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Resumo 

O Sistema Eléctrico de Energia é constantemente alvo de incidentes, pelo que terá de ser 

capaz de detectar, localizar e eliminar o defeito no menor intervalo de tempo possível, 

assegurando a continuidade, segurança e qualidade de serviço. Impõem-se, deste modo, que 

o Operador da Rede recorra a sistemas que contribuam para a diminuição do tempo 

despendido na localização de defeitos, e assegurem a redução da duração e frequência das 

falhas de alimentação. 

O principal objectivo deste trabalho é a análise das consequências dos defeitos 

monofásicos com formação de Arco Eléctrico na Rede de Distribuição de Média Tensão nos 

Sistemas de Protecção. Neste sentido, desenvolveu-se a modelização matemática dos defeitos 

monofásicos com formação de Arco Eléctrico analisando-se as consequências no 

comportamento do Sistema de Protecção, evidenciando-se a Exploração do Regime de Neutro 

das Subestações de Distribuição por afectar o desempenho das funções de protecção. 

Este trabalho contempla ainda, a influência da Resistividade dos Solos para diversos 

Regimes de Neutro, efectuando-se a o estudo das implicações no Sistema de Protecção. 

Conclui-se analisando as implicações da Uniformização do Regime de Neutro, nomeadamente, 

a passagem do Regime de Neutro Isolado para o Regime de Neutro com Reactância Limitadora 

da corrente de defeito. 
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Abstract 

The power system is constantly the target of incidents, since that have to be able to 

detect, locate and eliminate the defect in the shortest time possible, ensuring continuity, 

security and quality of service. Are needed, therefore, that the operator of the network refer 

to systems that contribute to reducing the time spent in locating defects and ensure the 

reduction of the duration and frequency of power failures. 

The main objective of this work is analysis of the consequences of the arcing faults in 

Protection Systems of the Medium Voltage Distribution Network. In this sense, was developed 

the mathematical modeling of single-phase faults with formation of Electric Arc analyzing the 

effect on the conduct of the Protection System, demonstrating the Exploration of Neutral 

Ground of Distribution Substations affect the performance of protective functions. 

This work also includes the influence of the resistivity of soils for various schemes Neutral 

Grounding, making up the study of the implications for the Protection System. It is analyzing 

the implications of the Uniform System of Neutral, notably the passage of the Scheme for 

Isolated Neutral Grounding System of Neutral Grounding Reactance with fault current limiter. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Este capítulo apresenta o contexto do tema deste trabalho, bem com a motivação para o 

seu desenvolvimento. Pelo que, serão apresentados os objectivos e a respectiva importância 

no que diz respeito aos sistemas de protecção e à filosofia actual de ligação do neutro das 

subestações da rede de distribuição de média tensão. É efectuada ainda, a descrição geral da 

estrutura do documento bem como as principais contribuições do trabalho. 

1.1. O Sistema Eléctrico de Energia e a Rede de Distribuição 

A sociedade contemporânea, caracterizada pelo elevado desenvolvimento tecnológico e 

industrial, é fortemente dependente de energia eléctrica. O aumento crescente do consumo, 

associado aos padrões de Qualidade de Serviço actualmente imposto pelos reguladores, 

reflectiu-se no acréscimo da complexidade do Sistema Eléctrico de Energia Eléctrica (SEE). 

O crescimento do SEE fez-se sentir em particular na Rede de Distribuição, traduzindo-se 

no aumento do número e do comprimento das linhas em operação. A ligação entre a rede de 

transporte e as instalações consumidores, é realizada pela rede de distribuição, que constitui 

uma das cinco actividades do SEE, segmentado em Produção, Transporte, Distribuição, 

Comercialização e Consumo [1]. 

 A Rede de Distribuição constituída por linhas aéreas e cabos subterrâneos, normalmente, 

em Portugal o nível de tensão é para a alta tensão (AT), 60kV, média tensão (MT), 30kV, 15kV 

e 10kV e baixa tensão (BT), 400/230V, é a que mais contribui para a deterioração no nível de 

qualidade de serviço, sendo que o desempenho apresentado por esta é determinante para a 

satisfação dos índices de fiabilidade e estabilidade da tensão e de frequência dos SEE. 

Construtivamente, as redes de distribuição podem ser aéreas ou subterrâneas, naturalmente 

estas soluções apresentam custos diferentes e asseguram níveis de qualidade de serviço 

distintos, todavia, as redes eléctricas aéreas por estarem mais expostas às forças da natureza 

são mais propícias à ocorrência de contingências. 

No planeamento e concepção dos SEE são tomadas medidas que visam garantir um 

elevado nível de segurança associado à exploração do sistema, no entanto, é impossível 

eliminar na íntegra a ocorrência de defeitos, dado que, a sua causa poderá estar ligada a 
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fenómenos de carácter aleatório, desde acidentes a condições climatéricas adversas e de 

carácter imprevisível. A ocorrência de defeitos poderá causar a interrupção na alimentação 

dos clientes, e como tal estes serão alvo de perda de qualidade de serviço, neste sentido, o 

operador da rede eléctrica terá penalidades e perda de receitas, como previsto no 

Regulamento da Qualidade de Serviço, [2]. 

A existência de uma entidade reguladora1 levou à imposição de novos desafios aos 

operadores das redes, o que contribuiu para o aumento da continuidade de serviço, sendo 

que a introdução de dispositivos electrónicos inteligentes, muito sensíveis às interrupções de 

serviço, contribui em parte para essa melhoria. Todavia, a continuidade e qualidade de 

serviço dependem de um vasto conjunto de factores, em que o regime de neutro das 

subestações da rede de distribuição de média tensão se destaca por assumir grande 

relevância na detecção de defeitos à terra. 

Em Portugal existe actualmente diferentes regimes de exploração do neutro das 

subestações, regime de neutro isolado, regime de neutro ligado directamente à terra, neutro 

ligado à terra por impedância e neutro ligado à terra por reactância de neutro artificial. Cada 

um dos regimes apresenta vantagens e desvantagens, sendo a escolha do regime a utilizar 

resultante de uma solução de compromisso entre aspectos de segurança e continuidade de 

serviço e a facilidade na detecção de defeitos. 

1.2. Motivação e Objectivos da Dissertação  

O objectivo do operador da rede passa por garantir índices de fiabilidade adequados, 

neste sentido, o desenvolvimento tecnológico teve um grande contributo permitindo 

satisfazer critérios de segurança, qualidade e continuidade de serviço. O SEE é alvo constante 

de contingências, pelo que terá de ser capaz de dar uma resposta eficaz e eficiente de forma 

a eliminar as mesmas, assegurando assim a continuidade e a qualidade de serviço. 

A detecção e localização de defeitos nas redes de distribuição de MT, apresenta-se 

geralmente como uma tarefa difícil, sendo que a justificação reside na escassez de 

informação disponível. O estudo dos diversos tipos de incidentes do sistema, adquire assim 

um carácter muito importante, uma vez que, compreender a natureza dos defeitos é 

fundamental para que seja possível implementar sistemas de protecção que têm como 

principal objectivo eliminar de forma rápida e selectiva, o elemento causador do defeito, de 

maneira a minimizar o número de equipamentos danificados, bem como efectuar a protecção 

de pessoas e bens garantindo níveis de continuidade de serviço adequados. 

É na rede de distribuição de média tensão que maioria dos defeitos acontecem, sendo 

estes, tipicamente, entre uma fase e a terra, podendo ser com ou sem formação de arco 

eléctrico [3]. Este cenário motiva a análise do comportamento dos arcos eléctricos, dado que 

estes caracterizam a maioria dos defeitos em redes de distribuição aéreas de MT, e por outro 

lado, a melhoria da qualidade de serviço depende de um vasto conjunto de factores, de 

referir o regime de exploração do neutro das subestações, que por sua vez irão influenciar a 

escolha do esquema de protecções a utilizar. Neste sentido, foram definidos objectivos que 

se pretendem ver alcançados no final deste trabalho, nomeadamente: 

                                                 
1 ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. A Entidade Reguladora é a responsável pela 
regulação dos sectores do gás natural e da electricidade. Website: http://www.erse.pt  
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• Modelização e simulação de um defeito com formação de arco eléctrico na rede 

de distribuição de MT; 

• As implicações dos defeitos com formação de arco eléctrico no desenho dos 

sistemas de protecção; 

• As implicações dos defeitos com formação de arco eléctrico no regime de 

exploração do neutro das subestações de distribuição de MT; 

• A influência dos defeitos com formação de arco eléctrico na segurança, qualidade 

e continuidade de serviço; 

• Implicações da uniformização do regime de neutro das subestações de 

distribuição de MT. 

Na concepção do SEE uma selecção criteriosa do sistema de neutro a adoptar terá de ser 

efectuada, dado que, este tem influência directa em diversos parâmetros da rede, além disso 

o regime de neutro determina um conjunto alargado de características de operação das redes 

de distribuição de MT. 

