de máximo de intensidade homopolar de terras resistentes [14]. 
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Figura 2.6 - Esquema do Regime de Neutro Indirectamente Ligado à Terra. 

• Rd- Resistência de defeito; 

• C01- capacidade equivalente da linha de Média Tensão 1; 

• C02- capacidade equivalente da linha de Média Tensão 2; 

• Zn- impedância de ligação à terra do neutro. 

 

2.5.4- Regime de neutro adoptado na modelização da Rede 

 

Para a realização deste trabalho, sendo que os curto-circuitos efectuados para simulação 

nos capítulos 4 e 5 são do tipo trifásico simétrico onde o regime de neutro não tem influência 

nos valores de curto-circuito, o regime adoptado foi o de neutro directamente ligado à terra. 

 

 

2.6- Resumo 
 

Neste capítulo foram expostas e analisadas as funções de protecções e as 

parametrizações utilizadas para os sistemas de protecção das linhas de Média Tensão. Foi 

explicitado o funcionamento da função de religação presente nas linhas de Média Tensão e as 

suas implicações nos sistemas de protecção. Os cenários das protecções de interligação da 

Produção Dispersa com a rede foram analisados juntamente com as funções de protecção 

utilizadas para a introdução da Geração na rede de distribuição. 
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Por fim na Secção 2.5 foram expostos os diferentes regimes de neutros existentes, 

explorando as suas vantagens e desvantagens na ocorrência de defeitos fase – terra, 

apresentando consequentemente as protecções a usar em cada configuração. 

 

 

 



 

 

Capítulo 3  

Impacto da Produção Dispersa nos 
Sistemas de Protecção das linhas de 
Média Tensão 

Este capítulo identifica e analisa os problemas que poderão surgir nos sistemas de 

protecção das linhas de Média Tensão da rede de distribuição aquando da inserção de uma 

Geração. A Geração pode ter influência no fluxo da corrente e nos valores de corrente de 

curto-circuito, o que poderá afectar o funcionamento dos sistemas de protecção. São 

igualmente analisadas e estudadas possíveis soluções para os problemas identificados nos 

sistemas de protecção aquando da introdução da Produção Dispersa. São ainda analisadas as 

consequências para os sistemas de protecção resultantes do emprego de diferentes tipos de 

tecnologia de geradores com diferentes capacidades na Produção Dispersa, devido a que cada 

tipo de gerador contribui com diferentes valores e durações de correntes de curto-circuito. 

 

 

3.1- Tipo de Gerador: Influência na Corrente de Curto-Circuito 
da Rede de Distribuição 

 

O estudo da influência da Geração quando introduzida numa rede de distribuição de 

Média Tensão pode ser diferenciado tendo em conta o tipo de tecnologia de geradores 

constituídos por esta. O estudo da contribuição da Geração nas correntes curto-circuito na 

rede de distribuição pode-se dividir entre geradores de indução, geradores síncronos, 

máquinas duplamente alimentadas e as máquinas ligadas à rede através de electrónica de 

potência. O impacto dos diferentes tipos de geradores nas correntes de curto-circuito é 

diferente, tanto ao nível do valor máximo de corrente atingido, como ao nível da evolução 

temporal da corrente ao longo da duração do defeito [17]. 

3.1.1- Influência dos Geradores de Indução nas Correntes de Curto-Circuito 

Na ocorrência de um curto-circuito, um gerador de indução contribui nos primeiros 

instantes com valores de correntes semelhantes a um gerador síncrono (analisado 
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seguidamente na Secção 3.1.2). Contudo, rapidamente a corrente produzida pelo gerador 

decai para valores nulos [16]. Esta diminuição da corrente ocorre devido ao gerador de 

indução necessitar de consumir potência reactiva da rede para manter o seu campo 

magnético, necessário ao seu funcionamento. Na Figura 3.1 verifica-se a evolução da 

corrente fornecida pelo gerador de indução aquando de um curto-circuito trifásico simétrico 

[17]. Conclui-se assim que, na ocorrência de um curto-circuito na rede de distribuição, o 

gerador de indução deixa de receber potência reactiva, o que implica que a sua potência 

activa produzida decai. Esta característica pode ser importante caso se pretenda introduzir 

geradores em redes de distribuição com restrições de corrente de curto-circuito [18].  
 

 

Figura 3.1 - Evolução da Corrente de Curto-Circuito num Gerador de Indução [17] . 

3.1.2- Influência do Gerador Síncrono nas Correntes de Curto-Circuito 

 

Os geradores síncronos têm um impacto mais distinto nas correntes de curto-circuito que 

os geradores de indução analisados na Secção 3.1.1 [17]. Os geradores com sistemas de 

excitação têm a capacidade de num curto-circuito trifásico contribuir de forma sustentada 

durante o tempo em que este se verifica. O uso do sistema de excitação como um regulador 

de tensão permite que o gerador forneça uma corrente de forma sustentada durante o tempo 

em que ocorre o curto-circuito. Todavia se o gerador for operado como factor de potência 

constante essa capacidade é diminuída como se pode observar nas Figuras 3.2 e 3.3 [18].  
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Figura 3.2 - Evolução da Corrente de Curto-Circuito num Gerador de Síncrono – tensão constante [18]. 

 

 

Figura 3.3 - Evolução da Corrente de Curto-Circuito num Gerador de Síncrono – factor de potência 
constante [18]. 

3.1.3- Influência das Máquinas Duplamente Alimentadas nas Corrente de 

Curto-Circuito 

Uma máquina duplamente alimentada na ocorrência de um curto-circuito trifásico tem 

um impacto semelhante ao de um gerador síncrono, analisado na Secção 3.1.2. Na ocorrência 

de um curto-circuito, na máquina duplamente alimentada verifica-se um aumento da 

corrente fornecida com capacidade de alimenta-lo ao longo do tempo. Esta resposta da 

máquina deve-se a esta ter presente um sistema de excitação [29]. Observa-se na Figura 3.4 

a evolução da corrente nas 3 fases fornecida pela máquina duplamente alimentado na 

ocorrência de um curto-circuito trifásico com inicio em T1. 
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Figura 3.4 - Evolução da Corrente de Curto-Circuito num Gerador de Indução duplamente alimentado 
[28]. 

3.1.4- Influência das Máquinas ligadas à rede através de electrónica de 

potência 

Um gerador ligado à rede por intermédio de electrónica de potência alimenta 

momentaneamente o curto-circuito com um pico de corrente antes de o seu sistema de 

protecção interno actuar. Habitualmente em caso de curto-circuito a máquina contribui 

momentaneamente para este com um valor de corrente já especificado pelo utilizador. É 

possível também desenhar o equipamento para este alimentar o curto-circuito 

prolongadamente de modo às protecções poderem detectar o defeito. No futuro este pode vir 

a ser um requisito para todas as gerações que sejam ligadas nas redes de distribuição [16]. 

 

3.2- Funções de Protecção das linhas de Média Tensão com 
Produção Dispersa: Os Problemas 

 

A introdução da Geração na rede de distribuição de Média Tensão pode introduzir diversos 

problemas na coordenação e operação dos sistemas de protecção das linhas de Média Tensão 

[25]. São identificados seguidamente os problemas típicos que podem ocorrer nas funções de 

protecção das linhas de Média Tensão, sendo seguidamente propostas e analisadas soluções 

para esses problemas. Dois problemas identificados são a não operação da função de máximo 

intensidade de fase e a saída indevida de uma linha sã por actuação indevida da mesma 

função [26].  

3.2.1- Não Operação da Função de Protecção de Máximo Intensidade de 

Fase – “Undereach” 

Com a inserção de Geração numa linha de Média Tensão da rede de distribuição é possível 

que esta previna a actuação da função de máximo intensidade de fase (MIF) da linha onde 

esta se encontra interligada [16]. Quando existe uma elevada potência instalada de Produção 

Dispersa, na ocorrência de um curto-circuito na linha onde se encontra a Geração (ver Figura 

3.5), a corrente medida pelo relé de protecção pode reduzir, o que pode provocar a não 

T1 
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actuação ou a actuação mais tardia da função de máximo intensidade de fase, esta situação 

tem a designação de “Undereach” [15]. 

Este fenómeno ocorre, pois com um curto-circuito na linha, existem contribuições para a 

corrente de defeito da rede equivalente a montante e da Produção Dispersa [17]. Se a 

resultante da impedância de curto-circuito entre a Produção Dispersa e o curto-circuito for 

mais elevada que a impedância entre a Produção Dispersa e a subestação a corrente medida 

pelo relé de protecção da linha diminui e pode levar à actuação da função de protecção de 

MIF mais tardiamente ou mesmo a não actuação desta [16]. Observa-se um esquema 

simplificado na Figura 3.5 que representa o problema de “Undereach” analisado 

seguidamente. 

 

 

Figura 3.5 - Rede de Distribuição de Média Tensão com interligação da Geração – exemplificação do 
problema de “Undereach” [19]. 

Onde: 

• Ir é a componente da corrente de curto-circuito da rede equivalente montante (A); 

• IPD é a componente da corrente de curto-circuito da Produção Dispersa (A); 

• Icc é a corrente do curto-circuito (A); 

• PD representa a Produção Dispersa; 

 

Seguidamente para a análise efectuada do problema de “Undereach” o curto-circuito 

considerado é o trifásico simétrico, devido à maior simplicidade na resolução das equações 

referentes ao problema.  

Sem a introdução da Geração na rede de distribuição de Média Tensão verifica-se na 

Figura 3.6 o esquema unifilar correspondente a essa situação. 

Relé 
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Figura 3.6 - Esquema unifilar da Rede de Distribuição sem Geração [19]. 

Onde: 

• Z�, é a impedância da rede equivalente a montante mais o transformador da 
subestação (Ω); 

• Z� é a impedância da linha (Ω); 
• I� é a componente da corrente de curto-circuito da rede equivalente a montante, a 

mesma medida pelo relé de protecção (A); 

• I�� é a corrente do curto-circuito (A); 
• U é a Tensão simples da rede de Média Tensão (V) ; 
• S representa a rede a montante. 

 

O caso apresentado na Figura 3.6 a corrente medida pelo relé de protecção I� é igual à de 
curto-circuito I�� sendo apresentada na equação 3.1:  
 

 

�		 = �� = �� + �  (�)                                                         (3.1) 

 

 

Com a introdução da Geração na linha de Média Tensão, para um curto-circuito trifásico 

simétrico no fim da linha (ver Figura 3.5), o esquema unifilar equivalente é o apresentado na 

Figura 3.7, é considerado que a Geração está ligada no início da linha, após a subestação. 
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Figura 3.7 - Esquema unifilar da Rede de Distribuição com Produção Dispersa -exemplificação do 
problema de “Undereach” [19]. 

Onde: 

• Z� é a impedância da rede equivalente a montante mais o transformador da 
subestação (Ω); 

• Z� é a impedância da linha (Ω); 
• ZPD é a impedância constituída pelo transformador e pelo gerador referentes à 

Produção Dispersa (Ω); 

• U Tensão simples da rede de Média Tensão (V); 
• S representa a rede a montante; 

• PD representa a Produção Dispersa. 

 

A corrente medida pelo relé de protecção I� da linha de Média Tensão (ver Figura 3.5) é a 
apresentada na equação 3.2. 
 

�� = ��. �(� . ��) + (� . �) + (��. �)                                           (3.2) 

 

A corrente de curto-circuito trifásica simétrica no ponto de defeito é a apresentada na 

equação 3.3. 
 

�		 = �(� . ��)(� + ��) + �
 (�)                                                         (3.3) 

 

Pode ser definido um rácio entre a corrente com a introdução da Produção Dispersa “I��” 
e sem Produção Dispersa “I��”, medidas pelo relé de protecção da linha [15].  

 

Assim o rácio corresponde à equação 3.4: 

 ������ = ��. (� + �)� . (� + ��) + �. ��                                             (3.4) 
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Esta relação normalmente é menor que 1, o que indica que a introdução da Produção 

Dispersa reduz a corrente medida pelo relé de protecção [15]. A impedância de curto-circuito 

da Produção Dispersa pode ser expressa usando a impedância de curto-circuito da rede 

equivalente a montante mais a impedância da subestação ZPD = a. Z�, analogamente a 
impedância da linha pode ser expressa como ZL = b. Z� 

 

Verifica-se assim o rácio apresentado na equação 3.5; 
 ������ = " + ". #" + # + ". #                                                             (3.5) 

 

Na Figura 3.8 analisa-se os impactos dos coeficientes “a” e “b”, onde se observa que a 

contribuição da Geração reduz a corrente medida pelo relé de protecção. Também se verifica 

que quanto maior for a capacidade da Geração (que se traduz por uma menor reactância da 

máquina) menor o coeficiente “a”, o que se traduz por uma menor corrente medida pelo relé 

de protecção [15]. 

 

 

Figura 3.8 - Rácio da corrente medida pelo relé com e sem introdução de Produção Dispersa na rede de 
Média Tensão. 

Verifica-se na Figura 3.8 que quanto maior for a distância desde o ponto do curto-circuito 

à subestação maior é o “b” e assim menor é a corrente medida pelo relé de protecção da 

linha (ver Figura 3.5). Se a Produção Dispersa não estiver inserida no início da linha mas ao 

longo desta a impedância da linha é dividida em duas, contudo o pior caso como se verifica 

na Figura 3.8 é com a Produção Dispersa situada logo após a subestação e com o curto-

circuito a ocorrer no final da linha, ou seja, um baixo “a” (Geração no início e de elevada 

capacidade) e um elevado “b” (curto-circuito no fim da linha). 
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Verifica-se seguidamente a influência da Produção Dispersa na corrente de curto-circuito 

no ponto de defeito. Considerando um rácio entre a corrente curto-circuito antes da 

introdução da Produção Dispersa I���e após a introdução desta I��� verifica-se a equação 3.6: 
 �		��		� = � + �� × ��� + �� + �

                                                 (3.6) 

Onde: 

• Z� é a impedância da rede equivalente a montante mais o transformador da 
subestação (Ω); 

• Z� é a impedância da linha (Ω); 
• ZPD é a impedância constituída pelo transformador e pelo gerador referentes à 

Produção Dispersa (Ω); 

 

Considerando o valor de Z� uma constante, fixo, verifica-se a influência da distância do 
curto-circuito à subestação e da capacidade da Geração na Figura 3.9. Conclui-se que um 

curto-circuito próximo da subestação e uma Geração de elevada capacidade ligada no início 

da linha (ver Figura 3.5), provoca uma maior corrente de curto-circuito quando comparado 

com a corrente de curto-circuito obtida sem introdução de Geração na rede. 