1.3. Filosofia Actual dos Esquemas de Protecções e de Ligação 
do Neutro na Rede de Distribuição  

Actualmente, os sistemas de protecção em Portugal são regulados segundo o documento 

do operador da rede de distribuição de MT, “Instalações AT e MT. Subestação de Distribuição 

- Sistemas de Protecção, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Funções de Protecção”, 

Direcção de Normalização e Tecnologia [4]. No que concerne à exploração do regime de 

neutro é prevista a instalação de um neutro artificial, dotando-o de uma reactância de 

dispersão suficiente para realizar o regime de neutro com reactância limitadora. No 

desenvolvimento deste documento será efectuada a validação, quer do esquema de 

protecções, quer dos diferentes regimes de neutro através de uma rede de teste. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Para além desta introdução, que contextualiza o tema deste trabalho e define o conteúdo 

do mesmo, este documento será composto por mais 4 capítulos. O conteúdo do documento é 

composto pelo estado da arte da exploração do SEE e da modelização de um defeito com 

formação de Arco Eléctrico, estudando seguidamente as implicações destes fenómenos na 

exploração do SEE. 

No capítulo 2 é efectuada uma revisão sobre o sistema de protecção das saídas aéreas das 

redes de distribuição de MT, focando com maior relevo a protecção de máximo intensidade 

fase, máximo de intensidade homopolar direccional e máximo de intensidade homopolar de 

terras resistentes. É realizado o estudo dos regimes de neutro das subestações de distribuição 

de MT, dando especial enfoque ao regime de neutro isolado e ao regime de neutro 

impedante, fazendo ainda uma análise dos defeitos fase-terra da rede de distribuição de MT. 

No capítulo 3 é feita a análise de defeitos monofásico com formação de arco eléctrico, 

dado que estes caracterizam a maior parte dos defeitos em redes de distribuição de MT, é em 

primeiro lugar efectuado o desenvolvimento matemático clássico e posteriormente o modelo 
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dinâmico de um arco eléctrico. Efectuar-se-á ainda a simulação, com recurso a 

PSCAD®/EMTDC™, de um defeito à terra com formação de arco eléctrico. 

No capítulo 4 é validada a rede de teste modelizada em PSCAD®/EMTDC™, sendo simulada 

nesta um defeito monofásico com formação de arco eléctrico, verificando as implicações 

destes defeitos ao nível do sistema de protecção e do regime de neutro das subestações. É 

realizada ainda a influência da resistividade dos solos aquando de um defeito monofásico com 

formação de arco eléctrico. Por fim, são analisadas as implicações que decorrem da mudança 

do regime de neutro isolado para regime de neutro com reactância limitadora da corrente de 

defeito. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões mais importante que é possível retirar do 

trabalho desenvolvido, sendo ainda sugeridas novas perspectivas que darão prosseguimento a 

esta investigação. 

No final do documento são apresentadas as referências bibliográficas, bem como um 

conjunto de apêndices que contêm informação complementar a este trabalho. 

1.5. Contribuições da Dissertação 

Este trabalho permitiu desenvolver um modelo dinâmico de um defeito com formação de 

arco eléctrico, modelizando o mesmo em PSCAD®/EMTDC™. Contribuindo deste modo para o 

conhecimento profundo deste tipo de fenómenos de carácter não linear. O desenvolvimento 

desta investigação permitiu ainda, detectar as implicações económicas e técnicas na 

mudança de um regime de neutro isolado para um regime de neutro com reactância 

limitadora da corrente de defeito. 



 

 

 

Capítulo 2  

 

Rede Eléctrica de Distribuição de Média 
Tensão: A Exploração e os Sistemas de 
Protecção 

Este capítulo caracteriza a Rede de Distribuição de Média Tensão, quer no modo de 

exploração, quer nos sistemas de protecção pertencentes a esses modos de exploração da 

rede eléctrica. Serão igualmente descritas as funções de automatismos associados às 

protecções do painel de saídas das linhas aéreas da Rede de Distribuição de Média Tensão. No 

final, serão caracterizados os diferentes Regimes de Neutro de Exploração das Subestações de 

Distribuição de Média Tensão. 

2.1. Exploração da Rede Eléctrica de Distribuição de Média 
Tensão 

O Sistema Eléctrico de Energia está organizado em cinco actividades distintas, produção, 

transporte, distribuição, comercialização e consumo, que garantem funcionamento do 

sistema, transportando a energia desde os locais de produção até aos locais de consumo [1]. 

A rede eléctrica de distribuição Média Tensão (MT), que constitui uma das entidades do 

Sistema Eléctrico de Energia (SEE), é da responsabilidade do operador da rede eléctrica, 

sendo a rede de distribuição de MT a que mais contribui para a deterioração do nível de 

qualidade de Serviço, de referir que o desempenho apresentado por esta é determinante para 

a satisfação dos índices de fiabilidade e estabilidade da tensão e frequência dos SEE. 
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Figura 2.1: Organização do Sistema Eléctrico Nacional [1]. 

As redes de distribuição não são estáticas, isto é, vão-se adaptando à evolução dos 

consumos, à dispersão geográfica dos consumidores, ao desenvolvimento de novos centros 

electroprodutores e às cada vez mais apertadas normas de qualidade de serviço. Neste 

sentido, a topologia de uma rede de distribuição é definida por um conjunto de parâmetros, 

que são estabelecidos com base em estudos técnico económicos, segundo Puret [5] a solução 

adoptada para a topologia da rede deverá cumprir os seguintes objectivos: 

• Garantir a segurança de pessoas e bens; 

• Garantir níveis de qualidade de serviço predefinidos; 

• Atingir os níveis de rentabilidade económica desejados. 

As redes de distribuição de MT, deverão ainda satisfazer os seguintes requisitos: 

• Adequar-se à densidade de clientes/consumo (MVA/km2); 

• Adequar-se às características geográficas e às restrições impostas pela construção 

humana ou envolvente natural; 

• Adequar-se às condições climatéricas. 

Construtivamente, as redes de distribuição podem ser subterrâneas ou aéreas, as 

primeiras são, habitualmente, implementadas em ambientes urbanos, ao contrário das 

segundas que se encontram maioritariamente em zonas rurais, estas soluções apresentam 

custos de instalação e asseguram níveis de qualidade de serviço bastante distintos. A 

ocorrência de uma contigência leva a que o operador do SEE deva efectuar a análise da 

fiabilidade do sistema, e actuar sobre o mesmo de forma a evitar prejuízos causados pelas 

interrupções breves no fornecimento de energia. 

A rede de distribuição em 60kV é, normalmente, explorada em malha fechada, enquanto 

a rede de distribuição com valor de tensão de 30kV ou 15 kV é explorada, tipicamente, 

radialmente com possibilidade de reconfiguração, conferindo-lhe assim elevada continuidade 

de serviço [6]. As redes de distribuição aéreas do SEE estão mais expostas às forças da 

natureza, e como tal, a fiabilidade das mesmas dependem de factores de ordem ambiental, 

de aspectos técnicos dos equipamentos, da exposição a variações de temperatura, a esforços 

mecânicos, sobretensões, provocadas por descargas atmosféricas, quedas de árvores, 

vandalismo, corrosão e poluição ambiental [7]. 
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2.2. Curto-Circuitos em Linhas Aéreas das Redes de Energia 
Eléctrica de Distribuição em Média Tensão 

A situação de defeito é caracterizada pela mudança repentina do comportamento do SEE 

que poderá ser de origem interna ou externa. As sobretensões externas têm a sua origem em 

condições atmosféricas, ou em sistemas externos ao próprio sistema, as sobretensões de 

origem interna têm a sua origem no próprio sistema e resultam em geral de acções de 

manobra (abertura ou fecho de circuitos). Os defeitos também se podem expressar sob a 

forma de sobreintensidades, estas dão-se aquando da supressão do isolamento entre pontos 

condutores a potenciais diferentes, dando origem a correntes com valor superior ao nominal. 

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

regime de neutro e a resistência de defeito [6]. 

Na rede de distribuição de MT ocorrem curto-circuitos trifásicos simétricos ou 

assimétricos. Os curto-circuitos simétricos caracterizam-se por afectar simultaneamente as 

três fases, dizem simétricos pelo facto de a impedância que envolve o defeito ser igual em 

todas as fases. Os curto-circuitos assimétricos, podem ser classificados como monofásicos, 

quando envolvem uma fase e terra (ocorrem com maior frequência) curto-circuitos fase-

terra, ou quando envolvem duas fases, curto-circuitos fase-fase ou fase-fase-terra. 

Os curto-circuitos estendem-se desde o local onde ocorrem até aos locais que alimentam 

os mesmos, assim a potência e a corrente de curto-circuito, dependem directamente da 

impedância entre esses pontos. O valor da corrente de curto-circuito dependerá da topologia 

da rede, da constituição, do estado e do modo de exploração do regime de neutro das 

subestações, bem como da resistência de defeito e da origem do defeito. Num sistema 

eficiente e eficaz, todos os defeitos deverão ser devidamente detectados e eliminados no 

menos intervalo de tempo possivel, de forma a garantir a protecção da rede. 