 

 

 

Figura 3.9 - Rácio da corrente de Curto-Circuito com e sem Produção Dispersa na rede de Média 
Tensão. 

 
i)  Sistemas de Protecção – Possíveis Soluções para o problema de “Undereach” 

 

A operação eficaz da função de protecção de máximo intensidade de fase (MIF) pode ser 

assegurada por mudanças apropriadas nas correntes de arranque da função. Para resolução do 

problema pode ser efectuada uma diminuição da corrente de arranque, contudo esta solução 

pode entrar em conflito com o problema da falsa actuação da função de MIF aquando a 

ocorrência de um curto-circuito numa linha adjacente à linha em que se encontra inserida a 
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Produção Dispersa, problema analisado seguidamente na Secção 3.3.2. Outra solução pode-se 

basear na aplicação de relés de distância ou relés com curvas de características dependentes 

[17]. Devido ao conflito que poderá existir ao efectuar a mudança nas parametrizações da 

protecção é necessário efectuar vários estudos para a alteração das parametrizações das 

funções de máximo intensidade de fase, para que não interfira com o funcionamento das 

funções noutra situação de defeito [22].  

 

3.2.2- Falsa actuação da Função de Protecção de Máximo Intensidade de 

Fase - saída indevida de uma linha sã 

 

Numa rede de distribuição com Geração um problema que poderá ocorrer é o da saída 

indevida da linha onde se encontra ligada a Geração na ocorrência de um curto-circuito numa 

linha adjacente. Na ocorrência de um curto-circuito na linha sem Geração (linha 2) como se 

observa na Figura 3.10, a Geração introduzida na linha 1 alimenta o curto-circuito através do 

barramento da subestação [16]. Nesta situação a corrente medida pelo relé de protecção da 

linha 1 pode ser suficientemente elevada para a função de máximo intensidade de fase (MIF) 

dar ordem de disparo ao disjuntor, saindo assim de serviço uma linha sem defeito [20]. 

Observa-se um esquema simplificado do problema em estudo na Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 - Rede de Distribuição de Média Tensão com duas saídas, com interligação de Geração – 
exemplificação do problema da saída indevida de uma linha sã [19]. 

Onde: 

• IDP corrente de curto-circuito fornecida pela Produção Dispersa (A); 

• Ir componente de curto-circuito fornecida pela rede equivalente a montante (A); 

• Icc corrente de curto-circuito (A). 

 

Antes da introdução da Geração o esquema equivalente para um curto-circuito trifásico 

simétrico na linha 2 é o apresentado na Figura 3.11, onde será apresentada uma análise 

analítica seguidamente: 

Relé 1 

Relé 2 
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Figura 3.11 - Esquema unifilar da Rede de Distribuição sem Geração [19]. 

Onde: 

 

• Z�, é a impedância da rede equivalente a montante mais o transformador da 
subestação (Ω);  

• Z� é a impedância da linha (Ω); 
• I� é a corrente da rede a montante (A); 
• I�� é a corrente de curto-circuito (A); 
• U é a Tensão simples da rede de Média Tensão (V); 
• S representa a rede a montante. 

 

 

A corrente de curto-circuito trifásico simétrico correspondente ao esquema da Figura 3.11 

é a apresentada na equação 3.7: 

 

�		 = �� = �� + �  (�)                                                             (3.7) 

 

Com a introdução da Produção Dispersa o esquema equivalente na ocorrência de um 

curto-circuito trifásico no fim da linha 2 (Figura3.10) é o apresentado na Figura 3.12 onde é 

efectuada uma análise analítica seguidamente: 
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Figura 3.12 - Esquema unifilar da Rede de Distribuição com Geração – exemplificação do problema da 
saída indevida de uma linha sã [19]. 

Onde : 

• Z� é a impedância da rede equivalente  a montante mais o transformador da 
subestação (Ω); 

• Z� é a impedância da linha (Ω); 
• ZPD, é a impedância constituída pelo transformador e pelo gerador referentes à 

Produção Dispersa (Ω); 

• IPD corrente de curto-circuito fornecida pela Produção Dispersa (A); 

• Icc corrente de curto-circuito (A); 

• U é a Tensão simples da rede de Média Tensão (V); 
• S representa a rede a montante; 

• PD representa a Geração. 

 

 

A corrente de curto-circuito para um defeito trifásico com a introdução da Geração é a 

apresentada na equação 3.8. 

�		 = �� . ��� + �� + �
 (�)                                                        (3.8) 

 

A corrente medida pelo relé de protecção da linha 1 (ver Figura 3.11) onde está colocada 

a Produção Dispersa é a apresentada na equação 3.9. 
 

��� = 1
1 +  ���

× �		 (�)                                                     (3.9) 

 

Considerando que a impedância da Produção Dispersa está adicionada com a impedância 

da linha que liga esta à subestação de distribuição, verifica-se que quanto menor for essa 

distância (menor  ZPD) maior é a corrente medida pelo relé de protecção da linha 1. Quanto 
maior a capacidade da Produção Dispersa menor também será o  ZPD e maior será a corrente 
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de curto-circuito fornecida pela Produção Dispersa. Observa-se seguidamente na Figura 3.13 

a influência da distância do curto-circuito à subestação (Zl) e da capacidade e distância da 

Geração (ZPD) na corrente fornecida pela Produção Dispersa para alimentação do curto-

circuito. 

 

 

Figura 3.13 - Corrente medida pelo relé 1 com Produção Dispersa aquando de um curto-circuito 
trifásico na linha 2. 

Através da Figura 3.13 verifica-se que o problema da falsa actuação da função de MIF da 

linha 1 (ver Figura 3.10) na ocorrência de um curto-circuito na linha adjacente tem maior 

probabilidade de ocorrência com a Geração próxima da subestação e com o curto-circuito no 

início da linha adjacente. Uma Geração de elevada potência constituída por geradores 

síncronos e um curto-circuito trifásico são factores que mais facilmente provocam a 

ocorrência da actuação indevida da função de MIF da linha 1 [16]. 

 

 
i)  Sistemas de Protecção – Possíveis Soluções para o problema da Falsa Actuação 

da Função de Máximo Intensidade de Fase 
 

Uma solução para prevenir a falsa actuação da função de protecção de máximo 

intensidade de fase (MIF) é aumentar a corrente de actuação da função da linha 1 (Ver Figura 

3.10) [17]. Contudo esta solução entra em conflito com o problema da não actuação da 

função de protecção de MIF da linha 1 aquando de um defeito trifásico nessa linha, analisado 

na Secção 3.2.1. É necessário também verificar se é possível efectuar estas alterações devido 

aos limites térmicos existentes nas linhas e aos limites dos aparelhos de protecção, contudo 

desde que a corrente não exceda a capacidade dos equipamentos, bem como o limite das 

linhas, pode-se aumentar a margem de coordenação entre as funções de MIF das linhas de 

Média Tensão [23]. Contudo é necessário que a operação da função de protecção de MIF se 

continue a verificar para os outros restantes defeitos que poderão ocorrer nas linhas da rede 

de distribuição [16]. 

Uma solução alternativa é a de colocar uma função de MIF direccional na linha que 

interliga com a Geração. Assim, com a função de protecção direccional, no caso de um 
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defeito numa linha adjacente o fluxo de corrente ocorre na direcção da Geração para a 

subestação, e a função de MIF não actua, existindo selectividade. Nestas condições sairá só 

de serviço a linha com defeito, como pretendido [15].  

 

 

3.3- Função de Automatismo com Produção Dispersa: Falha na 
Operação de Religação  

 

A operação ineficaz da religação automática da função de automatismo instalada na linha 

da subestação que interliga com a Geração pode ocorrer quando esta contribui para o defeito 

de modo que as suas próprias protecções não actuem [16]. As religações automáticas são um 

procedimento eficaz para eliminar defeitos aumentando a qualidade de serviço e permitindo 

que grande parte dos defeitos seja eliminada desta forma. O impacto das religações 

automáticas é baseado na extinção do arco de defeito durante o período em que o disjuntor 

abre, sendo em seguida fechado novamente [21]. A introdução da Geração pode impedir a 

extinção do arco durante o período em que o disjuntor se encontra aberto transformando 

assim um defeito fugitivo ou semi-permanente num defeito permanente [21]. No caso da 

ocorrência de um curto-circuito na linha que interliga com a Produção Dispersa, 

exemplificado na Figura 3.14, a Produção Dispersa pode permanecer ligada à rede mantendo 

a tensão durante o tempo em que o disjuntor da subestação se encontra aberto. Assim, a 

função de presença de tensão de saída da linha ao detectar tensão não procede ao fecho do 

disjuntor [16].  

 

 

Figura 3.14 - Rede de Distribuição MT com uma saída, com interligação de Produção Dispersa – 
exemplificação do problema de bloqueio da função de automatismo. 

 

A Geração deve ser desligada da rede de distribuição aquando da abertura do disjuntor de 

protecção da linha permitindo, assim, a operação do automatismo de religação [16]. Caso a 

Geração seja constituída por geradores síncronos é necessário verificar as condições de 

sincronismo antes de a voltar a colocar em serviço [17]. 
 

i) Sistemas de Protecção – Possíveis Soluções para o problema da falha da 
operação de religação da função de automatismo 

 

 
 

 

 

Relé 
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A possível solução para evitar este problema é a de garantir que a Geração saia de serviço 

antes da primeira religação, através do aumento do tempo de religação. Contudo com esta 

solução diminui-se a qualidade de serviço [16]. Outra solução será efectuar alterações nas 

protecções de interligação, de modo a garantir a saída de serviço da Produção Dispersa. 

 

3.4- Resumo 
 

Neste capítulo foram identificados os problemas que poderão ocorrer nos sistemas de 

protecção do painel de Média Tensão das linhas da rede de distribuição. Verifica-se que a 

introdução da Geração afecta o valor da corrente medida pelos relés de protecção. Essa 

influência pode ser tal que a função de máximo intensidade de fase (MIF) actue mais 

tardiamente, ou nem actuem, ou que aconteçam saídas de serviço de linhas sãs. Observou-se 

também que a introdução da Geração pode influenciar o funcionamento da função de 

automatismo, pode tornar um defeito que seria fugitivo num defeito permanente se impedir a 

operação de religação automática, pois se a Geração não sair de serviço aquando da abertura 

do disjuntor de protecção da linha a função de presença de tensão impede a religação. 

 Conclui-se que é necessário efectuar estudos para se proceder à introdução de uma 

Geração na rede de distribuição Média Tensão, verificando qual será a sua influência nos 

sistemas de protecção e seguidamente proceder às necessárias actualizações dos sistemas 

para o bom funcionamento destes. Há que ter em atenção que a resolução individual dos 

problemas pode ser contraditória, ou seja, como analisado na Secção 3.2.1 e 3.2.2, a 

resolução do problema da actuação mais tardia da função de MIF agrava o problema da falsa 

actuação da função de MIF, a situação contrária também se verifica. É assim necessário 

efectuar vários estudos para se encontrar a melhor solução possível de modo que os índices 

de fiabilidade e continuidade de serviço não sejam prejudicados, mantendo-se a qualidade de 

serviço. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4  

Influência da Geração nas Funções de 
Protecção das linhas de Média Tensão: 
Simulação em PSCADTM-EMTDC® 

Neste capítulo é exposta e descrita a rede de distribuição de Média Tensão modelizada 

para estudo neste trabalho. São realizadas simulações em PSCADTM – EMTDC® para análise dos 

problemas que podem ocorrer no funcionamento das funções de protecção e de automatismo 

das linhas de Média Tensão da rede de distribuição aquando da inserção da Geração na rede, 

problemas descritos no capítulo 3. Serão estudadas e analisadas em que condições ocorrem os 

problemas identificados e serão propostas possíveis soluções para a resolução dos problemas 

ocorridos nas funções de protecção. 

 

 

4.1- PSCADTM-EMTDC® 
 

O PSCADTM (Power System Computer Aided Design) – EMTDC ® (Electromagnetic Transients 

including DC) é um software de simulação dedicado ao projecto e à análise de sistemas de 

potência, fornecendo resultados rápidos e precisos através de uma interface gráfica 

amigável. O EMTDC® é o motor de simulação que é parte integral da interface gráfica do 

PSCADTM. O PSCADTM – EMTDC® é adequado para simular respostas no domínio do tempo 

instantâneo, ou seja, transitórios electromagnéticos ou soluções instantâneas em sistemas 

eléctricos e de controlo [30]. 

O estudo efectuado neste trabalho incide na influência da Geração na função de 

protecção de máximo intensidade de fase e na função de automatismo de religação das linhas 

de Média Tensão. Como analisado nas Secções 2.3.1 e 2.3.7 o funcionamento destas funções é 

dependente do tempo, assim, é justificável o uso do software PSCADTM – EMTDC ® devido à 

possibilidade de este efectuar simulações no domínio do tempo. É analisada a influência da 

Geração nas funções presentes nos sistemas de protecção das linhas da rede de distribuição 

quando a Geração é constituída por geradores de indução ou síncronos, devido a estes terem 

comportamentos diferentes ao longo da ocorrência do curto-circuito, como analisado na 

Secção 3.1. 
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4.2- Modelização da Rede de Média Tensão em Estudo 
 

Para a realização das simulações efectuadas neste trabalho a rede de distribuição de 

Média Tensão modelizada é a apresentada na Figura 4.1, sendo descrita seguidamente. 

 
 

 
Figura 4.1 - Rede de Média Tensão modelizada para simulação. 

 

A rede modelizada para teste é constituída por uma subestação de distribuição ligada a 

uma rede de 60kV. A rede de distribuição equivalente a montante é definida com uma 

potência de curto-circuito máxima de 250MVA e um rácio de X’’/R’’=2,5. Esta rede é assim 

modelizada através das impedâncias compostas por R´´ e X´´ (ver modelização no Anexo B). 

A Média Tensão de 15kV é constituída por duas linhas de configuração radial1 uma das quais 

tem interligada a Geração. As linhas alimentam uma carga de potência constante colocada no 

final destas. As duas linhas de saída da subestação têm como órgão de corte um disjuntor 

cada, que isola a linha em caso de defeito. Os disjuntores recebem ordem de abertura dada 

pelos relés e estes através de transformadores de tensão (TT) e de corrente (TI) colocados 

nas linhas, recebem medidas de tensão e corrente e comparam com os valores 

parametrizados das suas funções de protecção. Se estes valores forem violados os relés 

enviam uma ordem de abertura para os disjuntores. A Geração está interligada com a rede de 

Média Tensão através de um transformador de 0,69kV/15kV, onde a potência deste é de 4MVA 

se a Geração for constituída por um gerador de 2,2MVA, ou de 10MVA se o gerador tiver uma 

capacidade de 6MVA.  

São modelizadas em PSCADTM – EMTDC ® funções de protecção de máximo intensidade de 

fase para protecção das linhas de Média Tensão de acordo com a secção 2.3.1 e a função de 

automatismo de religação de disjuntores. Como analisado nas Secções 3.2, são identificados 

                                                   
1 ver características das linhas no Anexo B 
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problemas no funcionamento dessas funções quando se procede à introdução de Geração na 

rede. 

 

4.3- Problemas nas Funções de Protecção das Linhas com 
Geração – análise com recurso ao PSCADTM-EMTDC® 

 

Os sistemas de protecção das linhas de Média Tensão da rede de distribuição aquando da 

introdução de Geração podem ser alvo de problemas no seu funcionamento. Com o intuito de 

testar o comportamento das funções de protecção das linhas de Média Tensão aquando da 

introdução de Geração na rede procede-se à simulação em PSCADTM-EMTDC® de um defeito 

trifásico simétrico para diferentes locais das duas linhas de distribuição apresentadas na 

Figura 4.1. As simulações realizadas são efectuadas utilizando 4 máquinas diferentes para a 

Geração, duas de indução e duas síncronas com 2,2MVA e 6MVA, para estudar as diferenças 

que ocorrem nas funções de protecção aquando da variação do tipo de tecnologia e 

capacidade utilizadas na Geração, como se apresenta na Secção 3.1. 

Antes de se proceder ao estudo dos problemas que podem ocorrer nas funções de 

protecção das linhas de Média Tensão simula-se um curto-circuito trifásico simétrico ao longo 

de uma linha da rede de distribuição sem a introdução da Produção Dispersa. Para a 

simulação efectuada a corrente medida pelo relé de protecção é igual à corrente da linha, 

como exemplificado na Figura 4.2. Estes valores de corrente são usados como referência para 

análise da influência da Produção Dispersa nos sistemas de protecção. 
 

 
 

Figura 4.2 - Rede de Média Tensão modelizada para simulação sem Produção Dispersa. 

 

 

Apresenta-se na Tabela 4.1 os valores de corrente medidos pelo relé de protecção da 

linha onde se simula o curto-circuito. Os resultados apresentados encontram-se na base de 

205 A, (corrente nominal da linha de saída). 

 

 

 

 

 

 

 

medida 
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Tabela 4.1 — Corrente medida pelo relé sem introdução de Geração na Rede de 

Distribuição. 

Distância do 

Curto-circuito (km) 

Corrente medida pelo 

Relé de Protecção (p.u. A) 

0 19,87 

0,5 17,08 

1 14,86 

1,5 13,1 

2 11,69 

2,5 10,53 

3 9,57 

3,5 8,77 

4 8,08 

4,5 7,5 

5 6,99 

 

Os valores de corrente de curto-circuito apresentados na Tabela 4.1 são medidos 0,1 

segundos após o curto-circuito, que corresponde à situação em que a função de protecção de 

máximo intensidade de fase actua no 3º nível de detecção, como especificado na Secção 

2.3.1. O valor de actuação da função de protecção de máximo intensidade de fase da linha 

para o 3º nível de detecção pode ser parametrizado entre [1500 a 4000] A. Assim, na base de 

(205A) o valor de parametrização situa-se entre [7,32 a 19,51] p.u. A. 

 Seguidamente são efectuadas simulações com a introdução da Geração na rede de 

distribuição e analisada a influência que esta provoca nas funções de protecção das linhas de 

Média Tensão. 

4.3.1- Não Operação da Função de Protecção de Máximo Intensidade de 

Fase –“ Undereach”- Análise com recurso ao PSCADTM-EMTDC® 

O problema de “Undereach” pode-se verificar aquando da ocorrência de um curto-circuito 

na linha onde se encontra inserida a Produção Dispersa (PD), como exposto na Figura 4.3. A 

função de protecção de máximo intensidade de fase (MIF) da linha pode actuar mais 

tardiamente ou não actuar devido à contribuição da corrente de curto-circuito da rede 

equivalente a montante diminuir, como analisado na Secção 3.2.1. São seguidamente 

efectuadas simulações para o estudo e análise do problema de “Undereach”. A simulação do 

curto-circuito é simulado ao longo da linha de Média Tensão para várias distâncias entre este 

e a subestação. A Produção Dispersa encontra-se ligada no início da linha logo a após a 

subestação. Para a Geração usam-se 4 máquinas diferentes, dois geradores de indução e dois 

síncronos, com 2,2 MVA e 6MVA. Sendo que se pretende estudar a influência da Geração na 

não actuação da função de MIF da linha não são consideradas as religações automáticas 

existentes nos sistemas de protecção. Em todas as simulações efectuadas a rede foi 
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considerada em vazio, para as condições iniciais nos curto-circuitos em todos os casos 

efectuados seguidamente serem iguais. 

 
Figura 4.3 - Rede de Média Tensão modelizada para simulação do problema de “Undereach” 

i)  Simulação do problema de “Undereach” com Gerador de Indução de 

2,2MVA 

Simulando um curto-circuito trifásico simétrico, os valores da corrente de curto-circuito 

medida pelo relé de protecção da linha onde se encontra interligada a Produção Dispersa 

(PD), ver Figura 4.3, constituída por um gerador de indução (ind) de 2,2 MVA, são os 

apresentados na Tabela 4.2. Apresentam-se também os valores obtidos para a corrente de 

curto-circuito medida pelo relé de protecção sem a introdução da Produção Dispersa. 

 

Tabela 4.2 — Corrente medida pelo relé sem PD e com PD- gerador de indução de 2,2 

MVA. 

Distância do 

Curto-circuito (km) 

Corrente medida pelo 

Relé de Protecção 

Sem PD (p.u. A) 

Corrente medida pelo 

Relé de Protecção 

Com PD (p.u. A) 

0 19,87 19,71 

0,5 17,08 16,97 

1 14,86 14,69 

1,5 13,1 12,91 

2 11,69 11,48 

2,5 10,53 10,3 

3 9,57 9,35 

3,5 8,77 8,53 

4 8,08 7,84 

4,5 7,5 7,24 

5 6,99 6,72 

medida 
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Verifica-se na Tabela 4.2 que a influência do gerador de indução de 2,2MVA provoca uma 

diminuição da corrente medida pelo relé de protecção da linha, a maior diferença entre a 

corrente medida pelo relé de protecção sem Produção Dispersa e com a inserção desta foi de 

0,27 p.u. A para um curto-circuito ocorrido a 5km, que corresponde a 55,35 A (base de 205 

A). Verifica-se na Figura 4.4 o decréscimo da corrente medida pelo relé de protecção com o 

aumento da distância do curto-circuito à subestação, observa-se igualmente a proximidade 

entre as duas curvas, o que se traduz pela baixa influência que o gerador de indução 

provocou na corrente de curto-circuito medida pelo relé. 
 

 

 
Figura 4.4 - Corrente medida pelo Relé da linha com variação da distância do defeito. 

 

Na rede de distribuição em estudo (Figura 4.3) a função de máximo intensidade de fase 

da linha está parametrizada para 1500 A no 3º nível de detecção, ver Secção 2.3.1. Na 

ocorrência de um curto-circuito a 4,5km da subestação, a função de máximo intensidade de 

fase da linha actua para o 2º nível de detecção aquando da inserção da Produção Dispersa, 

caso que não ocorre sem a introdução desta. Verifica-se nas Figuras 4.5 e 4.6 a evolução 

temporal da corrente medida pelo relé de protecção da linha aquando de um curto-circuito 

trifásico simétrico a 4,5 km da subestação, sem Produção Dispersa e com a introdução desta. 
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Figura 4.5 - Evolução da corrente medida pelo relé sem Produção Dispersa – defeito a 4,5km. 

 

 
Figura 4.6 - Evolução da corrente medida pelo relé com Produção Dispersa 2,2 MVA – defeito a 4,5km – 

gerador de indução. 

 

Verifica-se nas Figuras 4.5 e 4.6 que a introdução da Produção Dispersa provoca que a 

função de MIF do relé de protecção da linha (ver Figura 4.3) actue no 2º nível de detecção, 

parametrizado para um tempo de actuação de 0,5 segundos, onde anteriormente sem a 

Produção Dispersa actuava no 3º nível de detecção a 0,1 segundos após o curto-circuito. 

Procede-se seguidamente ao estudo do problema de “Undereach” com o aumento da potência 

instalada da Produção Dispersa. 

ii) Simulação do problema de “Undereach” com Gerador de indução de 6 

MVA 

Introduzindo um gerador de indução de 6MVA no início da linha (ver Figura 4.3) simula-se 

a ocorrência de um curto-circuito trifásico simétrico ao longo da linha. Os valores de corrente 
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medida pelo relé de protecção são os apresentados na Tabela 4.3 onde se incluem os valores 

de corrente de curto-circuito obtidos sem a introdução da Produção Dispersa (PD). 

 

Tabela 4.3 — Corrente medida pelo relé sem PD e com PD- gerador de indução de 6 MVA. 

Distância do 

Curto-circuito (km) 

Corrente medida pelo 

Relé de Protecção 

Sem PD (p.u. A) 

Corrente medida pelo 

Relé de Protecção 

Com PD (p.u. A) 

0 19,87 19,46 

0,5 17,08 16,71 

1 14,86 14,47 

1,5 13,1 12,66 

2 11,69 11,19 

2,5 10,53 9,99 

3 9,57 8,99 

3,5 8,77 8,13 

4 8,08 7,42 

4,5 7,5 6,81 

5 6,99 6,27 

 

Com o aumento da capacidade da Produção Dispersa verifica-se que os valores de 

corrente medidos pelo relé de protecção da linha (ver Figura 4.3) tiveram uma maior 

diminuição em relação aos obtidos com um gerador de indução de 2,2 MVA, analisado em i) 

da Secção 4.3.1. Observa-se na Figura 4.7 as correntes de curto-circuito medidas pelo relé de 

protecção sem Produção Dispersa e com a introdução desta para um gerador de indução de 

2,2 MVA e de 6MVA. 
 

 
Figura 4.7 - Corrente medida pelo Relé da linha com variação da distância do defeito. 
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Verifica-se na Figura 4.7 que o aumento da capacidade instalada da Produção Dispersa 

influencia a corrente medida pelo relé de protecção, diminuindo essa corrente na ocorrência 

de um curto-circuito na linha. É observável igualmente o aumento da diferença entre a 

corrente medida pelo relé sem introdução e com introdução de Produção Dispersa com o 

aumento da distância do curto-circuito à subestação. Com a função de máximo intensidade 

de fase parametrizada para 1500 A para o 3º nível de detecção, na ocorrência de um curto-

circuito trifásico simétrico a 4,3km observa-se na Figura 4.8 a evolução temporal da corrente 

medida pelo relé da linha quando a Produção Dispersa é constituída por um gerador de 

indução de 6MVA.  
 

Figura 4.8 - Evolução da corrente medida pelo relé com Produção Dispersa de 6MVA – defeito a 4,3 km – 
gerador de indução. 

 

Observa-se na Figura 4.8 que com a introdução da Produção Dispersa a função de máximo 

intensidade de fase actua no 2º nível de detecção a 0,5 segundos após o curto-circuito, sem a 

introdução da Produção Dispersa a função de máximo intensidade de fase actua em 0,1 

segundos no 3º nível de detecção. 

A influência da Produção Dispersa nas correntes de curto-circuito numa rede de 

distribuição é variável no tempo com o tipo de gerador constituído por esta [18]. Assim, 

seguidamente são efectuadas simulações que verificam qual a influência que o uso de 

geradores síncronos na Produção Dispersa provoca na função de máximo intensidade de fase, 

já descrita na Secção 3.1. 

iii)  Simulação do Problema de “Undereach” com Gerador síncrono de 

2,2MVA 

Com o uso de um gerador síncrono de 2,2MVA na Produção Dispersa (PD) ligada após a 

subestação (ver Figura 4.3) é simulado um curto-circuito trifásico simétrico ao longo da linha. 

Os resultados obtidos para a corrente de curto-circuito medida pelo relé de protecção são 

apresentados na Tabela 4.4, onde se apresentam igualmente os valores obtidos para um 

curto-circuito trifásico simétrico sem a introdução da Produção Dispersa. 
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Tabela 4.4 — Corrente medida pelo relé sem PD e com PD – gerador síncrono de 2,2 MVA. 

Distância do 

Curto-circuito (km) 

Corrente medida pelo 

Relé de Protecção 

Sem PD (p.u. A) 

Corrente medida pelo 

Relé de Protecção 

Com PD (p.u. A) 

0 19,87 19,29 

0,5 17,08 16,24 

1 14,86 13,9 

1,5 13,1 12,11 

2 11,69 10,68 

2,5 10,53 9,54 

3 9,57 8,6 

3,5 8,77 7,83 

4 8,08 7,17 

4,5 7,5 6,61 

5 6,99 6,13 

 

Verifica-se pela análise dos resultados apresentados na Tabela 4.4 que a influência que a 

Produção Dispersa provoca na corrente medida pelos relé de protecção é superior à obtida 

para os geradores de indução, (ver Tabela 4.2 e 4.3), como se verifica na Figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9 - Corrente medida pelo Relé da linha com variação da distância do defeito. 

 

Verifica-se na Figura 4.9 a maior influência do gerador síncrono de 2,2 MVA em relação 

aos dois geradores de indução de 2,2 e 6 MVA analisados em i) e ii) na Secção 4.3.1. Esta 

maior influência deve-se ao facto de o gerador de sincronismo conseguir alimentar o curto-

circuito com um tempo superior aos geradores de indução [18]. Se a função de protecção de 

máximo intensidade de fase (MIF) estiver parametrizada para 1500A no 3º nível de detecção 
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verifica-se a actuação tardia da função para um curto-circuito a 4km de distância da 

subestação, como se apresenta na Figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10 - Evolução da medida pelo relé com Produção Dispersa de 2,2 MVA – defeito a 4 km – 

gerador síncrono. 