2.3. Sistema de Protecção das Saídas Aéreas do Painel da Rede 
de Distribuição de Média Tensão 

O principal objectivo do SEE é transportar a energia desde os centros produtores até aos 

consumidores finais. A rede eléctrica assume um papel preponderante na continuidade de 

serviço, na segurança e na qualidade da energia fornecida, garantindo constância da 

frequência e da tensão, com o mínimo de interrupções possíveis. 

As causas das interrupções de serviço que normalmente se verificam estão associadas a 

avarias dos elementos que constituem a rede, a trabalhos de manutenção, a reparações ou 

extensão das redes realizadas em tensão e à ocorrência de defeitos, sendo que o corte se 

traduz pela actuação do sistema de protecção. 

A função do sistema de protecção é operar os disjuntores por forma a desligar apenas o 

equipamento defeitoso do sistema. O sistema de protecção não prevê a ocorrência de 

defeitos, apenas os detecta e elimina. O correcto desempenho dos sistemas de protecção, 

estes terão de ser capazes de detectar os defeitos e efectuar a definição clara do tipo de 

defeito a monitorizar, que frequentemente serão entre fases, entre uma fase e a terra pouco 

resistivos e uma fase e a terra muito resistivos. 

O painel de saída de MT das linhas aéreas da rede de distribuição do SEE terá, por 

conseguinte, de estar dotado de protecções que respeitem as normas apresentadas em, 
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Instalações AT e MT. Subestação de Distribuição - Sistemas de Protecção, Comando e 

Controlo Numérico (SPCC). Funções de protecção, [4], com a codificação ANSI/IEEE 

apresentada no Apêndice A, de notar ainda que os Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED) 

deverão ter uma lógica programável, de maneira a que seja possível implementar as 

condições específicadas em [8]. 

2.3.1. Protecção de Máximo Intensidade de Fase 

Na eliminação de defeitos trifásicos, deverá ser desencadeada a função de Protecção de 

Máximo de Intensidade de Fase (MIF). Segundo [4], terá três níveis de detecção, o primeiro 

nível para 1,3 vezes a corrente máxima (����) aos 1,0 segundos, o segundo nível de detecção 

para 2 vezes ���� aos 0,5 segundos e o terceiro nível para o intervalo de  1500, 4000!" aos 

0,1 segundos, correspondendo respectivamente aos níveis de detecção � >;  � >>;  � >>> de 

funcionamento por tempo independente. A função de protecção deverá ainda poder 

desencadear a função de automatismo “religação rápida e/ou lenta de disjuntores”, 

especificada em [9].  

2.3.2. Protecção de Máximo Intensidade Homopolar Direccional 

A protecção de defeitos assimétricos fase - terra pouco resistivos deverá ser efectuada, 

segundo [4], pela protecção de máximo de intensidade homopolar direccional (MIHD), esta 

deverá ter pelo menos três níveis de detecção da corrente homopolar, �$>; �$>>; �$>>>, de 

funcionamento por tempo independente para o qual deverá ser considerada uma actuação 

instantânea e outra temporizada. A parametrização desta função de protecção deverá ser 

efectuada para 1,3 vezes a corrente capacitiva, sendo como tal considerado o modelo em %& 
das linhas de média tensão, com tempo de actuação da protecção da ordem dos 0,5 

segundos. Na protecção de máximo intensidade homopolar direccional deverá ser possível 

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

notar, que para o nível �$>>> deverá ser possível o cálculo da corrente homopolar através de 

soma vectorial das correntes de fase, além disto, a função de protecção de máximo de 

intensidade homopolar deverá poder desencadear a função de automatismo “religação rápida 

e/ou lenta de disjuntores”, especificada em [9]. 

2.3.3. Protecção de Máximo Intensidade Homopolar de Terras 

Resistentes 

A detecção e eliminação de defeitos muito resistivo, da ordem dos 12.5 �( aos 15.6 �(, é 

efectuada pela protecção de máximo intensidade homopolar de terras resistentes (PTR) [10]. 

Esta consiste numa protecção homopolar de alta sensibilidade, destinada a detectar e 

eliminar os defeitos fase-terra do painel de saída de MT das linhas aéreas. Deverá actuar para 

o nível �$>, dispondo de uma curva de funcionamento do tipo “tempo muito inverso”, para 

garantir a selectividade das saídas em defeito relativamente às saídas de sãs, que são 

percorridas por correntes homopolares capacitivas. Assim, a curva característica do 

funcionamento da PTR a ser considerada, deverá ser tal que se garanta a selectividade pelos 
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tempos de actuação, cuja expressão é definida em, Distribuição, Instalações AT e MT. 

Subestação de Distribuição - Função de automatismo: “pesquisa de terras resistentes”, [10]. 

 

*+, = 1459,14 × 01�$,233   4!; 0,5 " ≤ � < 5 "                                                                                         (Eq.  2.1) 
*+, = 800 × 01�  4!; 5 " ≤ � < 200 "                                                                                                 (Eq.  2.2) 
*+, = 0,8 4!; � ≥ 200 "                                                                                                                            (Eq.  2.3) 

 

Onde: 

*+, - Tempo de operação do relé; 

01 - Tempo discriminativo; 

� – Coeficiente entre a corrente de curto-circuito e a corrente de arranque do relé. 

 

A regulação da protecção de máximo de intensidade de terras resistentes é usada uma 

curva aproximada às equações Eq. 2.1, Eq. 2.2 e Eq. 2.3 em função das correntes observadas, 

considerando-se os respectivos tempos de operação. 

2.3.4. Condutor partido 

A função de protecção de condutor partido do painel de saída de MT, segundo [4], tem 

como objectivo detectar a interrupção de uma fase, assim, a linha a proteger deverá ser 

identificada pelo aparecimento da componente inversa da corrente ou por qualquer outro 

método desde que seja garantida a detecção da assimetria devida ao defeito. As estratégias 

de detecção de condutores partidos baseiam-se na alteração componentes directa, inversa e 

homopolar das correntes das linhas devidas a ruptura do condutor e em contacto com o solo 

resistivo. Em linhas aéreas de distribuição de MT destinguem-se três estratégias adoptadas na 

detecção de condutores partidos [11]. 

i) Estratégia 1 – Detecção por Correntes Residuais 

Na situação de o condutor se encontrar caído no solo, a corrente residual que circula pela 

terra através do condutor partido deverá ser detectada pela protecção por correntes 

residual, isto é, se a condição da equação Eq. 2.4 for verificada. 

 �:;< > �+,                                                                                                                                                   (=>.  2.4) 
 

Onde: 

�:;< – Corrente residual; �+, – Corrente operacional. 

 

A detecção por correntes homopolares não será eficaz na situação do condutor 

interrompido ou caído sobre uma superfície de elevada resistividade, onde não haverá 

circulação da corrente pela terra. Segundo [11], para a detecção eficaz do condutor partido, 
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será necessário que a corrente operacional seja de 1/3 da corrente de carga de pré-defeito, 

de notar ainda, que o facto de uma linha poder ter um baixo valor de carga, a protecção 

deverá ser regulada par o valor mínimo possível, não podendo contudo ser inferior ao valor da 

corrente homopolar devida aos desequilíbrios capacitivos. 

ii) Estratégia 2 – Detecção por Corrente de Sequência Inversa 

A situação de condutor partido provoca o aparecimento de uma corrente de sequência 

inversa, deste modo, a protecção de máxima corrente inversa deverá ser capaz de detectar 

este tipo de defeitos, sendo a protecção descrita pela equação Eq. 2.5. 

 �? > �+,                                                                                                                                                         (=>.  2.5) 
 

Onde: 

�? – Corrente de sequência inversa; �+, – Corrente operacional. 

 

No entanto, ocorrem na rede situações que motivam o aparecimento da corrente de 

sequência inversa, assim a parametrização desta função de protecção poderá a vir a ser mais 

complexa para as situações de: 

• Desequilíbrio de cargas; 

• Desequilíbrio na tensão de alimentação; 

• Desequilíbrio indutivo e capacitivo da rede; 

• Erros de medida dos Transformadores de Intensidade (TI’s). 

Não menos importante é o facto de a corrente operacional ser parametrizada 

considerando a pior corrente defeito possível, o que pode levar à não detecção de condutores 

partidos na situação da rede em vazio. 

iii) Estratégia 3 – Detecção por relação entre Corrente de 

Sequência Inversa e Directa 

A estratégia 3 resulta do desenvolvimento de técnicas de melhoria de detecção de 

defeitos deste tipo, passa a ser utilizada uma relação entre a componente da corrente de 

sequência inversa e a directa, obtendo-se assim uma protecção em que o alcance é 

independente da corrente de carga. 
 