 

Observa-se na Figura 4.10 que a introdução da Produção Dispersa constituída por um 

gerador síncrono de 2,2MVA provoca a actuação da função de MIF no 3º nível de detecção 

para um curto-circuito trifásico a 4 km da subestação de distribuição. Verifica-se que é um 

valor de distância inferior em comparação com os casos apresentados dos dois geradores de 

indução estudados em i) e ii) da Secção 4.3.1, onde a actuação tardia da função de MIF 

ocorre com um curto-circuito trifásico simétrico aos 4,5km e 4,3 km da subestação. Segue-se 

uma análise para um gerador de sincronismo de 6MVA. 

iv)  Simulação do Problema de “Undereach” com Gerador síncrono de 6 

MVA 

Com a Produção Dispersa (PD) constituída por um gerador síncrono de 6MVA e ligada no 

início da linha após a subestação (ver Figura 4.3) os resultados obtidos para a corrente 

medida pelo relé de protecção para um curto-circuito trifásico simétrico simulado ao longo 

da linha encontram-se expostos na Tabela 4.5, juntamente com os resultados obtidos sem a 

introdução da Produção Dispersa. 
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Tabela 4.5 — Corrente medida pelo relé sem PD e com PD- gerador síncrono de 6 MVA- 

Distância do 

Curto-circuito (km) 

Corrente vista pelo 

Relé de Protecção 

Sem PD (p.u. A) 

Corrente vista pelo 

Relé de Protecção 

Com PD (p.u. A) 

0 19,87 18,82 

0,5 17,08 15,28 

1 14,86 12,69 

1,5 13,1 10,76 

2 11,69 9,28 

2,5 10,53 8,14 

3 9,57 7,22 

3,5 8,77 6,46 

4 8,08 5,8 

4,5 7,5 5,3 

5 6,99 4,85 

 

Verifica-se na Tabela 4.5 uma maior influência da Produção Dispersa constituída por um 

gerador síncrono de 6MVA que nos casos dos geradores de indução e do gerador síncrono de 

2,2 MVA analisados em i), ii), e iii) da Secção 4.3.1. Observa-se na Figura 4.11 a comparação 

entre os valores de corrente medida pelo relé de protecção com um gerador de 6MVA de 

indução e síncrono. 
 

 
Figura 4.11 - Corrente medida pelo Relé da linha com variação da distância do defeito- 

 

Observa-se na Figura 4.11 uma maior influência da produção Dispersa constituída por um 

gerador síncrono quando comparada com um gerador de indução com a mesma capacidade, 

este facto ocorre devido ao gerador síncrono ser capaz de contribuir com uma corrente de 
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forma sustentada durante a ocorrência do curto-circuito ao contrário do gerador de indução, 

como analisado na Secção 3.1. 

Com o gerador síncrono de 6MVA, para uma parametrização do 3º nível de detecção da 

função de máximo intensidade de fase (MIF) de 1500 A, na ocorrência de um curto-circuito a 

3km, a função de MIF actua no 2º nível de detecção, um valor inferior aos analisados nos 

casos i) ii) iii) da Secção 4.3.1. Observa-se na Figura 4.12 a evolução temporal da corrente 

medida pelo relé de protecção para um curto-circuito trifásico simétrico a 3km da subestação 

com a introdução da Produção Dispersa. 
 

 
Figura 4.12 - Evolução da corrente medida pelo relé com Produção Dispersa de 6MVA– defeito a 3 km – 

gerador síncrono. 
 

Observa-se na Figura 4.12 a actuação da função de máximo intensidade de fase 0,5 

segundos após o curto-circuito, no 2º nível de detecção. 

 

Com a produção Dispersa constituída por um gerador síncrono de 6MVA, que das 4 

máquinas estudadas em 4.3.1 é a que mais influência tem na função de protecção de máximo 

intensidade de fase (ver Figura 4.3), aumenta-se a distância da linha de Média Tensão da 

rede para 20km e procede-se à simulação de um curto-circuito trifásico ao longo da linha e 

verifica-se a que distância a função de MIF não actua, ou seja, a corrente medida pela função 

seja inferior a 1,3 x In. Verifica-se na Figura 4.13 a evolução da corrente medida pelo relé de 

protecção da linha 1 (ver Figura 4.3) sem a Produção Dispersa e com a introdução desta. 
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Figura 4.13 - Corrente medida pelo Relé da linha com variação da distância do defeito até 20 km. 

 

A função de máximo intensidade de fase como referido na Secção 2.3.1 é parametrizada 

para 3 níveis de detecção, o 1º nível é parametrizado para 1,3 x In, o 2º nível para 2x In e o 

3º para 1500 A. Observando-se a Figura 4.13 verifica-se que sem a introdução da Produção 

Dispersa para um curto-circuito trifásico simétrico a 20 km a função de MIF actua para o 2º 

nível de detecção e com a introdução da Geração na rede de distribuição a função de MIF não 

actua. Verifica-se na Figura 4.14 a evolução da corrente de curto-circuito medida pelo relé 

de protecção onde para um curto-circuito a 13,5km existe a actuação da protecção de 

máximo intensidade no 1º nível de actuação, 1 segundo após o curto-circuito, e na Figura 

4.15 a evolução da corrente medida pelo relé de protecção na ocorrência de um curto-

circuito a 20km onde se observa a não actuação da MIF. 

 

 
Figura 4.14 - Evolução da corrente medida pelo relé com Produção Dispersa de 6MVA – defeito a 13,5 

km gerador síncrono. 
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Figura 4.15 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 com Produção Dispersa de 6MVA – defeito aos 20 

km – gerador síncrono 
 

A Produção Dispersa pode levar a não actuação da função de máximo intensidade de fase 

como se verifica na Figura 4.15, contudo para a rede apresentada na Figura 4.1 com as 

características especificadas no Anexo B, para ocorrer a não actuação da função de MIF o 

curto-circuito teve de ser originado a uma distância de 20km. Com os valores especificados 

para a linha de saída de Média Tensão (ver Anexo B) uma linha de 20 km de comprimento tem 

uma queda de tensão superior aos valores permitidos pelo agente de distribuição. Verifica-se 

assim que para a rede em estudo, especificada na Secção 4.1, a não actuação da função de 

protecção de MIF é um acontecimento inviável, contudo verificou-se a possível actuação mais 

tardia da função e comprovou-se a influência da Geração na rede de distribuição para a 

ocorrência do problema de “Undereach”. 

v)  Análise e conclusão do estudo efectuado para o problema de 

“Undereach” 

 

Em conclusão à análise efectuada, em i), ii), iii) e iv) na Secção 4.3.1, observa-se na 

Figura 4.16 as correntes medidas pelo relé de protecção da linha de Média Tensão aquando 

da ocorrência de um curto-circuito trifásico simétrico na linha que interliga com a Produção 

Dispersa (ver Figura 4.3). 
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Figura 4.16 - Corrente medida pelo Relé da linha com variação da distância do defeito. 

 

Verifica-se na Figura 4.16 que a capacidade dos geradores influência a corrente medida 

pelo relé de protecção da linha de Média Tensão onde se encontra interligada a Produção 

Dispersa (ver Figura 4.3) na ocorrência de um curto-circuito. Como analisado na Secção 3.2.1, 

verifica-se que com a Produção Dispersa ligada no início da linha, quanto maior for a 

distância do defeito à subestação maior é a diferença entre a corrente medida pelo relé de 

protecção antes e após a introdução da Produção Dispersa. Verifica-se igualmente que quanto 

maior for a capacidade da Produção Dispersa maior é a influência desta na ocorrência de um 

curto-circuito, diminuindo a corrente medida pelo relé de protecção da linha. É verificada a 

influência que o tipo de geradores constituídos pela Produção Dispersa tem na corrente 

medida pelo relé onde, se observa na Figura 4.16, que um gerador síncrono tem maior 

influência que os geradores de indução. Observa-se na Figura 4.16 que um gerador síncrono 

de 2,2 MVA tem uma maior influência que um gerador de indução de 6 MVA na corrente 

medida pelo relé de protecção, esta maior influência dos geradores síncronos é devida a este 

tipo de gerador ter valores de correntes de curto-circuito mais elevados com capacidade de 

manter esses valores durante um tempo superior, em comparação com os geradores de 

indução, como já analisado na Secção 3.1. Para se verificar a diferença entre a corrente 

fornecida pelos geradores de indução e síncrono na ocorrência de um defeito simula-se um 

curto-circuito trifásico simétrico no início da linha de Média Tensão apresentada na Figura 4.3 

e observa-se a participação do gerador de indução e síncrono, ambos de 6MVA, na corrente 

de curto-circuito. Observa-se nas Figuras 4.17 e 4.18 a evolução da corrente de curto-circuito 

fornecida pela Produção Dispersa para os dois tipos de geradores, onde para melhor análise, 

foram desligados os sistemas de protecção da linha. 
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Figura 4.17 - Evolução da corrente da Produção Dispersa - gerador de indução de 6MVA. 

 

 
Figura 4.18 - Evolução da corrente da Produção Dispersa - gerador síncrono de 6MVA. 

 

Observa-se a maior influência do gerador síncrono para a contribuição do curto-circuito 

na Figura 4.18, com valores de corrente mais elevados e com a capacidade de manter esses 

valores um tempo superior quando comparado com a corrente fornecida pelo gerador de 

indução, observável na Figura 4.17, onde se verifica inicialmente um pico de corrente, 

contudo logo de seguida a corrente diminui para valores próximos do valor nulo. Conclui-se 

assim a maior influência do gerador de sincronismo para as correntes de curto-circuito da 

rede de distribuição de Média Tensão.  

vi) Análise da influência da Distância da Produção Dispersa à subestação 

na ocorrência do problema de “Undereach” 

No estudo efectuado em i), ii), iii) e iv) na Secção 4.3.1 a Produção Dispersa (PD) esteve 

interligada no início da linha de Média Tensão, logo após a subestação (ver Figura 4.3).  
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Procede-se então à análise da influência que a distância da Produção Dispersa à subestação 

provoca na corrente medida pelo relé de protecção da linha, como analisado em 3.2.1. Para 

este estudo utiliza-se um gerador síncrono de 6MVA e simula-se um curto-circuito trifásico 

simétrico no final da linha de 5km e interliga-se a Produção Dispersa a diferentes distâncias 

da subestação. Os valores de corrente medidos pelo relé de protecção da linha estão expostos 

na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 — Corrente medida pelo relé com variação da distância da PD e curto-circuito 

a 5 km. 

Distância da PD  

à subestação (km) 

Corrente medida pelo 

Relé de Protecção 

(p.u. A) 

0 4,85 

0,5 4,89 

1 4,9 

1,5 5,01 

2 5,12 

2,5 5,26 

3 5,45 

3,5 5,68 

4 5,97 

4,5 6,31 

5 6,64 

 

Como se observa na Tabela 4.6 e na Figura 4.19 com o aumento da distância da Produção 

Dispersa à subestação a corrente medida pelo relé de protecção da linha onde a Geração está 

inserida (ver Figura 4.3) aumenta, o que é benéfico para a actuação da função de máximo 

intensidade de fase. Verifica-se na Tabela 4.6 que o valor da corrente medida pelo relé de 

protecção para um curto-circuito a 5km é de 6,64 p.u. A próxima da obtida para a situação 

de um curto-circuito a 5km da subestação sem introdução da Produção Dispersa, como se 

verifica na Tabela 4.1 que é de 6,99 p.u. A. Assim, quanto mais afastada for interligada a 

Produção Dispersa da subestação menor influência esta tem na corrente medida pelo relé de 

protecção da linha. 
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Figura 4.19 - Corrente medida pelo Relé da linha com variação da distância da Produção Dispersa à 

subestação. 

4.3.2- Falsa actuação da Função de Máximo Intensidade de Fase - saída 

indevida de uma linha sã - Análise com recurso ao PSCADTM-EMTDC® 

 

O problema da falsa actuação da função de protecção de máximo intensidade de fase 

(MIF) da linha que interliga com a Produção Dispersa (PD) pode ocorrer aquando de um curto-

circuito numa linha adjacente, como se verifica na Figura 4.20. A contribuição de corrente da 

Produção Dispersa para o curto-circuito pode ser suficiente elevada para provocar a actuação 

da função de protecção de MIF da linha 1, saindo de serviço uma linha sem defeito. 

Efectuam-se seguidamente testes em PSCADTM-EMTDC® para análise da influência que a 

Produção Dispersa provoca na função de protecção de MIF das linhas de Média Tensão 

aquando de um curto-circuito trifásico simétrico numa linha adjacente à que contém a 

Produção Dispersa interligada, caracterizada na secção 3.2.2. É simulado um curto-circuito 

trifásico simétrico na linha 2 (ver Figura 4.20) e verifica-se em que condições ocorre a falsa 

saída de serviço da linha 1. Para a realização das simulações são usadas 4 máquinas 

diferentes para a Produção Dispersa, dois geradores de indução e dois de sincronismo com 2,2 

e 6MVA, de forma a avaliar o impacto que a capacidade do gerador e o seu tipo tem na 

ocorrência deste problema. 
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Figura 4.20 - Rede de Média Tensão modelizada para simulação do problema da falsa actuação do relé 

da linha 1. 

 

i) Simulação do problema da saída indevida de uma linha sã com Gerador 

de indução de 2,2MVA 

Para análise do problema da falsa actuação da função de protecção de máximo 

intensidade de fase (MIF) da linha 1 (ver Figura 4.20) é simulado um curto-circuito trifásico 

simétrico no início da linha 2, com a Produção Dispersa (PD) ligada no início da linha 1 e 

constituída por um gerador de indução de 2,2MVA. Observa-se na Figura 4.21 a evolução da 

corrente medida pelo relé de protecção da linha 1. Verifica-se que a corrente após o curto-

circuito diminui, assim, depois de 0,1 segundo a corrente encontra-se com valores próximos 

de zero não existindo actuação da função de MIF da linha 1. Esta diminuição de corrente 

ocorre pois a Produção Dispersa é constituída por um gerador de indução, este na ocorrência 

do curto-circuito deixa de receber potência reactiva da rede necessária ao seu 

funcionamento. Quando a função protecção de MIF da linha 2 actua no 3º nível de detecção 

verifica-se um aumento da corrente na linha 1 devido à sincronização do gerador de indução 

com a rede, contudo não é suficiente para provocar a actuação da função. Observa-se na 

Figura 4.22 que após 0,1 segundos do início do defeito a função de MIF da linha 2 provoca o 

disparo do disjuntor da linha, saindo esta de serviço. 
 

medida 

medida 
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Figura 4.21 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 com Produção Dispersa de 2,2 MVA – gerador de 

indução - defeito na linha 2. 
 

 
Figura 4.22 - Evolução da corrente medida pelo relé 2 com Produção Dispersa de 2,2 MVA – gerador de 

indução - defeito na linha 2. 

 

Conclui-se que interligando a Produção Dispersa com um gerador de indução de 2,2 MVA 

não provoca a saída intempestiva da linha 1 (ver Figura 4.20) aquando de um curto-circuito 

na linha adjacente, saindo de serviço só a linha com defeito. Seguidamente aumenta-se a 

capacidade da Produção Dispersa para 6MVA, através de um gerador de indução. 

ii)  Simulação do Problema da falsa actuação da Função de Protecção de 

Máximo Intensidade de Fase com Gerador de indução de 6MVA 

Procede-se seguidamente ao estudo da influência da Produção Dispersa (PD) na função de 

protecção de máximo intensidade de fase (MIF) da linha 1 (ver Figura 4.20) aquando de um 

curto-circuito trifásico simétrico no início da linha 2. A Produção Dispersa é constituída por 

um gerador de indução de 6MVA e encontra-se ligada no início da linha 1. Simula-se um curto 
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- circuito trifásico simétrico no início da linha 2 onde se observa a evolução da corrente 

medida pelo relé de protecção da linha 1 na Figura 4.23 e da linha 2 na Figura 4.24. 

 

 
Figura 4.23 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 com Produção Dispersa de 6MVA – gerador de 

indução - defeito na linha 2. 
 

 
Figura 4.24 - Evolução da corrente medida pelo relé 2 com Produção Dispersa de 6MVA – gerador de 

indução - defeito na linha 2. 

 

Como analisado no caso i) da Secção 4.3.2, não ocorre a falsa actuação da função de 

protecção de MIF da linha 1 (ver Figura 4.20) saindo só de serviço a linha onde ocorre o curto-

circuito, como se observa na Figura 4.24, onde se verifica a actuação da função de MIF no 3º 

nível de detecção 0,1 segundos após o início do curto-circuito.  

Conclui-se com o estudo efectuado em i) e ii) da Secção 4.3.2, que não ocorre a falsa 

actuação da função de MIF da linha 1 (ver Figura 4.20), com a Produção Dispersa constituída 

por um gerador de indução, pois na ocorrência de um curto-circuito na linha 2 o gerador de 

indução deixa de receber potência reactiva necessária ao seu funcionamento, diminuindo 
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assim a sua corrente fornecida. Procede-se em seguida à simulação do problema da falsa 

actuação da função de MIF com a inserção de um gerador síncrono. 

iii)  Simulação do Problema da falsa actuação da Função de Protecção de 

Máximo Intensidade de Fase com Gerador síncrono de 2,2MVA 

 

 Procede-se à simulação de um curto-circuito na linha 2 (ver Figura 4.20) adjacente à 

linha 1 que contém a Produção Dispersa (PD) com um gerador síncrono de 2,2 MVA interligada 

no início da linha 1. Simula-se um curto-circuito trifásico simétrico no início da linha 2 onde 

se observa a evolução da corrente medida pelos relés das linhas 1 e 2 nas Figuras 4.25 e 4.26. 
 

 
Figura 4.25 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 com Produção Dispersa de 2,2 MVA – gerador 

síncrono -defeito na linha 2. 
 

 
Figura 4.26 - Evolução da corrente medida pelo relé 2 com Produção Dispersa de 2,2MVA – gerador 

síncrono - defeito na linha 2. 
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Verifica-se por análise da Figura 4.25 que a corrente proveniente da Produção Dispersa 

não é suficientemente elevada para provocar a actuação da função de protecção de máximo 

intensidade de fase (MIF) da linha 1 (ver Figura 4.20), saindo só de serviço a linha 2 onde 

ocorre o curto-circuito. Observa-se na Figura 4.26 a actuação da função de MIF da linha 2 

para o 3º nível de detecção após 0,1 segundos do início do curto-circuito. Seguidamente 

altera-se o gerador síncrono de 2,2MVA para um de 6 MVA analisando a influência do aumento 

da capacidade. 

iv)  Simulação do Problema da falsa actuação da Função de Máximo 

Intensidade de Fase com Gerador síncrono de 6MVA 

Procede-se à análise da influência da Produção Dispersa (PD) na falsa actuação da função 

de máximo intensidade de fase (MIF) da linha 1 (ver Figura 4.20) quando constituída por um 

gerador síncrono de 6MVA. Procede-se à simulação de um curto-circuito trifásico simétrico no 

início da linha 2, onde se observa a evolução temporal da corrente medida pelos relés de 

protecção da linha 1 e 2 nas Figuras 4.27 e 4.28. 

 

 
Figura 4.27 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 com Produção Dispersa de 6MVA – gerador 

síncrono - defeito na linha 2. 
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Figura 4.28 - Evolução da corrente medida pelo relé 2 com Produção Dispersa de 6MVA – gerador 

síncrono - defeito na linha 2. 

 

Observa-se na Figura 4.27 à actuação da função de MIF da linha 1 (ver Figura 4.20), 

situação que não deveria ocorrer, comprova-se assim a falsa actuação da função de protecção 

MIF da linha que contém a Produção Dispersa aquando de um curto-circuito numa linha 

adjacente. Observa-se na Figura 4.28 a actuação da função de MIF para a linha 2. Contudo 

esta situação é dependente da localização do curto-circuito. Com um o curto-circuito a 500 m 

da subestação apenas a função de MIF da linha 2 actua para o 3º nível de detecção como se 

observa na Figura 4.30. Observa-se na Figura 4.29 que a corrente medida pelo relé de 

protecção da linha 1 é inferior à parametrizada (7,31 p.u.A) para o 3º nível de detecção da 

função MIF. 

 

 
Figura 4.29 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 com Produção Dispersa de 6MVA – gerador 

síncrono - defeito na linha 2 a 500 metros. 
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Figura 4.30 - Evolução da corrente medida pelo relé 2 com Produção Dispersa de 6MVA – gerador 
síncrono - defeito na linha 2 a 500 metros. 

v) Análise e conclusão do estudo efectuado para o Problema da Falsa 

actuação da Função de Máximo Intensidade de Fase 

O problema da falsa actuação da função de protecção de máximo intensidade de fase 

(MIF) da linha 1 (Ver Figura 4.20) aquando de um curto-circuito na linha 2 da rede de 

distribuição pode ocorrer aquando da introdução de uma Geração na linha 1. Conclui-se pelas 

simulações efectuadas para o estudo deste problema i), ii), iii), iv), na Secção 4.3.2 que para 

a ocorrência deste problema as condições propícias a esse acontecimento é o uso de 

geradores síncronos em que se verificou que quanto maior a sua capacidade maior é a sua 

contribuição para o curto-circuito. Nos 4 casos analisados em 4.3.2. apenas se verificou a 

ocorrência deste problema para um gerador síncrono de 6 MVA, analisado no ponto iv).  

 

 

4.4- Função de Automatismo de Religação em Redes de Média 
Tensão com Geração: Os Problemas 

 

A inserção de Geração numa rede de distribuição de Média Tensão pode influenciar o 

funcionamento da função de automatismo de religação automática presente nos sistemas de 

protecção das linhas de Média Tensão. A inserção da Produção Dispersa pode tornar um curto-

circuito semi-permanente, que seria eliminado aquando da abertura do disjuntor, num curto-

circuito permanente se a Produção Dispersa continuar a alimentar o curto-circuito no período 

em que o disjuntor se encontra aberto. Na ocorrência de um curto-circuito depois da 

interligação da Produção Dispersa com a rede, representado na Figura 4.31, a religação 

automática pode não ocorrer devido à função de presença de tensão da linha bloquear a 

operação de religação, como descrito em 3.2.3. 
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Figura 4.31 - Rede de Média Tensão modelizada para simulação do problema da falha do automatismo 

de religação. 
 

Simula-se um curto-circuito trifásico simétrico após a interligação da Produção Dispersa 

com a rede com a PD interligada no início da linha (ver Figura 4.31), a máquina utilizada para 

a PD é um gerador síncrono de 6MVA. De referir que a Produção Dispersa sai de serviço se a 

sua tensão descer a 0,85% do valor nominal, como referido na Secção 2.4. Simulando um 

curto-circuito trifásico simétrico ao longo da linha verifica-se que um defeito a 2km da 

subestação permite que a tensão da Produção Dispersa não viole o limite inferior da sua 

função de mínimo de tensão. Verifica-se na Figura 4.32 e 4.33 a evolução da tensão medidas 

pelo relé de protecção da linha e a tensão à saída da Produção Dispersa. 

 

 
Figura 4.32 - Evolução da tensão medida pelo relé 1 com Produção Dispersa 6MVA – gerador síncrono - 

defeito a 2km. 
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Figura 4.33 - Evolução da tensão à saída da Produção Dispersa 6MVA – gerador síncrono - defeito a 2km. 

  

O curto-circuito iniciado aos 2 segundos é eliminado pela função de máximo intensidade 

de fase da linha (MIF) aos 2,1 segundos, aos 2,4 segundos (0,3 segundos após a abertura do 

disjuntor) a função de religação actua, contudo como a função de presença de tensão detecta 

tensão na linha impede a religação automática. 

Com a Produção Dispersa constituída por um gerador de indução este problema não 

ocorre, pois aquando da abertura do disjuntor o gerador deixa de receber potência reactiva 

da rede necessária ao seu funcionamento, assim, a tensão da Produção Dispersa diminui, 

abaixo de 85% da tensão nominal, retirando de serviço a PD. 

 

 

4.5- Possíveis soluções para os problemas ocorridos nas 
Funções de Protecção de Máximo Intensidade de Fase 

 

É efectuado seguidamente um estudo para analisar as possíveis soluções para os 

problemas que podem ocorrer na função de protecção de máximo intensidade de fase (MIF) 

aquando da introdução da Geração na rede de distribuição. Os dois problemas identificados, 

o problema da actuação mais tardia da função de MIF “Undereach” (ver Secção 4.3.1) e o da 

falsa actuação da função de MIF (ver Secção 4.3.2). As possíveis soluções para os problemas 

têm resolução contraditória como já estudado nas Secções 3.2.1 e 3.2.2. Verifica-se que no 

estudo efectuado na Secção 4.3.2 que o problema da falsa actuação da função de máximo 

intensidade de fase só ocorreu com o uso de um gerador síncrono de 6MVA para a Produção 

Dispersa, assim, o estudo que se segue é efectuado usando este gerador. 

Antes de se proceder ao estudo das possíveis soluções define-se em que condições actua a 

função de protecção de MIF sem efectuar alterações das suas parametrizações, ou seja com o 

3º nível de detecção da função de máximo intensidade de fase a 1500 A, o 2º nível de 

detecção a 2x In e o 1º nível de detecção a 1,3 x In (ver Secção 2.3.1). Verifica-se na Secção 

4.3 que para um curto-circuito trifásico simétrico ao longo de uma linha da rede de 

distribuição sem Introdução de Geração (ver Figura 4.2) a função de MIF actua no 3º nível de 

detecção para um curto-circuito trifásico até uma distância de 4,6km da subestação, a 4,7 
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km a função de MIF já actua para o 2º nível de detecção como se verifica nas Figuras 4.34 e 

4.35. 
 

 
Figura 4.34 - Evolução da corrente medida no relé 1 - defeito na linha 1 aos 4,6 km. 

 

 
Figura 4.35 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 - defeito na linha 1 aos 4,7 km. 

 

Após a introdução da Produção Dispersa constituída por um gerador síncrono de 6MVA (ver 

Secção 4.3.1), na ocorrência de um curto-circuito trifásico na linha que interliga com a 

Geração (ver Figura 4.3), a função de MIF actua no 3º nível de detecção com um curto-

circuito a ocorrer até 2,9 km de distância da subestação, verifica-se na Figura 4.12 analisada 

na Secção 4.3.1 que para um curto-circuito a 3km a função de MIF já actua para o 2º nível de 

detecção. 

Para o problema da falsa actuação da função de MIF analisado na Secção 4.3.2 verifica-se 

que a função da linha 1 (ver Figura 4.20) actua com a ocorrência de um defeito trifásico 

simétrico na linha 2 até uma distância de 0,4 km da subestação, com uma distância de 0,5 km 

a função de MIF da linha 1 já não actua, como se pode verificar na Figura 4.29. 
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4.5.1-  Possível solução para o problema da actuação mais tardia da Função 

de Máximo Intensidade de Fase - “Undereach” 

 

O problema de “Undereach” analisado na Secção 4.3.2 pode ocorrer aquando de um 

curto-circuito na linha onde se encontra interligada a Produção Dispersa (ver Figura 4.3). Sem 

a introdução da Produção Dispersa verifica-se que a função de máximo intensidade de fase 

(MIF) actua para o 2º nível de detecção para um curto-circuito originado a partir de 4,7km de 

distância da subestação como se verifica na Figura 4.35. Uma possível solução é a diminuição 

da corrente de actuação da MIF para o 3º nível de detecção. Com a introdução da Produção 

Dispersa constituída por um gerador síncrono de 6MVA simula-se um curto-circuito a 4,6 km 

da subestação, o valor de corrente medida pelo relé de protecção da linha que interliga com 

a Geração é de 5,20p.u. A. Assim parametriza-se a função de MIF para 5,1 p.u. A no 3º nível 

de detecção, diminuído o valor de actuação que anteriormente se encontrava a 7,3 p.u.A. 

Simula-se agora um curto-circuito trifásico simétrico a 4,6km da subestação com a Produção 

Dispersa introduzida no início da linha. Com a nova parametrização da função de MIF verifica-

se na Figura 4.36 que a função actua para o 3º nível de detecção, igualmente no nível que 

actua sem Produção Dispersa. 

 

 
Figura 4.36 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 - defeito na linha 1 aos 4,6 km. 