�?�@ > �+,                                                                                                                                                      (=>.  2.6) 
 

Onde: �? – Corrente de sequência inversa; 

�@ – Corrente de sequência directa; 

�+, – Corrente operacional. 
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Esta estratégia pode desencadear actuações intempestivas em situação de vazio, é 

necessário garantir a actuação apenas em situações de carga mensurável. A caracteristica 

operacional modificada desta função de protecção está representada na Figura 2.2. 

 
 

 

Figura 2.2: Característica Operacional da Relação Corrente Inversa e Directa [11]. 

A corrente directa pode assumir um valor muito baixo, assim a função de protecção de 

condutor partido deverá ser bloqueada pelo valor da corrente inversa. 

2.3.5. Presença de tensão 

A protecção presença de tensão tem como função efectuar a verificação da presença de 

tensão na saída da linha de MT, para situações em que há ordem de fecho do disjuntor, seja 

devido a uma actuação por automatismo, a um comando voluntário local ou por telecomando 

[4]. De referir, que esta protecção deverá ser incluída no painel de saída de MT sempre que 

seja interligada uma unidade independente de produção de energia numa saída de linha MT 

da subestação. 

2.3.6. Cold Load Pickup/Inrush Restraint 

A função de protecção Cold Load Pickup/Inrush Restraint permite a introdução de um 

atraso no disparo dos relés de protecção, ou seja, tem com objectivo evitar actuações 

intempestivas das funções de protecção associadas aos picos de corrente, como por exemplo 

na sequência de ligação de cargas. Assim sendo, a função de protecção deverá ser capaz de 

alterar temporariamente a regulação das funções de protecção [4]. 

2.3.7. Funções complementares 

Existe um conjunto de funções complementares às funções de protecção [4], 

nomeadamente:  

• Função de monitorização disjuntor; 

• Registo de acontecimentos; 

• Osciloperturbografia; 
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• Comutação de parâmetros. 

Estas funções complementares, permitem auxiliar o funionamento das restantes funções 

de protecção existentes no painel de saída de média tensão, por forma a que se obtenha um 

sistema mais eficaz na detecção defeitos. 

2.4. Função de Religação Automática nas Redes de Distribuição 

Os defeitos com maior probabilidade de ocorrência são defeito monofásico, mais 

concretamente os de carácter fugitivo ou semi-permanente, caracterizando-se estes, por não 

necessitarem de intervenção no local onde ocorreram para que haja a sua supressão. Os 

defeitos de carácter fugitivo ou semi-permanente mais frequentes são monofásicos com 

formação de arcos eléctricos, sendo que a extinção destes irá depender do comprimento do 

arco eléctrico, verificando-se que é difícil a extinção do defeito quando o alongamento do 

arco é pequeno. A eliminação deste tipo de defeitos, fugitivos e semi-permanentes, deverá 

ser efectuada pela função de religação automática “religação rápida e/ou lenta de 

disjuntores”, assegurando a rápida reposição de serviço, efectuada automaticamente, após 

interrupções de curta duração [9]. 

Segundo o manual, Instalações AT e MT. Subestação de Distribuição - Função de 

automatismo: “religação rápida e/ou lenta de disjuntores”, [9], em Portugal as função 

religação deverão actuar em todos os painéis de linha AT e/ou MT da subestação sem que, em 

caso de defeitos simultâneos ou consecutivos em várias linhas, a actuação numa delas iniba, 

ou condicione de qualquer modo a actuação das outras, de frisar ainda que a colocação de 

função fora de serviço deverá por o automatismo no seu estado inicial. 

A introdução de religação automática de disjuntores, bem como a utilização mais 

selectiva de  fusiveis tem vindo a melhorar a fiabilidade no fornecimento de energia 

eléctrica, diminuindo o tempo de espera na reposição do serviço. Neste sentido, o número de 

religação rápidas e lentas que a função de religação deverá permitir são apresentadas na 

Tabela 2.1 [9]. 
 

Tabela 2.1: Número de religações [9]. 

Tipo de religação Número de religações possíveis 

“Religação rápida” (RR) 0 1 - 

“Religação lenta” (RL) 0 1 2 

 

A combinação do número de religação rápidas com as religações lentas origina seis modos 

de funcionamento distintos apresentados na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2: Modos de funcionamento [9]. 

Modos de funcionamento Descrição sumária 

0 “Religação” inibida 

4 1 “Religação rápida” (*) 

2 1 “Religação lenta” (*) 

3 2 “Religações lentas” (*) 

6 1 “Religação rápida” + 1 “religação lenta” (*) 

7 1 “Religação rápida” + 2 “religações lentas” (*) 

(*) - Não é válido para linhas AT 

 

Nos modos de funcionamento 6 e 7 deverá preceder de uma religação rápida sempre a 

religações lentas, além disso, o modo de funcionamento deve poder ser seleccionado, 

individual e separadamente, para cada um dos painéis de linha da Subestação e, portanto, 

com total independência do programa seleccionado para cada um deles. 

2.5. Exploração do Regime de Neutro das Subestações da Rede 
de Distribuição de Média Tensão 

A detecção e eliminação de defeitos será efectuada pelo sistema de protecção, que  

devidamente parametrizado garantirá uma protecção eficaz e eficiente da rede. Os defeitos 

entre fases não são afectados pelo regime de neutro adoptado, no entanto, os defeitos 

monofásicos à terra, que acontecem com maior frequência na rede de distribuição, grande 

parte deles de carácter fugitivo, será influenciado pelas grandezas eléctricas associadas a 

esse tipo de defeito, tendo o regime de neutro grande influência na sua detecção. De notar, 

que os defeitos à terra muito resistivos, perda de isolamento,isolamento perfurado, colocam 

muitos problemas ao nível da exploração da rede de média tensão, devido à dificuldade 

existente na detecção destes defeitos e na definição de um limiar a partir do qual estes 

deverão ser detectados. 

2.6. Segurança, Qualidade e Continuidade de Serviço e o 
Regimes de Neutro 

A operadora da rede eléctrica de França tem desenvolvido avanços na tecnologia dos 

regimes de neutro usando bobinas de compensação, oferecendo assim vantagens para 

alcançar melhorias significativas na segurança, qualidade continuidade de serviço do SEE 

[12]. Em redes de distribuição de MT limitar a dissipação de energia durante os defeitos, é 

um factor chave para garantir, quer a segurança, quer a melhoria da qualidade de serviço, 

dado que a energia dissipada depende da redução da amplitude das correntes e da 

diminuição da duração dos defeitos. A detecção do defeito requer uma rápida, fiável e 

selectiva detecção, por outro lado, quanto menor a corrente de curto-circuito mais difícil 

será de detectar o defeito, assumindo aqui a escolha da exploração do regime de neutro das 
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subestações um papel fulcral para o sistema de protecção dado que a técnica de neutro 

afectará o funcionamento das mesmas. 

2.7. Regimes de Neutro 

Por todo o mundo existe uma grande diversidade de regimes de neutro em redes de 

distribuição em média tensão [13-14]. As considerações na escolha do tipo de exploração de 

regime de neutro a adoptar eram inicialmente apenas de carácter económico e técnico, 

todavia, com o passar do tempo, outras questões foram levantadas, dando-se grande 

relevância à segurança e qualidade da energia fornecida aos consumidores finais [12]. Deste 

modo, deverá existir um compromisso entre os factores de ordem económica e as questões de 

segurança e qualidade da energia, que irão depender principalmente das características 

físicas das redes, da densidade de cargas, e da qualidade dos eléctrodos de terra. 

Cada um dos diferentes regimes de exploração do neutro das subestações apresenta 

vantagem e desvantagens, assim tornar-se-á pertinente a discussão associada à escolha do 

regime de neutro existente no SEE. O regime de neutro pode ser usado tanto para limitar ou 

eliminar completamente a corrente de defeito à terra, como para proteger equipamentos de 

danos em situações de defeito, por outro lado, o regime de neutro pode ser usado para 

garantir um nível adequado de corrente que auxilia a rápida detecção e isolamento em 

condições de defeito, podendo ainda ser usado para reduzir as sobretensões transitórias, bem 

como para facilitar a conformidade com os regulamentos que afectam a segurança de pessoas 

[15]. 

2.7.1. Regime de Neutro Isolado 

Muito utilizado no Japão, para redes de pequenas dimensões, o regime de neutro isolado 

é caracterizado fisicamente por se encontrar galvanicamente isolado da terra, ou ligado a 

esta por uma impedância muito elevada, sendo que neste caso a referência à terra é 

efectuada pelas capacidades das linhas. Neste regime de neutro, apenas as fases com 

capacidades à terra induzem correntes de defeito, pelo que muitas vezes são menores na 

linha em defeito do que nas linhas sãs. Neste sentido, no regime de neutro isolado, quando 

ocorre um defeito fase-terra não existirá uma malha homopolar galvanicamente fechada, o 

circuito fecha-se exclusivamente pelas capacidades à terra da linha, Figura 2.3 [12]. 
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Figura 2.3: Regime de Neutro isolado e Corrente de Defeito. 