 

Como se observa na Figura 4.36 o problema de “Undereach” pode ser evitado com a 

diminuição da corrente de actuação para a função de MIF da linha que interliga com a 

Produção Dispersa. Contudo este problema de “Undereach” agrava o problema da falsa 

actuação da função de MIF da linha 1 (ver Figura 4.20) aquando de um curto-circuito na linha 

2. Com as parametrizações por defeito utilizadas nas Secções 4.3.1 e 4.3.2 o problema da 

falsa actuação da função de MIF da linha 1 só se verifica se o curto-circuito na linha 2 for 

realizado até uma distância de 0,4 km da subestação. Com a diminuição da corrente de 

actuação da função de MIF da linha 1, na ocorrência de um curto-circuito na linha 2 a função 

de protecção actua para curto-circuitos até 1,4 km da subestação, observa-se na Figura 4.37 

a evolução da corrente medida pelo relé de protecção da linha 1 na ocorrência de um curto-
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circuito a 1,4 km de distância da subestação na linha 2, onde se verifica que existe falsa 

actuação da protecção. 

 

 
Figura 4.37 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 - defeito na linha 2 aos 1,4 km. 

 

Conclui-se que a solução encontrada para prevenir o problema de “Undereach” provoca o 

agravamento do problema da falsa actuação da função de MIF da linha 1 (ver Figura 4.20) 

aquando de um curto-circuito numa linha adjacente. 

4.5.2- Possível solução para a falsa actuação da Função de Máximo 

Intensidade de Fase – saída indevida de uma linha sã 

O problema da falsa actuação da função de máximo intensidade de fase (MIF) da linha1 

(ver Figura 4.20) que interliga com a Produção Dispersa pode ocorrer aquando de um curto-

circuito na linha 2 como analisado na Secção 4.3.1. Uma possível solução para este problema 

é aumentar a corrente de actuação da função de protecção da linha 1 do 3º nível de 

detecção. Simulando um curto-circuito trifásico simétrico no início da linha 2, a corrente 

medida pelo relé de protecção da linha 1 é de 8,68 p.u. A, assim, altera-se a corrente de 

actuação da função de MIF do 3º nível de detecção da linha 1 para 8,8 p.u. A. Verifica-se que 

com alteração efectuada na ocorrência de um curto-circuito trifásico simétrico no início da 

linha 2 a função de protecção de MIF da linha 1 não actua como se observa na Figura 4.38. 
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Figura 4.38 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 - defeito na linha 2 aos 0 km. 

 

Contudo, a resolução do problema da saída indevida da linha 1 (ver Figura 4.20) provoca 

um agravamento no problema de “Undereach” estudado na Secção 4.3.1. Antes de se 

efectuar a alteração da parametrização, ou seja, com a parametrização da função de MIF a 

7,31 A no 3º nível de detecção verifica-se na Secção 4.5.1 que esta actuava para o 3º nível de 

detecção para curto-circuitos trifásicos até 3 km de distância da subestação. Com a alteração 

efectuada verifica-se que a função de protecção só actua no 3º nível de detecção com curto-

circuitos até 2,3 km de distância da subestação. Para um curto-circuito a 2,4 km da 

subestação a função de MIF actua para o 2º nível de detecção como se observa na Figura 

4.39. 

 

 
Figura 4.39 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 - defeito na linha 1 aos 2,4 km. 

 

Verifica-se na Figura 4.39 um agravamento do problema de “Undereach” com a resolução 

do problema da saída indevida da linha 1. 
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4.5.3- Conflito das soluções dos problemas da Função de Máximo 

Intensidade de Fase: Possível Solução 

Na análise efectuada nas Secções 4.5.1 e 4.5.2 verifica-se que existe um conflito na 

resolução dos dois problemas, o da actuação mais tardia da função de máximo intensidade de 

fase (MIF) –“Undereach” e o da falsa actuação da função de MIF. É necessário assim encontrar 

um compromisso em que seja possível encontrar uma solução que satisfaça ambos os 

problemas. 

Uma possível solução que evite o problema de “Undereach” (ver Secção 4.3.1) e o da 

falsa actuação da função MIF (ver Secção 4.3.2) é diminuir o valor de actuação da função de 

MIF do 3º nível de detecção, como analisado na Secção 4.5.1, prevenindo o problema de 

“Undereach” aquando de um curto-circuito na linha 1 (ver Figura 4.20) e diminuir o tempo de 

actuação da função de MIF da linha 2. Deste modo aquando de um curto-circuito na linha 2 a 

função de protecção da linha 2 actua mais rapidamente que a da linha 1. Observa-se na 

Figura 4.40 que a função de protecção da linha 1 não actua para um defeito na linha 

adjacente pois como se observa na Figura 4.41 a função de protecção da linha 2 actua para 

um tempo inferior a 0,1 segundo. 
 

 
Figura 4.40 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 - defeito na linha 2 aos 0 km. 
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Figura 4.41 - Evolução da corrente medida pelo relé 2 - defeito na linha 2 aos 0km. 

 

 

 

4.6- Resumo  
 

Neste capítulo foi analisada a influência que a introdução da Geração numa rede de 

distribuição de Média Tensão provoca nas funções de protecção e nas funções de 

automatismo das linhas de Média Tensão. Foram identificados 3 problemas, o problema da 

actuação mais tardia da função de máximo intensidade de fase - “Undereach”, a falsa 

actuação da função de máximo intensidade de fase e o bloqueio da função de automatismo 

de religação automática. 

No problema de “Undereach”, por análise do estudo efectuado em 4.3.1, conclui-se que a 

introdução de um gerador síncrono tem maior influência que um gerador de indução e que 

quanto maior a capacidade deste, maior é a sua influência na ocorrência deste problema. 

No problema da falsa actuação da função de máximo intensidade de fase da linha que 

interliga com a Produção Dispersa aquando de um curto-circuito numa linha adjacente, 

analisado em 4.3.2, conclui-se nos casos analisados em i) ii) iii), iv) da Secção 4.3.2, que só 

foi possível a detecção deste problema com um gerador síncrono de 6MVA. A introdução da 

Geração também pode influenciar a função de automatismo, tornando um defeito que seria 

extinto com a acção dos automatismos de religação, num defeito permanente. Os 

automatismos de religação podem ser bloqueados se a Produção Dispersa não sair de serviço 

após a actuação dos sistemas de protecção da linha com defeito em que esteja incluída a 

Produção Dispersa. Se a Produção Dispersa não sair de serviço a função de presença de tensão 

existente na linha de Média Tensão irá bloquear a função de religação automática. 

Procedeu-se à análise de possíveis soluções para os problemas encontrados ocorridos nas 

funções de protecção, onde se verifica que existe um conflito na resolução entre o problema 

de “Undereach” e o da falsa actuação da função de máximo intensidade de fase. Assim, foi 

proposta uma solução que soluciona os dois problemas simultaneamente, diminuindo a 

corrente de actuação do 3º nível de detecção da função de máximo intensidade da linha 1 

(ver Figura 4.1) e diminuindo o tempo de actuação do 3º nível de detecção da função de 

máximo intensidade de fase da linha 2. 
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Capítulo 5  

Rede de Distribuição de Energia com 
Geração: Teste das Funções de 
Protecção com recurso ao “RTDS®-
Simulator FEUP” 

Neste capítulo serão efectuados testes em tempo real às funções de protecção de um relé 

digital comercial com a ajuda do “RTDS® - Simulator FEUP”. Será efectuada inicialmente uma 

descrição do esquema de ligações utilizado entre o simulador e o relé digital comercial 

testado para a realização das simulações em circuito fechado. Serão realizados seguidamente 

testes em circuito fechado com a inclusão do relé digital comercial para estudo dos 

problemas que podem ocorrer nas funções de protecção das linhas de Média Tensão de uma 

rede de distribuição quando é inserida uma Geração na rede. Por fim será analisada uma 

possível solução dos respectivos problemas e verificada se de possível aplicação no relé 

digital comercial. 

 

 

5.1- Simulador Digital em Tempo Real 
 

O RTDS® (“Real Time Digital Simulator”) é um simulador de sistemas de energia que 

resolve transitórios electromagnéticos em tempo real. Este sistema é usado para 

simulações/testes em circuito fechado de equipamentos de protecção e controlo. O 

Simulador em Tempo Real RTDS® permite ao utilizador efectuar o estudo e análise de 

perturbações nos equipamentos do sistema eléctrico e prevenir falhas destes. O simulador 

combina hardware com software (RSCAD®) próprio [31]. 

Facto de referir é que o simulador funciona continuamente em tempo real, ou seja, 

resolve as equações do sistema de energia suficientemente rápido para continuamente 

produzir saídas que representam condições reais da rede de energia. Devido à capacidade de 

produzir soluções em tempo real o simulador pode ser ligado directamente a equipamentos 

do sistema de energia ou sistemas de protecção. A simulação em tempo real consiste na 
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utilização discreta de um passo de integração de pequeno intervalo de tempo assemelhando-

se assim o mais possível à realidade contínua. [31] 

5.1.1- Simulação em Circuito Fechado com o RTDS® -Simulator FEUP 

A realização de simulações em circuito fechado está ligada com a bidireccionalidade 

existente entre o software e o simulador e entre este e o equipamento real a testar. O 

software envia ordens de comando para o simulador e recebe deste os resultados obtidos na 

simulação através de uma ligação Ethernet LAN. O simulador envia por sua vez sinais 

analógicos de corrente e tensão em tempo real para um relé digital e recebe deste um sinal 

digital que corresponderá à abertura do disjuntor em caso de necessidade, verifica-se na 

Figura 5.1 o conceito exposto.  

 

 
Figura 5.1 – Esquema de interligação entre os diversos componentes para a simulação em circuito 

fechado. 
 
 

5.2- Testes em tempo real das Funções de Protecção com 
ajuda do “RTDS® Simulator-FEUP” 

 

Os sistemas de protecção das linhas de Média Tensão da rede de distribuição podem 

sofrer problemas de funcionamento quando se procede à introdução de uma Geração na rede. 

Para estudo e análise da influência da Produção Dispersa nos sistemas de protecção das linhas 

de Média Tensão realizam-se testes em circuito fechado usando o “RTDS® - Simulator-FEUP” 

ligado a um relé digital comercial. A rede modelizada para efectuar as simulações é a 

apresentada na Figura 4.1 e analisada na Secção 4.2. Para a realização das simulações em 

circuito fechado com o “RTDS® - Simulator-FEUP” é necessário efectuar ligações físicas com o 

relé digital comercial. O esquema de ligações efectuado encontra-se exposto na Figura 5.2.  

 



1.3-Testes em tempo real das Funções de Protecção com ajuda do “RTDS® Simulator-FEUP”  71 

 
 

Figura 5.2 – Esquema de ligações para simulação em circuito fechado. 
 

Do simulador saem 6 condutores, 3 correspondem à tensão das 3 fases da linha a proteger 

e outros 3 correspondem à corrente em cada fase da linha de saída (ver Figura 5.2). Estas 

saídas analógicas são ligadas ao relé digital comercial que mede as respectivas tensões e 

correntes. A ligação de saída do relé que entra no simulador corresponde ao sinal digital que 

o relé envia caso seja violado algum limite das suas funções de protecção. O relé digital 

comercial foi parametrizado apenas com a função de máximo intensidade de fase (MIF), pois 

é a única necessária para o estudo dos problemas já analisados na Secção 4.3.1 e 4.3.2. A 

função de protecção de MIF é parametrizada de acordo com o estabelecido na Secção 2.3.1. 

As simulações em tempo real para teste dos problemas que se verificam no 

funcionamento da função MIF aquando da introdução da Produção Dispersa na rede são 

efectuadas com dois tipos de máquinas, um gerador de indução e outro síncrono, ambos de 6 

MVA, que como analisado na Secção 4.3 têm uma maior influência que os geradores de 2,2 

MVA.  

O estudo em tempo real efectuado seguidamente, quando comparado com o realizado no 

capítulo 4, tem a vantagem de neste caso as protecções utilizadas nas linhas serem reais. 

Assim, é possível verificar se os problemas estudados no capítulo 3 e analisado no capítulo 4 

podem ocorrer numa protecção digital comercial. 

 

 

RTDS 
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5.2.1- Simulação em Tempo Real do problema da Não Operação da Função 

de Protecção de Máximo Intensidade – “Undereach” 

A não operação da função de protecção de máximo intensidade de fase (MIF) pode-se 

verificar na ocorrência de um curto-circuito na linha em que está inserida a Produção 

Dispersa, como se verifica na Figura 4.3. Devido à introdução da Produção Dispersa na 

ocorrência de um curto-circuito a corrente medida pelo relé de protecção da linha diminui, 

como analisado na Secção 3.1.2, essa diminuição de corrente pode ser tal que a função de 

protecção MIF actue mais tardiamente, ou seja, num nível de detecção diferente, (ver Secção 

2.3.1), ou não actue. Com o relé digital comercial parametrizado com os parâmetros 

indicados na Secção 2.3.1 para a função de MIF, com o 3º nível de detecção a 1500A, 

efectuam-se testes em tempo real com o “RTDS® Simulator – FEUP” e verifica-se se o 

problema de “Undereach” pode ocorrer num relé digital comercial. 

Todas as simulações efectuadas são realizadas com a rede de distribuição em vazio, de 

modo as condições iniciais aquando de um curto-circuito serem sempre iguais. 

i) Simulação em tempo real do Problema de “Undereach com gerador de 

indução de 6 MVA 

Procede-se à simulação de um curto-circuito trifásico simétrico a 4,5 km de distância da 

subestação com a Produção Dispersa (PD) ligada no início da linha de saída. A evolução da 

corrente medida pelo relé digital comercial que se encontra a proteger a linha 1 (ver Figura 

4.3) está exposta na Figura 5.3, verifica-se a actuação da função de máximo intensidade de 

fase (MIF) para 0,5 segundos, ou seja, no 2º nível de detecção da função de protecção. O 

primeiro patamar de corrente que se observa na Figura 5.3 até aos 1,52 s é devido à 

aquisição de dados efectuada pelo RTDS, sendo na realidade a subida de corrente um 

fenómeno contínuo.  

 
Figura 5.3 - Evolução da corrente medida pelo relé – defeito a 4,5 km da subestação com Produção Dispersa – 

gerador de Indução de 6MVA. 
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Como se verifica na Figura 5.3 a função de MIF actua para o 2º nível de detecção, 

situação que não ocorria antes da inserção da Produção Dispersa na rede, verifica-se na 

Figura 5.4 a evolução da corrente medida pelo relé antes da introdução da Produção 

Dispersa, observa-se a actuação da função de protecção para o 3º nível de detecção, ou seja, 

a 0,1 segundos após o inicio do curto-circuito. 
 

 
Figura 5.4 - Evolução da corrente medida pelo relé – defeito a 4,5 km da subestação sem Produção Dispersa. 

 

Verifica-se com a análise das Figuras 5.3 e 5.4 que o funcionamento do relé digital 

comercial foi influenciado pela introdução de uma Geração na rede de distribuição, para o 

caso em análise observável na Figura 4.3. Procede-se seguidamente ao estudo do problema 

de “Undereach” com a mudança da Geração para um gerador síncrono de 6 MVA onde se 

verifica o comportamento do relé digital comercial. 

ii) Teste em tempo real do Problema de “Undereach”com gerador síncrono de 

6 MVA 

Procede-se à simulação de um curto-circuito trifásico simétrico a 3,5 km de distância da 

subestação com a Produção Dispersa (PD) ligada no início da linha de Média Tensão. Com a 

realização da simulação em tempo real verifica-se na Figura 5.5 que a função de máximo 

intensidade de fase (MIF) do relé digital actua para o 2º nível de detecção a 0,5 segundos 

após o curto-circuito. 
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Figura 5.5 - Evolução da corrente medida pelo relé – defeito a 3,5 km da subestação com Produção Dispersa – 

gerador síncrono de 6MVA. 

 

Verifica-se na Figura 5.5 que a função de protecção de máximo intensidade de fase actua 

no 2º nível de detecção. Sem a introdução da Produção Dispersa a função de protecção de MIF 

para um curto-circuito à mesma distância, 3,5 km da subestação, actua no 3º nível de 

detecção como se observa na Figura 5.6.  

 

 
Figura 5.6 - Evolução da corrente medida pelo relé – defeito a 3,5 km da subestação sem Produção Dispersa. 
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Verifica-se assim que a introdução na rede de distribuição de Média Tensão de uma 

Geração diminui a corrente medida pelo relé, assim, um curto-circuito que seria eliminado a 

0,1 segundos após a sua origem, com a introdução da Geração é eliminado após 0,5 segundos 

do início do curto-circuito, sendo que com a introdução da Geração a corrente no ponto de 

defeito tem valores superiores aos obtidos sem a introdução desta. Na Figura 5.6 a corrente 

medida pelo relé digital é igual à corrente no ponto de defeito, na Figura 5.7 observa-se a 

corrente de curto-circuito no ponto de defeito aquando da introdução da Produção Dispersa. 

 

 
Figura 5.7 - Evolução da corrente no ponto de defeito a 3,5 km da subestação com Produção Dispersa – gerador 

síncrono de 6MVA. 

Por análise da corrente de curto-circuito no ponto de defeito nas figuras 5.6 e 5.7 

verifica-se que a corrente de curto-circuito é superior aquando da introdução da Produção 

Dispersa, contudo a função MIF efectua a ordem de disparo mais tardiamente, pois como se 

observa na Figura 5.5 a introdução de uma Geração na rede diminui a corrente medida pelo 

relé de protecção. 

iii) Análise das simulações em Tempo Real do Problema de “Undereach” 

Verifica-se nas simulações efectuadas em 5.2.1 i) e ii), que a protecção digital comercial 

actuou mais tardiamente aquando da introdução da Produção Dispersa, constata-se 

igualmente a influência que o tipo de máquina constituída pela Produção Dispersa tem no 

relé digital. Com uma máquina síncrona a distância do curto-circuito à subestação que 

provoca a ocorrência do problema de “Undereach” é inferior à distância necessária para a 

ocorrência do problema com um gerador de indução. As simulações em tempo real 

permitiram verificar o comportamento de uma protecção comercial e observar a sua resposta 

durante um defeito com introdução de Produção Dispersa, concluindo-se assim a possibilidade 

de ocorrência do problema de “Undereach”. 
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5.2.2- Simulação em Tempo Real do problema da Falsa actuação da Função 

de Protecção de Máximo Intensidade de Fase  

O problema da falsa actuação da função de protecção de máximo intensidade de fase 

(MIF) pode ocorrer aquando de um defeito numa linha adjacente à qual está inserida a 

Produção Dispersa. No caso de ocorrer um curto-circuito na linha 2 (ver Figura 4.20) a 

contribuição de corrente de curto-circuito da Produção Dispersa inserida na linha 1 pode ser 

suficientemente elevada para permitir a actuação da função de protecção MIF da linha 1. 

Com a Produção Dispersa constituída por um gerador de indução ou síncrono de 6 MVA 

pretende-se verificar a ocorrência deste problema no relé digital comercial. O simulador 

presente para a realização deste trabalho apenas permite a ligação com uma única protecção 

digital real. Assim, para a realização da seguinte simulação o relé encontra-se a proteger a 

linha 1, pois se esta protecção actuar no 3 nível de detecção da função de MIF, sendo que as 

duas linhas de Média Tensão têm os mesmos parâmetros2, então uma protecção introduzida 

na linha 2 actuaria também. 

i) Simulação em Tempo Real do Problema da Saída indevida de uma linha sã 

com Gerador de indução de 6 MVA 

 Com a Produção Dispersa (PD) ligada no início da linha 1 (ver Figura 4.20) constituída por 

um gerador de indução de 6MVA é simulado um curto-circuito trifásico simétrico no início da 

linha 2. A corrente medida pelo relé digital na ocorrência do curto-circuito (com início em 

T1) é a observada na Figura 5.8. 

 
Figura 5.8 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 – defeito na linha 2- com Produção Dispersa -  gerador de 

indução de 6MVA. 

 

                                                   
2 Ver Anexo B 
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Verifica-se na Figura 5.8 a evolução da corrente de curto-circuito medida pelo relé da 

linha 1 (ver Figura 4.20) na ocorrência de um curto-circuito trifásico simétrico na linha 2, 

observa-se que o relé digital não actua, em T2 verifica-se a corrente a diminuir para valores 

próximos de zero pois sendo a Geração constituída por um gerador de indução este deixa de 

receber potência reactiva necessária ao seu funcionamento. Visto não ser possível com o 

equipamento de simulação disponível interagir com duas protecções simultaneamente, o 

curto-circuito na linha 2 não foi eliminado. Realizando agora a mesma simulação, ou seja, um 

curto-circuito na linha 2 e com o relé digital a proteger essa linha verifica-se a actuação da 

função de máximo intensidade para 0,1 segundos após o inicio do curto-circuito no 3º nível de 

detecção na Figura 5.9. 
 

 
Figura 5.9 - Evolução da corrente medida pelo relé 2 – defeito na linha 2- com Produção Dispersa – gerador de 

indução de 6MVA. 

 

Em seguida procede-se ao estudo e análise da resposta do relé digital real aquando da 

introdução de uma Produção Dispersa constituída por um gerador síncrono de 6 MVA. 

ii) Simulação em tempo real do Problema da Saída indevida de uma linha sã  

com Gerador síncrono de 6 MVA 

Com a Produção Dispersa (PD) constituída por um gerador síncrono de 6MVA efectua-se 

uma simulação em tempo real onde se simula um curto-circuito no início da linha 2 (ver 

Figura 4.20) com o relé digital a proteger a linha 1 onde se encontra inserida a Produção 

Dispersa. Observa-se na Figura 5.10 a evolução da corrente medida pelo relé digital da linha 

1. Verifica-se a actuação da função de protecção de máximo intensidade de fase (MIF) 0,1 

segundos após o inicio do curto-circuito no 3º nível de detecção, comprova-se assim a saída 

de serviço de uma linha sã devido à introdução da Produção Dispersa. 
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Figura 5.10 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 – defeito na linha 2- com Produção Dispersa – gerador 

síncrono de 6MVA. 
 

Observa-se na Figura 5.10 que a protecção digital efectua uma ordem de disparo por 

violação dos limites parametrizados para a função MIF no 3º nível de detecção. Como o 

simulador não permite a simulação com duas protecções digitais simultaneamente, realiza-se 

uma nova simulação em que o relé protege a linha 2 (ver Figura 4.20). Simula-se um curto-

circuito simétrico no início da linha 2 e verifica-se a evolução de corrente medida pelo relé 

digital da linha 2 na Figura 5.11. 

 
Figura 5.11 - Evolução da corrente medida pelo relé 2 – defeito na linha 2- com Produção Dispersa – gerador 

síncrono de 6MVA. 
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Observa-se na Figura 5.11 que a protecção digital real da linha 2 actua para o 3º nível de 

detecção da função de MIF, verifica-se assim nas Figuras 5.10 e 5.11 que na ocorrência de um 

curto-circuito na linha 2 as duas linhas de Média Tensão (ver Figura 4.20) saem de serviço. 

iii) Análise das simulações em Tempo Real do Problema da Saída Indevida de 

uma Linha Sã. 

As simulações realizadas na Secção 5.2.2 i) e ii) permitiram verificar que a saída de 

serviço da linha sem defeito ocorreu com a utilização de um gerador síncrono de 6MVA, 

situação ocorrida igualmente na análise efectuada na Secção 4.3.2, contudo nos casos 

analisados na Secção 5.2.2 são efectuadas simulações em tempo real o que permitiu observar 

a influência da Geração num relé digital comercial, verificando-se a possível ocorrência deste 

problema. 

 

 

5.3- Teste em Tempo Real de uma solução para os Problemas 
de “Undereach” e saída indevida de uma linha sã 

 

A introdução de uma Geração na rede de distribuição de Média Tensão como verificado na 

Secção 5.2.1 e 5.2.2 pode introduzir problemas no funcionamento da função de protecção de 

máximo intensidade de fase (MIF) das linhas de Média Tensão. Assim é necessário efectuar 

mudanças nas parametrizações da função MIF. Nos casos analisados na Secção 5.2.1 e 5.2.2 

verificam-se problemas apenas no 3º nível de detecção da função de MIF, pelo que as 

alterações de parametrizações efectuadas são referentes a este nível de detecção. 

Como analisado na Secção 4.5.1 e 4.5.2 as soluções para os dois problemas analisados nas 

secções 5.2.1 e 5.2.2 são incompatíveis, ou seja, a resolução do problema de “Undereach” 

estudado na Secção 5.2.1 agrava o problema da saída indevida de uma linha sã, verificado na 

Secção 5.2.2, bem como a resolução do problema da saída indevida de uma linha sã agrava o 

problema de “Undereach”. Assim a metodologia encontrada na Secção 4.5.3 para a resolução 

dos dois problemas simultaneamente é a diminuição do valor de actuação da função MIF da 

linha 1 (ver Figura 4.20) do 3º nível de detecção, evitando assim o problema de ”Undereach” 

e a diminuição do tempo de actuação da função de protecção de MIF da linha 2 do 3º nível de 

detecção, evitando assim o problema da saída indevida de uma linha sã. 

 

Para se proceder à diminuição da corrente de actuação do 3º nível de detecção da função 

de protecção de MIF para resolução do problema de “Undereach” analisado na Secção 5.2.1, 

verifica-se em que situação a função de MIF deixa de actuar no 3º nível e passa a actuar no 2º 

nível de detecção sem a introdução da Produção Dispersa na rede. Assim sem alterar as 

parametrizações do relé digital real, especificadas na Secção 2.3.1, procede-se à simulação 

em tempo real de curto-circuitos trifásicos simétricos ao longo da linha 1 (ver Figura 4.20). 

Os valores de corrente medidos pelo relé digital encontram-se na tabela 5.1 com referência 

ao nível de detecção em que actua a função de MIF. 
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Tabela 5.1 — Corrente curto-circuito medida pelo relé digital sem introdução de 

Produção Dispersa. 

Distância do curto-

circuito à subestação (km) 

Corrente vista pelos 

sistemas de protecção de 

linha p.u. A 

Nível de actuação da 

função de máximo 

intensidade de fase 

4 8,4 3º nível de detecção 

4,5 7,78 3º nível de detecção 

5 7,23 2º nível de detecção 

 

Observa-se na Tabela 5.1 que com um curto-circuito realizado aos 4,5 km da subestação o 

relé digital actua no 3º nível de detecção e com um curto-circuito a 5km já actua no 2º nível 

de detecção. Seguidamente introduz-se a Geração constituída por um gerador síncrono de 

6MVA no início da linha de Média Tensão e Simula-se um curto-circuito trifásico simétrico a 

várias distâncias da subestação como se apresenta na Figura 4.3. Observa-se na Tabela 5.2 a 

corrente de curto-circuito medida pelo relé digital em que nível de detecção a função de MIF 

actua. 

 

Tabela 5.2 — Corrente curto-circuito medida pelo relé digital com introdução de 

Produção Dispersa. 

Distância do curto-

circuito à subestação (km) 

Corrente vista pelos 

sistemas de protecção de 

linha p.u.A 

Nível de actuação da 

função de máximo 

intensidade de fase 

3 7,77 3º nível de detecção 

3,5 6,97 2º nível de detecção 

4 6,28 2º nível de detecção 

4,5 6,07 2º nível de detecção 

5 5,19 2º nível de detecção 

 

Verifica-se na Tabela 5.2 que com a introdução da Produção Dispersa a função de MIF 

actua no 2º nível de detecção para um curto-circuito a 3,5km da subestação. 

Assim para impedir a actuação tardia da função de MIF altera-se a corrente de actuação 

do 3º nível de detecção para 6,0 p.u. A. Com a nova alteração da função de MIF na ocorrência 

de um curto-circuito trifásico simétrico a 4,5km da subestação verifica-se a que a função de 

protecção de MIF actua para o 3º nível de detecção como se observa na Figura 5.12. 
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Figura 5.12 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 – defeito na linha 1 a 4,5km da subestação com Produção 

Dispersa – gerador síncrono de 6MVA. 

 

O problema de “Undereach” encontra-se solucionado contudo, como analisado na Secção 

4.5.1 o problema da saída indevida da linha 1 (ver Figura 4.20) aquando de um curto-circuito 

na linha 2 é agravado. Para resolução de ambos os problemas uma solução é diminuir o tempo 

de actuação do 3º nível de detecção da função de protecção de máximo intensidade de fase 

da linha 2. Altera-se assim o tempo de actuação do 3º nível de detecção da função MIF do 

relé digital para 0,05 s e coloca-se este a proteger a linha 2. Simula-se um curto-circuito na 

linha 2 e observa-se na Figura 5.13 a actuação da função de MIF da linha para um tempo de 

0,05 segundos após o defeito. 
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Figura 5.13 - Evolução da corrente medida pelo relé 2 – defeito na linha 2 com Produção Dispersa – gerador 

síncrono de 6MVA. 