Nos defeitos monofásicos à terra, para regime de neutro isolado, existe um grande 

desequilíbrio de tensões, sendo que a tensão no ponto de neutro, atinge em módulo a tensão 

simples, e a tensão nas fases sãs poderá atingir o valor da tensão composta. Em termos de 

corrente de defeito, o valor máximo desta irá depender da capacidade total à terra da rede, 

sendo as correntes residuais das diferentes linhas proporcionais às respectivas capacidades, 

excepto na linha de defeito. Para linhas longas ou subterrâneas, as correntes injectadas pelas 

capacidades homopolares são relevantes, dado que um defeito à terra pode originar um 

curto-circuito, levando a que as fases sãs fiquem expostas a uma tensão superior à tensão 

composta. 

O regime de neutro isolado apresenta a desvantagem de impor limitação ao nível do 

desenvolvimento da rede, no entanto, a sua implementação é de custo relativamente baixo, 

dado que evita a preparação das terras das subestações, além disso este tipo de regime é 

imune a defeitos fase-terra, contudo, obriga a utilização de um sistema de protecção 

selectivo, complexo e como consequência mais dispendioso. 

2.7.2. Regime de Neutro Ligado Directamente à Terra 

O regime de neutro ligado directamente à terra pode ser aplicado sem sistema de 

limitação do potencial à terra, usado no Reino Unido, e com sistema de limitação do 

potencial à terra, muito usado nos Estados Unidos e no Canadá [12] . Um sistema sem 

limitação do potencial de terra implica correntes de defeito significativas, o que simplifica a 

detecção de defeitos através da monitorização da corrente homopolar em saídas 

alimentadas, sendo baixo o nível de isolamento requerido na distribuição. No regime de 
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neutro ligado directamente à terra com limitação do potencial à terra os defeitos são 

detectados pela monitorização das correntes de fase com dispositivos simples, muitas vezes 

até por fusíveis, permitindo esta técnica que uma única fase alimente as cargas. 

No regime de neutro ligado directamente à terra, durante o defeito muita energia é 

libertada, devendo ser eliminados rapidamente, no entanto, se o defeito não exceder 

significativamente carga actual, a detecção tornar-se-á difícil, é o caso da detecção de arcos 

eléctricos e de defeitos com alta impedância. Ao contrário do regime de neutro isolado, 

neste tipo de regime existe uma malha que se fecha onde circulará a corrente homopolar (ver 

Figura 2.4), consequentemente não haverá grandes elevações da tensão nas fases sãs 

aquando de um defeito fase-terra. Os potenciais em relação à terra estabilizam, 

especificando os equipamentos para a tensão simples, por outro lado, a ligação galvânica do 

neutro à terra, implica um curto-circuito para defeitos à terra, assumindo a corrente 

homopolar valores elevados. 

Saída Com Defeito
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Figura 2.4: Regime de neutro ligado directamente à terra e correntes de defeito. 

No regime de neutro ligado directamente à terra, a protecção de máximo intensidade 

homopolar será sensível à maioria dos defeitos à terra, garantindo facilmente a selectividade, 

uma vez que é sobre a saída da subestação com maior corrente que se deu o defeito. Se por 

um lado é fácil garantir selectividade, por outro, as elevadas correntes de defeito obrigam a 

elevados esforços electrodinâmicos e térmicos sobre os condutores, levando a diminuição da 

vida útil dos equipamentos, à possível destruição dos isolamentos, ao contornamento pelos 

arcos eléctricos das cadeias de isoladores, a fenómenos de indução electromagnética sobre as 
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linhas de telecomunicações e ao aparecimento de uma tensão de contacto acidental ao nível 

das massas que representam grande perigo para pessoas. 

2.7.3. Regime de Neutro Impedante 

No regime de neutro impedante é efectuada a inserção de uma resistência, bobine de 

Petersen ou reactância de neutro entre o ponto de neutro e a referência à terra, sendo a 

utilização da bobine de Petersen ou da bobine de extinção muito utilizada na Alemanha e 

Suécia [12]. Este regime caracteriza-se pelo facto de que o neutro da subestação estar ligado 

à terra através de um bobine cuja reactância está sincronizada com a das capacidades à terra 

da totalidade das linhas que destas derivam (Figura 2.5). 

O aparecimento de um defeito entre fases e a terra abre caminho a duas correntes que 

praticamente se anulam, a corrente indutiva e a corrente capacitiva, assim o defeito poderá 

desaparecer, se for de carácter fugitivo, sem recorrer a protecções ou a religações rápidas. 

Saída Com Defeito
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ZnV0

Figura 2.5: Regime de neutro ligado à terra através de uma impedância e correntes de defeito. 

O sistema de neutro impedante apresenta limitações, existe grande dificuldade em 

manter a sintonia entre bobina e as capacidades da rede, devido à constante alteração da 

configuração da rede, outra limitação prende-se com o facto da dificuldade de conseguir um 

disparo selectivo da protecção no caso de defeito permanente. Em Portugal é utilizada uma 

reactância de neutro que limita a corrente de defeito entre uma fase e a terra, a colocação 

desta permite controlar a amplitude das correntes de defeito, de forma a serem detectadas 

de modo rápido e seguro, para além de as manter compatíveis com as sobretensões 

admissíveis. 
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A impedância limitadora a colocar no ponto de neutro poderá ser uma resistência, 

utilizada quando o neutro do transformador é acessível, normalmente em redes pouco 

capacitivas, ou uma reactância, que é aplicada quando o neutro do transformador não é 

acessível, sendo portanto, necessário criar um ponto de neutro artificial no barramento de 

média tensão da subestação. As redes com este tipo de regime de neutro deverão ser isoladas 

para o nível de tensão composta, sendo que poderão surgir sobretensões muito elevadas no 

caso da ligação à terra ser indutiva. Assim ao nível do sistema de protecção, a detecção de 

defeitos à terra pouco resistivos deverá ser feita através da protecção de máximo intensidade 

homopolar de tempo constante, para a detecção de defeitos à terra resistivos recorrer-se-á à 

protecção de máximo intensidade homopolar de terras resistentes. 

Este tipo de exploração do regime de neutro tem a vantagem de obter correntes de 

defeito nem muito altas nem muito baixas, ou seja, não põem em causa o nível de isolamento 

e permite que a detecção dos defeitos seja relativamente simples, assim sendo, tornar-se-á 

fácil obter selectividade das saídas em defeito, uma vez que estas apresentam correntes com 

intensidade de corrente mais elevada. Contudo, este regime tem a grande desvantagem de 

não permitir religações automáticas com o intuito de eliminar defeitos fugitivos, no entanto, 

o disjuntor de shunt impedante poderá ser uma alternativa que visa ultrapassar esta 

dificuldade. Em situação de defeitos monofásicos fugitivos, o dispositivo do comando do 

disjuntor aguarda, tipicamente, 500 A4 com o objectivo que o defeito se extinga 

maturamente, caso isso não aconteça, o pólo do disjuntor shunt correspondente à fase em 

defeito é fechado. 

2.8. Resumo 

Neste capítulo foi apresentada a rede de distribuição de média tensão e o seu 

enquadramento no SEE, fazendo referência às suas características e às situações que 

desencadeiam acontecimentos que levam ao mau funcionamento da mesma. A correcta 

parametrização das funções de protecção é essencial na detecção e eliminação de defeitos, e 

consequentemente para o correcto funcionamento do SEE, como tal o sistema de protecção 

assume um carácter merecedor de consideração. No seguimento do desenvolvimento 

efectuado, o estudo da religação automática e dos diversos regimes de exploração do neutro 

das subestações possibilita verificar a influência na actuação das protecções de saída do 

painel de MT. Este capítulo sustenta os conhecimentos de base para o desenvolvimento do 

estudo da implicação dos defeitos em linhas aéreas de MT. 

 



 

 

 

Capítulo 3  

 

Caracterização dos Defeitos em Arco 
Eléctrico das Linhas da Rede de 
Distribuição de Média Tensão 

Este capítulo caracteriza os defeitos monofásicos com formação de Arco Eléctrico das 

linhas da Rede de Distribuição de Média Tensão, efectuando a modelização matemática 

clássica e dinâmica de um curto-circuito monofásico com formação de Arco Eléctrico. Por 

fim, é efectuada a simulação em PSCAD®/EMTDC™ de um Arco Eléctrico na Rede de 

Distribuição de Média Tensão, sendo implementado o modelo matemático dinâmico 

desenvolvido, validando-se o mesmo através da respectiva simulação e comparação com 

resultados obtidos através de medições reais descritas na literatura [16]. 

3.1. Caracterização dos Defeitos com Formação de Arco 
Eléctrico 

O arco eléctrico resulta da quebra das ligações das moléculas dos gases, assim sob o 

efeito de um campo eléctrico, há interacção dos electrões e iões que se movem e produzem 

calor, contribuindo para a ionização do ar, que pode ser apenas de origem térmica, 

transformando as moléculas de ar em plasma. 

O arco eléctrico que se forma é um elemento não linear, e como tal uma fonte de 

harmónicos, que irá causar distorção das correntes e tensões dos terminais das linhas [17]. A 

não linearidade dos fenómenos associados ao arco eléctrico são difíceis de modelizar, 

todavia, vários autores procuraram efectuar a simulação realista de um defeito monofásico 

com formação de arco eléctrico, revelando-se importante no desenho e desenvolvimento de 

alternativas e de melhoramento do sistema eléctrico. 

Grande parte dos defeitos das linhas aéreas da rede de distribuição de média tensão (MT) 

são entre fases e a terra, sendo a maior parte de caractér fugitivo, isto é, a sua causa 

desaparece e o defeito não volta a manifestar-se se o arco tiver a possibilidade de se 

extinguir. A extinção natural dos defeitos com formação de arco, nomeadamente em linhas 

aéreas, tende a acontecer devido às correntes de ar frio, e ao alongamento do arco 
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resultante, quer do efeito da gravidade, quer do efeito do sopro magnético. Existem contudo, 

situações em que arco eléctrico não se extingue de forma natural, assim a modelização de 

defeitos monofásicos com formação de arco será fundamental para o estudo da influência do 

regime de exploração do neutro na extinção do arco, bem como das funções de protecção 

[17]. 

3.2. Desenvolvimento do Modelo Matemático Clássico do Arco 
Eléctrico 

Os defeitos de carácter fugitivo poderão ou não auto-extinguir-se, assim, para situações 

em que o defeito não se auto-extingue, uma operação de religação automática poderá fazer 

com que haja supressão do defeito, garantindo a rápida reposição de serviço. Este tipo de 

operação é comum para defeitos transitórios, no entanto, se o defeito for de carácter 

permanente a operação de religação será indesejável, dado que pode agravar potencialmente 

os danos provocados no sistema e nos equipamentos [17]. 

Com o objectivo de desactivar a função de religação automática para situações em que 

existe um defeito permanente, e activar a mesma para defeitos fugitivos ou semi-

permanentes, algumas técnicas foram adoptadas para tornar a modelização de um defeito em 

arco mais realista possível [17-18]. Para efectuar tal distinção, recorrer-se-á ao método dos 

mínimos quadrados para determinar a amplitude do arco, ou seja, no caso de amplitude 

estimada do arco ser zero, o defeito é sem arco, por outro lado, se a amplitude da tensão do 

arco estimada for muito maior que o valor mínimo escolhido, o defeito é identificado como 

sendo um arco eléctrico [18]. 

Para a determinação da amplitude do arco, considera-se que a tensão do arco é uma onda 

quadrada, em fase com a corrente de defeito (Exemplo da Figura 3.1) [17-20]. 

 

 

Figura 3.1: Tensão de arco em fase com a corrente de defeito [17]. 

A tensão do arco pode ser expressa matematicamente pela equação Eq. 3.1, [17]. 
 

I�(*) = ��4JK &(*)!                                                                                                                                 (=>.  3.1) 
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Onde I�(*) é a variação instantânea da tensão do arco, e &(*) a variação instantânea da 

corrente do arco, �� a amplitude da onda quadrada da tensão do arco e 4JK(L) é uma função 

4&JKMA dada pela equação Eq. 3.2. 
 

4JK(L) = N−1, 4P L < 00, 4P L = 01, 4P L > 0 Q                                                                                                                  (=>.  3.2) 
 

Para representar a forma de onda da tensão de arco, considera-se que a mesma pode ser 

representada idealmente pela Fast Fourier Transform (FFT) que contém apenas os 

harmónicos ímpares, Eq. 3.3, [17]. 

 

I�(*) = R 4S 12� − 1 ��sin ((2� − 1)
∞

WXY
Z*)                                                                                          (=>.  3.3) 

 
Onde � = 1, 3, 5, 7, … , A é o harmónico de ordem �, e Z é a frequência fundamental em 

radianos por segundo. Desta forma, o valor da amplitude dos harmónicos ímpares é 

proporcional a 
Y

]W@Y. 
Conhecido o espectro da tensão de arco, um número finito de harmónicos da tensão do 

arco será obtido, podendo estimar a partir deste conjunto de dados o valor da amplitude da 

onda quadrada, ��. Na determinação da amplitude da tensão de arco considera-se o modelo 

da tensão de arco do harmónico de ordem � (Eq. 3.4). 

 

��W = 4S 12� − 1 �� + _W                                                                                                                             (=>.  3.4) 
 

Onde _W é o valor médio do ruído e ��W é a amplitude do harmónico de ordem � da tensão 

de arco. De notar que o valor de _W tem em conta a medição do erro e o facto de a onda 

quadrada ser apenas uma aproximação da forma de onda de um arco real. O valor de �� é um 

parâmetro desconhecido a ser estimado, se o valor do harmónico � da tensão de arco ��W for 

conhecido, poder-se-á definir um vector �� como um conjunto de A valores [17]. 

 

�� = `��Y    ��a    ��3 … ��(]W@Y)bc                                                                                                        (=>.  3.5) 
  

Obtido o vector de m equações lineares, poder-se-á escrever a equação na forma 

matricial (Eq. 3.6). 

 

�� = 4S e��W + _                                                                                                                                         (=>.  3.6) 
 

Onde _ será o vector erro a minimizar e e é um vector dos coeficientes, dado pela 

equação Eq. 3.7. 

  

e = f1   13    15    …    12� + 1gc                                                                                                               (=>.  3.7) 



 
22 Caracterização dos Defeitos em Arco Eléctrico das Linhas da Rede de Distribuição de Média 

Tensão 
 

Considera-se que o valor da amplitude da tensão de arco, ��, assume um valor estimado 

da amplitude da tensão de arco, �h�, dado pela equação Eq. 3.8 [17]. 
 

�h� = 4S ( e!c e!)?Y e!c��W = 4S e′ ��W                                                                                               (=>.  3.8) 
 

Onde ei é uma matriz pseudo-inversa de e, esta matriz tem a característica de não variar 

no tempo, logo o seu cálculo poderá ser efectuado previamente, e posteriormente utilizado 

no cálculo do valor estimado �h�. Em suma o valor estimado da amplitude da tensão do arco �h� 

pode ser simplesmente calculado através da equação Eq. 3.9. 
 

�h� = 0.6634��Y + 0.2211��a + 0.1327��3 + 0.0948��j + 0.0737��k + _                              (=>.  3.9) 
 

É assim possível a partir da equação Eq. 3.9, determinar se o arco é ou não um defeito 

permanente, no entanto, o valor dos coeficientes ��W ainda são desconhecidos, para a 

determinação desses valores considera-se o circuito da Figura 3.2. 
 

 

Figura 3.2: Esquema equivalente da rede [17]. 

Efectuando a análise do circuito representado, é possível obter o valor de ��W, assim  o 

valor da tensão do arco é obtido através da expressão Eq. 3.10. 
  

��W = �Wl1 + mWnWo − pnW�W  1 + nW�W                                                                                                           (=>.  3.10) 
 

Onde nW = q + r�Zs, mW = r�Zt e α é a distância a que se dá o defeito, este poderá ser 

obtido através da protecção de distância, ou pode ser simultaneamente calculado para a 

tensão e corrente do harmónico fundamental. A tensão ��W, poderá assumir outras formas, 

dependendo da topologia da rede entre a tensão de arco e a fonte. 

Verifica-se em [21], que Warrington efectuou no estudo do Sistema Eléctrico de Nova 

Inglaterra e na Companhia Eléctrica do Tennessee, qual a influência da resistência do Arco 

Eléctrico nos dispositivos de protecção do Sistema Eléctrico de Energia (SEE), alargando o seu 
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estudo posteriormente para cálculo do valor da resistência do arco eléctrico ao ar. Como 

resultado da investigação efectuada, a resistência do arco seria dada pela equação Eq. 3.11. 
 

q� = ��� = 28688.5�Y.v s  Ω/m!                                                                                                                (=>.  3.11) 
 

Onde: 

s - Comprimento do arco eléctrico; 

� - Valor médio quadrático da corrente. 

 

Contudo, a equação do valor da resistência do arco não pode ser aceite como correcta. 

Em [21] foram comentados e reformulados os resultados obtidos por Warrington, justificando 

que os teste efectuados eram imprecisos, devido aos dispositivos de medida utilizados, 

verificou-se ainda que, as condições de curto – circuito não correspondiam à realidade. Um 

estudo da tensão e da corrente do Arco Eléctrico durante testes de laboratório em FGH-

Mannheim (Alemanha), que permitiram desenvolver um novo modelo matemático para a 

resistência do Arco Eléctrico [21]. 
 