 

A evolução da corrente medida pelos sistemas de protecção da linha 1 para o caso do 

curto-circuito no início da linha 2 é a apresentada na Figura 5.14. 
 

 
Figura 5.14 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 – defeito na linha 2 com Produção Dispersa – gerador 

síncrono de 6MVA. 
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O simulador disponível apenas permite a interacção com apenas uma protecção, assim a 

linha 1 (ver Figura 4.20) não se encontra protegida contudo, como se verifica na Figura 5.13 a 

protecção da linha 2 actua para um tempo de 0,05 segundos após o curto-circuito, assim, 

encontrando-se o 3º nível de detecção da função de MIF da linha 1 parametrizada para 0,1 

segundos, esta não actua. 

O uso da protecção digital comercial utilizada permite a adopção de uma outra solução, a 

de colocar a função de MIF da linha 1 (ver Figura 4.20) direccional. Assim diminui-se a 

corrente de actuação da função de MIF do 3º nível de detecção da linha 1, para resolução do 

problema de “Undereach” verificado na Secção 5.2.1 e activa-se para essa protecção a 

funcionalidade de protecção direccional, assim, a função de MIF não actua se a corrente fluir 

para a subestação não actuando no caso de um curto-circuito na linha 2. Com a protecção 

digital real a proteger a linha 1 Simula-se um curto-circuito trifásico simétrico no início da 

linha 2. Verifica-se na Figura 5.15 a evolução da corrente medida pelo relé da linha 1 onde, 

se verifica que a função de máximo intensidade de fase não actua para o curto-circuito na 

linha adjacente. 
 

 
Figura 5.15 - Evolução da corrente medida pelo relé 1 – defeito na linha 2 com Produção Dispersa – gerador 

síncrono de 6MVA. 

 

Verifica-se na Figura 5.15 que a função de máximo intensidade de fase do relé digital 

inserido na linha 1 (ver Figura 4.20) não actuou, assim, a protecção da linha 2 actuaria para o 

curto-circuito, não saindo a linha 1 indevidamente fora de serviço. De referir que na Figura 

5.15 não se verifica a actuação da protecção da linha 2, isto é devido a não ser possível com 

o equipamento de simulação disponível ligar duas protecções digitais simultaneamente, 

assim, na simulação efectuada para obtenção do resultado da Figura 5.15 a linha 2 não se 

encontra protegida. 

Verifica-se assim que é possível num relé digital real comercial efectuar mudanças nas 

parametrizações deste para evitar os problemas de “Undereach” e o da saída indevida da 
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linha que interliga com a Produção Dispersa. Verifica-se assim a relevância de efectuar testes 

em tempo real, as soluções analisadas em 4.5, foram nesta Secção 5.3 testadas num relé 

digital comercial, comprovando-se assim a possível resolução. 

 

 

5.4- Resumo 
 

Neste capítulo foi analisada, com a ajuda do “RTDS®-Simulator-FEUP”, a influência que a 

introdução de uma Geração na rede de distribuição provoca na função de protecção de 

máximo intensidade de fase das linhas de Média Tensão. Verifica-se que os problemas 

encontrados e analisados nos capítulos 3 e 4 de “Undereach” e o da saída indevida de uma 

linha sã foram identificados, neste capítulo, com a utilização de uma protecção digital 

comercial, concluindo-se que é possível ocorrência dos problemas num sistema de protecção 

real. 

Foram propostas e analisadas possíveis soluções para a resolução dos problemas. Uma 

possível solução encontrada é a diminuição da corrente de actuação da função de máximo 

intensidade de fase da linha que interliga com a Produção Dispersa, para resolução do 

problema de “Undereach” e a diminuição do tempo de actuação da função de máximo 

intensidade de fase da linha adjacente, para resolução do problema da saída indevida de uma 

linha sã. Outra solução para a resolução do problema da saída indevida de uma linha sã é 

utilizar a funcionalidade de permitir que a função de máximo intensidade de fase da linha 

que interliga com a Produção se torne direccional, funcionalidade presente no relé digital 

comercial utilizado. Estas soluções foram testadas em circuito fechado utilizando o “RTDS® - 

Simulator FEUP”, onde se concluiu a possível aplicação das soluções encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6  

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

6.1- Principais contribuições da dissertação 
 

Nesta dissertação foram estudados e analisados possíveis problemas que podem ocorrer 

nas funções dos sistemas de protecção das linhas de Média Tensão quando se insere Produção 

Dispersa na rede. Foram efectuados testes em tempo real com o “RTDS®-Simulator FEUP” à 

função de protecção de máximo intensidade de fase de uma linha de Média Tensão com 

Produção Dispersa, utilizando um relé digital comercial, permitindo verificar a possível 

ocorrência dos problemas numa protecção real. Foram encontradas e propostas possíveis 

soluções para os problemas analisados e posteriormente verificadas se de possível aplicação 

no relé digital real comercial.  

 

 

 

6.2- Principais Conclusões da dissertação 
 

 

No decorrer do trabalho desenvolvido são de salientar as seguintes conclusões: 

 

• A introdução de Produção Dispersa na rede pode provocar problemas no 

funcionamento nas funções de protecção e de automatismo das linhas de Média 

Tensão. 

 

• Os Problemas encontrados na introdução de uma Geração na rede de Distribuição 

foram a não actuação da função de máximo intensidade de fase - “Undereach”, a 

falsa actuação da função de máximo intensidade de fase - saída indevida de uma 

linha sã e a falha de religação da função de automatismo presente nas linhas de 

Média Tensão. 
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• O uso de geradores síncronos na Produção Dispersa facilita o aparecimento dos 

problemas nas funções de protecção das linhas de Média Tensão em comparação com 

o uso de geradores de indução, verifica-se igualmente que quanto maior a capacidade 

do gerador maior a influência deste na ocorrência dos problemas. 

 

• Um defeito trifásico simétrico no final da linha de Média Tensão que interliga com a 

Produção Dispersa, e esta ligada no início da linha, é a situação que mais facilmente 

pode provocar a ocorrência do problema de “Undereach”. 

 

• Um defeito no início da linha adjacente à que interliga com a Produção Dispersa e 

esta ligada no início da linha são factores que mais facilmente provocam a ocorrência 

do problema da saída indevida de uma linha sã. 

 

• A falha de operação de religação pode ocorrer aquando de um defeito na linha que 

interliga com a Produção Dispersa a uma distância que permita que as protecções de 

interligação com a rede não actuem.  

 

• Os testes em tempo real realizados com o “RTDS® - Simulator FEUP” permitiram a 

comprovar a ocorrência dos problemas da introdução da Geração na rede de 

distribuição de Média Tensão numa protecção digital comercial. 

 

• Os problemas de “Undereach” e o da saída indevida de uma linha sã podem ser 

solucionados com uma diminuição da corrente de actuação da função de máximo 

intensidade de fase (MIF) da linha que interliga com a Produção Dispersa e uma 

diminuição do tempo de actuação da função de protecção de MIF da linha adjacente. 

 

• As soluções propostas foram testadas no relé digital comercial onde se comprovou a 

sua possível aplicação através de simples alterações nas parametrizações da função 

de máximo intensidade de fase. 

 

• Os ensaios em circuito fechado com um relé digital real foram primordiais, pois foi 

possível verificar se os problemas encontrados ocorriam numa protecção comercial, 

bem como se as soluções eram possíveis de implementar. 

 

 

 

6.3- Trabalhos Futuros 
 

O estudo desenvolvido nesta dissertação coloca novas questões. Existem três questões 

que podem ser respondidas tendo como referência para a sua elaboração a presente 

dissertação. Os temas encontram-se explicitados seguidamente. 

 

• Para a execução deste trabalho foram utilizadas duas máquinas para a Produção 

Dispersa, um gerador de indução e outro síncrono, contudo uma tecnologia também 

utilizada por parte de Gerações de Recursos renováveis é a de máquinas duplamente 
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alimentadas. Sugere-se, assim, verificar em que condições ocorrem os problemas nas 

funções de protecção das linhas de Média Tensão com a introdução da Produção 

Dispersa constituída por uma máquina duplamente alimentada, de modo a verificar as 

vantagens e desafios da introdução deste tipo de tecnologia na rede. 

 

• O estudo efectuado na presente dissertação foi realizado considerando curto-circuitos 

trifásicos simétricos na rede de distribuição. Sendo os defeitos monofásicos fase-terra 

com maior probabilidade de ocorrência numa rede de distribuição sugere-se verificar 

qual a influência da introdução da Produção Dispersa na rede no funcionamento da 

função de máximo intensidade direccional homopolar, na ocorrência de defeitos fase–

-terra, verificando quais os problemas que podem surgir e quais as possíveis soluções 

para a resolução destes. 

 

• Os problemas encontrados quando se procede à introdução de uma Produção Dispersa 

na rede, bem como as soluções apresentadas para esses problemas neste trabalho 

foram sempre respeitantes ao funcionamento dos sistemas de protecção das linhas de 

Média Tensão. Sugere-se assim realizar um estudo dos problemas que podem ocorrer 

nas funções de protecção e de automatismo com introdução das protecções de 

interligação da Produção Dispersa com a rede, para verificar novas condições em que 

os problemas podem ocorrer bem como propor novas soluções para a resolução 

destes, através de alterações das parametrizações das protecções de interligação. 
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Anexo A 

Classificação das Funções de Protecção 
pela nomenclatura ANSI/IEEE 

A classificação das funções de protecção é efectuada por um código numérico definido pela 

ANSI/IEEE. Na tabela A1 apresentam-se os códigos ANSI/IEEE das respectivas protecções. 
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Tabela A.1 — Codificação ANSI/IEEE para funções de protecção 

Código numérico ANSI/IEEE Função de protecção 

2 Temporizador (auxiliar) 

21 Distância 

24 Sobreexcitação 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 Máx. De Corrente temp. Com bloqueio por 27 

59 Máximo de Tensão 

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 Barramentos 

87L Diferencial de Linhas 

87N Diferencial restrita a defeitos à terra 

94 Relé de disparo (auxiliar, de amplificação) 

 



 

 

ANEXO B 

Parâmetros utilizados nas simulações 

B.1- Parâmetros da Rede Eléctrica de Média Tensão 

 

Tabela B.1 — parâmetros da rede equivalente a montante da subestação 

Rede equivalente a montante Valor Unidade 

Potência Curto-Circuito Máxima 250 MVA 

X’’/R’’ 2,5 

 

 

Tabela B.2 — parâmetros das linhas de Média Tensão 

Linha 1 / Linha 2 Valor Unidade 

Secção nominal 50 mm2 

Resistência a 40ºC 0,377 Ω/km 

Reactância Indutiva 0,423 Ω/km 

Capacidade 8,607 nF/km 

Comprimento 5 km 

Carga 3+j0,6 MVA 

 

 

Tabela B.3 — parâmetros do transformador da subestação 

Transformador da Subestação Valor Unidade 

Potencia Nominal 10 MVA 

Relação de Transformação 60/15 kV 

X 5% 

Ligação dos enrolamentos Triângulo - Estrela com Neutro 
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Tabela B.4 — parâmetros do transformador de interligação da Produção Dispersa 

Transformador de interligação Valor Unidade 

Potência Nominal 4 / 103 MVA 

Relação de Transformação 0,69/15 kV 

X 5% 

Ligação dos enrolamentos Estrela com Neutro - Triângulo  

B.2- Parâmetros do Gerador 

Tabela B.5 — Parâmetros dos geradores de Indução 

Gerador de indução Valor Unidade 

Potencia Nominal 2,2 6 MVA 

Tensão Nominal 0,69 0,69 kV 

Frequência nominal 50 50 Hz 

Resistência do Estator 0,00462 0,001 p.u. 

Impedância de fugas do Estator 0,102 0,102 p.u. 

Impedância de magnetização 4,348 4,348 p.u. 

Constante de inércia 1,5 1,5 s 

 

 

Tabela B.6 — Parâmetros dos geradores síncrono 

 

Gerador Síncrono Valor Unidade 

Potência Nominal 2,2 6 MVA 

Tensão Nominal 0,69 0,69 kV 

Frequência nominal 50 50 Hz 

Reactância subtransitória Xd´´ 0,0920 0,0820 p.u. 

Reactância transitória Xd´ 0,1 0,09 p.u. 

Reactância síncrona Xd 0,720 0,620 p.u. 

Tempo subtransitório Td´´ 0,129 0,0929 s 

Tempo transitório Td´ 5,2 5,2 s 

B.3- Modelização da Rede Equivalente a Montante para a 
Simulação da Potência de Curto-Circuito 

A rede equivalente a montante da subestação de distribuição é modelizada por um 

equivalente de Thévenin. Com o valor da potência de curto-circuito máxima e a relação 

X’’/R’’ expressos na Tabela B1, é possível calcular os valores de R’’ e X’’, de modo a 

representar a rede para efeitos de simulação como se expõe na Figura B.1 

 

                                                   
3 O Transformador de 4MVA é usado quando interligado com um Gerador de 2,2 MVA e o transformador 
de 10MVA é usado quando interligado com um gerador de 6MVA 
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Figura 
B.1 Equivalente de Thévenin representativo da rede equivalente a montante da subestação 

 

A potência curto-circuito relaciona-se com R’’ e X’’ como se verifica na equação B.1: 

 

*++ = ,�
-.′′

� + /′′
� = ,�

.′′01 + 1/′′.′′
2�                                                   (3. 1) 

Substituindo o valor de R’’/X’’ obtém-se: 

.´´ = ,�
*++ × -1 + (2,5)�                                                             (3. 2) 

 

/66 = 2,5 × .66                                                                     (3. 3) 
Pelos dados da tabela B1 os valores de R’’ e X’’ são os apresentados seguidamente; 

.´´ ≈ 5,348Ω                                                                                       
/66 ≈ 13,370Ω                                                                                     

No simulador o valor da reactância tem de ser introduzido sobre a forma de indutância L. 

Assim através de B4 determina-se esse valor 

:66 = /′′2<= ≈ 0,0425 >                                                         (3. 4) 
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