 

Figura 3.3: Circuito de teste em laboratório [21]. 

Na investigação efectuada nos testes de laboratório, considerou-se o circuito da Figura 

3.3, obtendo-se valores de corrente e tensão, ou seja, o valor da resistência instantânea do 

arco é dado pela equação Eq. 3.12. 
 

 w�(*) = M�(*)&�(*)                                                                                                                                           (=>.  3.12) 
Onde: 

M�(*) - Tensão do arco eléctrico; 

&�(*) - Corrente do arco eléctrico. 

 

Obtendo-se assim uma curva para a variação instantânea da resistência do arco, em 

função da tensão e da corrente instantânea (Figura 3.4). 
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Figura 3.4: Variação instantânea da resistência do Arco Eléctrico [21]. 

Como resultado do desenvolvimento efectuado da resistência do arco eléctrico, 

considera-se que as propriedades dinâmicas do arco eléctrico podem ser representadas por 

uma equação diferencial representada pela equação Eq. 3.13 [21]. 
 

xJ�x* = y(J�, M�, &� , z, *)                                                                                                                        (=>.  3.13) 
 

Onde 
{|}{~  é a variação no tempo da condutância do arco, e z é fixo para os parâmetro de 

um modelo, portanto, o modelo do Arco Eléctrico pode ser representado através da equação 

Eq. 3.14. 

 

M�$(*) = ��� + �� �$&�(*) + q�|&�(*)|� 4JK(&�) + _                                                                        (=>.  3.14) 
 

Onde M�$(*) e &�(*) são o sinal da tensão e da corrente de um arco, ��, ��, �$ (�$ ≠ 0) e q� 

são parâmetros que definem a forma da tensão do Arco e o valor &�(*) é dado pela equação 

Eq. 3.15. 
 

&�(*) = �      �$        4P |&�(*)| < �$|&�(*)|     4P |&�(*)| > �$
Q                                                                                                        (=>.  3.15) 

 
O valor de �� pode ser obtido pelo produto entre o gradiente da tensão do arco =� e o 

comprimento actual do arco s�, o termo �� ����(~) modeliza a tensão de ignição do arco, 

considerando o termo q�|&�(*)| é uma parte em adição quase-linear determinada pela 

corrente do arco. Por simplificação q� será chamada de quasi-resistência do Arco, assim para 

a determinação do novo valor da resistência do arco foram feitas as seguintes considerações 

por forma a simplificar os calculos [21]. 

 

M(*) = ��4JK &(*)!                                                                                                                                 (=>.  3.16) 
&(*) = √2� 4&K Z*                                                                                                                                    (=>.  3.17) 
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Considera-se que Eq. 3.16 é uma simplificação da equação Eq. 3.14, e que os efeitos 

sobre a passagem por zero e pelo valor máximo da corrente são desprezados, desta forma, 

sendo a resistência do arco um elemento pertencente ao circuito deste, têm-se a equação 

Eq. 3.18, que nos dá o valor médio da potência. 
 

q�] = � = 10 � %(*)x*c
$ = 10 � M(*)&(*)x*c

$                                                                                      (=>.  3.18) 
 

Onde � é o valor eficaz da corrente, e %(*) é a potência instantânea, utilizando as 

equações Eq. 3.16 e Eq. 3.17 em Eq. 3.18, resulta a equação Eq. 3.19. 

 

q�] = 2��0 � &(*)x*c/]
$                                                                                                                            (=>.  3.19) 

 

Desenvolvendo o termo � &(*)x*c/]$ , de maneira a tornar o modelo mais simples, obtêm-se 

a equação Eq. 3.20. 

 

� &(*)x*
c]

$ = √2� � 4&K Z* x* = 2√2�Z
c]

$                                                                                              (=>.  3.20) 
 

Substituindo Eq. 3.20, em Eq. 3.19, resulta na equação Eq. 3.21. 

 

q�] = � = 2��0 2√2�Z = 2√2���S                                                                                                           (=>.  3.21) 
 

Efectuado a simplificação de Eq. 3.21, obtêm-se finalmente o novo modelo matemático 

para a equação a resistência do Arco Eléctrico, dada pela equação Eq. 3.22. 

 

q = 2√2��S�                                                                                                                                                (=>.  3.22) 
 

Do desenvolvimento efectuado em teste de laboratório, um novo modelo foi conseguido 

para a Resistência do Arco Eléctrico, equação Eq. 3.22, sendo o mesmo fundamentado 

matematicamente através de um modelo que considera as propriedades dinâmicas do Arco 

Eléctrico [21]. 

3.3. Desenvolvimento do Modelo Matemático Dinâmico de um 
Arco Eléctrico 

O estudo da resposta transitória do SEE provocada por defeitos com formação de arco 

eléctrico, tem levado ao desenvolvimento de modelos matemáticos mais precisos e 

aproximado da realidade que permitem simular este tipo de defeitos. Considera-se do ponto 
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de vista de modelização dinâmica de um defeito à terra com formação de arco eléctrico 

espontâneo ao ar, que este pode ser associado à teoria dos arcos que se formam entre os 

pólos do disjuntor aquando da sua abertura [22]. Assim, o Arco Eléctrico pode ser modelizado 

com características dinâmicas, distinguindo-o como de Arco Primário e Arco Secundário. O 

Arco Primário, e de corrente elevada, ocorre desde que se dá o defeito até ao momento em 

que o disjuntor abre por ordem de disparo do relé, o Arco Secundário, é caracterizado por ser 

de baixa corrente (depois de o defeito ser isolado), sendo esta classificação sustentada pelo 

acoplamento mútuo entre uma fase sã e uma fase em defeito [16].  

3.4. Modelo e Características do Arco Eléctrico 

Durante o defeito, quando uma forte corrente de curto-circuito flui através do Arco 

Primário, não há um alongamento significativo do arco [22]. A modelização do arco 

Secundário é mais difícil, uma vez que este fenómeno é influenciado por muitos factores, 

sendo os processos associados com a tensão de arco inversa extremamente complexos. 

Como resultados dos estudos efectuados, constata-se que a característica dinâmica do 

Arco Eléctrico pode ser simulada através da equação diferencial Eq. 3.23 [16, 22-24]. 

 xJx* = 1� (� − J)                                                                                                                                       (=>.  3.23) 
 

Onde J é a variação no tempo da condutância do arco, � é o valor estacionário da 

condutância do arco e � é a constante de tempo. A equação pode ser fisicamente 

interpretada pelo valor da condutância do arco quando a corrente é mantida por um tempo 

suficientemente longo sob condições extremas. Deste modo, �(&) é uma característica 

estática do arco que pode ser avaliada pela equação Eq. 3.24. 

 

�(&) = &�:�+��<~���+�á:��                                                                                                                                 (=>.  3.24) 
 

Sendo &�:�+ o valor da corrente do arco, ��<~���+�á:�� a tensão estacionária do arco 

eléctrico dada pela equação Eq. 3.25. 

 ��<~���+�á:��(&, �) = (I$ + w+|&�:�+|). ��:�+(*)                                                                                   (=>.  3.25) 
 

Sendo ��:�+(*) a variação do comprimento do arco em função do tempo, I$ a 

característica da tensão do arco por unidade de comprimento, dada pela equação Eq. 3.26, w$ 

a característica da resistência do arco por unidade de comprimento dada pela equação Eq. 

3.27. 

 

I$ = I
�$

 [�/�A]                                                                                                                                       (=>.  3.26) 

w$ = w
�$

[AΩ/�A]                                                                                                                                     (=>.  3.27) 
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Onde: 

I - Característica total do arco em volts  �!; 
w - Característica total da resistência do arco  AΩ!; 
�$ - Comprimento inicial da coluna do arco (arco primário)  �A!. 
 

A variação do comprimento do arco em função do tempo é dada por ��:�+(*), esta assume 

valores diferentes consoante se trata do arco primário, �$, considera-se que não existe 

alongamento do arco, ou do arco secundário, em que o comprimento do arco é dado pela 

equação Eq. 3.28. 

 ��:�+(*) = (I� . * + 1). �$                                                                                                                        (=>.  3.28) 
 

Onde: 

I� - Velocidade de alongamento do arco  μΩ/�A!. 
 

Da mesma forma que o comprimento do arco, a constante de tempo �, varia consoante se 

trata de um arco primário ou secundário, dada pela equação Eq. 3.29. 

 � = �$ − I� . (��:�+(*) − �$)                                                                                                                   (=>.  3.29) 
 

Onde: 

I� - Velocidade de decréscimo da constante de tempo  A4/�A!. 
 

Com base nas equações Eq. 3.28 e Eq. 3.29, pode dizer-se que o alongamento do 

comprimento do arco cresce linearmente quando o arco secundário começa, e a constante de 

tempo é inversamente proporcional ao crescimento do comprimento do arco. 

Outra característica a definir, é o possível reacendimento do Arco, a partir de resultados 

em [22] obteve-se a tensão de reacendimento do arco dada pela equação Eq. 3.30. 

 

�:(*:) = f5 + 16200;2.15 + �<g (*: − 0;)ℎ(*: − 0;) ∗ 10a �/�A!                                                        (=>.  3.30) 
 

Onde: 

*: - Tempo desde o início do arco secundário, [s]; 

0; - Tempo desde o início do arco secundário até à passagem por zero da corrente [s]; 

�< - Corrente de pico do arco secundário [A]. 

 

No entanto, na prática, o tempo de extinção do Arco Secundário também depende da 

taxa de crescimento do comprimento do caminho do Arco Secundário, o qual depende 

fortemente da velocidade do vento. O aumento típico do comprimento do Arco Secundário é 

uma função do tempo que pode ser aproximada pela equação 3.31. 

 �<(*:)�<$ = �10*:   %�w� *: > 0.1 41         %�w� *: ≤ 0.1 4Q                                                                                                          (=>.  3.31) 
 

Sendo que se considera uma velocidade do vento relativamente baixa, 0 a 1 m/s. 
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3.5. Modelização de um Defeito com Formação de Arco 

Eléctrico 

Na modelização de um defeito em arco eléctrico, será considerado que se dá um defeito 

em arco eléctrico entre uma fase e a terra, sendo a evolução no tempo deste, dada pelo 

modelo dinâmico do arco. Para o modelo dinâmico do arco primário, tendo em conta o 

desenvolvimento efectuado na secção 3.4, têm-se que a equação diferencial Eq. 3.23, 

variação da condutância do arco, pode ser escrita no domínio de Laplace, de forma a 

simplificar a sua resolução, resultando na equação Eq. 3.32. 

 

J(4) = ��4 + 1                                                                                                                                         (=>.  3.32) 
 

Aplicando a transformada inversa de Laplace, resulta que a variação da condutância no 

tempo é dada pela equação Eq. 3.33. 

 

J(*) = �� P?~�                                                                                                                                            (=>.  3.33) 
 

Sendo que para o arco primário G e τ são dados pelas equações Eq. 3.34 e Eq. 3.35 

respectivamente. 

 

� = &�:�+(I$ + w+|&�:�+|). �$
                                                                                                                         (=>.  3.34) 

� = �$                                                                                                                                                         (=>.  3.35) 
 

As mesmas considerações deverão ser feitas para o arco secundário, assim a condutância 

estacionária do arco e a constante de tempo serão dadas pelas equações Eq. 3.36 e Eq. 3.37 

respectivamente. 

 

�< = &�:�+
(I$ + w+|&�:�+|). l(I� . * + 1). �$o                                                                                               (=>.  3.36) 

� = �$ − I� . (��:�+(*) − �$)                                                                                                                   (=>.  3.37) 
 

A extinção do arco eléctrico é determinada de acordo com a derivada da resistência 

instantânea, e tendo em conta um valor mínimo pré definido de g [16]. 

 
J���
��:�+

= 25 [µAℎ�/�A]                                                                                                                         (=>.  3.38) 

A�L  xw
x*¡

��:�+
= 64 [�Ω/(4. �A)]                                                                                                              (=>.  3.39) 

 

Estas considerações são apenas de carácter térmico, não se considerando na modelização 

o reacendimento do arco, devido ao facto de haver condições indefinidas em torno da 

extinção do arco [16]. 
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3.6. Simulação em �����®/��	��™ de um Arco Eléctrico na 
Rede de Distribuição de Média Tensão 

O modelo dinâmico de um defeito monofásico com formação de arco eléctrico efectuado 

na secção 3.5, considerando o arco primário, arco secundário e a extinção do arco, será alvo 

de simulação em PSCAD®/EMTDC™. O Power Systems Computer Aided Design / 

Electromagnetic Transients including DC, PSCAD®/EMTDC™, desenvolvido por Manitova HVDC 

Research Center, [25], é um software de interface gráfica que possibilita simular respostas 

transitórias, permite a representação e a resolução de equações diferenciais (para os 

sistemas electromecânicos e electromagnéticos) no domínio do tempo. Este software 

potencializa o ambiente de simulação gráfica, na medida em que permite aos utilizadores, 

construir de forma eficiente circuitos esquemáticos, executar a simulação e analisar os 

resultados da mesma. Portanto, o PSCAD®/EMTDC™ é usado extensivamente para muitos tipos 

de estudos de simulação de alimentação de sistema AC e DC, tornando-se num instrumento 

indispensável à análise de projectos de energia (ver Apêndice D). 

A Energia Eléctrica e os Sistemas Electrónicos assumem um papel com grande 

preponderância nos sistemas de potência, assim existe a necessidade de realizar a simulação 

de forma eficaz e eficiente, dado ser mais fácil e barato projectar e optimizar equipamentos 

e sistemas eléctricos antes da realização de protótipos. Com o intuito de testar o 

comportamento do sistema de protecção à saída do painel de média tensão, bem como da 

influência do regime de neutro, proceder-se-á à simulação em PSCAD®/EMTDC™ de um 

defeito monofásico com formação de arco eléctrico. 

A simulação do defeito à terra com formação de arco eléctrico será efectuada numa das 

linhas da rede de teste considerada, ver Figura 3.5, pelo que a esta rede de distribuição de 

MT é caracterizada por possuir duas saídas aéreas, sendo os parametros rede apresentados 

em Apêndice C. 
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Figura 3.5: Rede de Teste para Simulação de um Defeito Monofásico com Formação de Arco 

Eléctrico. 

O modelo matemático do arco eléctrico apresentado na Figura 3.6, baseado no modelo 

dinâmico descrito, é conseguido através da introdução de uma resistência dinâmica entre 

uma fase e a terra, tendo o modelo dinâmico do arco eléctrico como entradas, a corrente de 
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defeito e o estado dos disjuntores (valores obtidos da rede, Figura 3.5), como saídas do bloco 

do modelo matemático, tem-se a resistência do arco eléctrico e a informação de extinção do 

mesmo. 
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Figura 3.6: Diagrama do modelo matemático do defeito em Arco Eléctrico, [16]. 

Para a modelização dinâmica em PSCAD®/EMTDC™ do defeito monofásico com formação 

de arco eléctrico da Figura 3.6, considera-se um tempo de simulação de 1 segundo, e com os 

parâmetros a seguir apresentados, [16]: 

 

I$ = 9,65 �/�A, w$ = 1.62AΩ/�A, �$  = 350 �A, �$ = 1 A4, I� = 0.285 μΩ/�A, I� = 54 �A/A4. 

 

Utilizando a rede de teste, Figura 3.5, efectuar-se-á a simulação de um defeito 

monofásico com formação de arco eléctrico aos 0,2 segundos e aos 0,7 segundos o sistema de 

protecção actua, aos 0,825 segundos o defeito extingue-se. Após efectuar as simulações, por 

forma a verificar a concistência dos resultados, realizar-se-á a comparação dos resultados 

obtidos com uma situação real de defeito em arco eléctrico. 
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Figura 3.7: Resultados da Simulação, forma de onda da tensão de arco eléctrico: A – Valor medido 
num ensaio laboratorial [16]; B – Resultado da simulação em PSCAD®/EMTDC™. 

 

Figura 3.8: Resultados da Simulação, forma de onda da corrente de arco eléctrico: A – Valor medido 
num ensaio laboratorial [16]; B – Resultado da simulação em PSCAD®/EMTDC™. 

A Figura 3.7 e a Figura 3.8 apresentam o comportamento da tensão e da corrente do arco 

eléctrico. Este resultado de simulação é importante, dado que a forma de onda dos 

resultados obtidos se aproximam da obtida numa situação real de defeito com formação de 

arco eléctrico efectuada em laboratório [16]. A tensão de arco é menor no arco primário de 

que no arco secundário, crescendo a tensão do arco secundário gradualmente até ao instante 

em que o arco se extingue, (verificação das condições de extinção do arco definidas no 

modelo, Eq. 3.38 e Eq. 3.39) comportamento que se deve à descida repentina da corrente de 

arco. 
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Figura 3.9: Tensão do Defeito com Formação de Arco Eléctrico. 

Na Figura 3.9, a tensão do arco eléctrico, na seta com o número “1” inicia-se o arco 

primário (t=0,2 segundos), dando-se um abaixamento acentuado da tensão, esta mantém-se 

até ao instante em que há detecção do sistema de protecção do defeito, “2”. Após a 

detecção do defeito, no momento de abertura do disjuntor, aos terminais deste cria-se um 

arco, sendo que ao fim de alguns milisegundos o mesmo acaba por se extinguir, “3”. 
 

 

Figura 3.10: Corrente do Defeito com Formação de Arco Eléctrico. 

A corrente terá um comportamento similar ao da tensão do arco eléctrico (Figura 3.10), 

no instante em que se dá o defeito, a corrente como resposta ao abaixamento da tensão terá 

uma subia acentuada, entre “1” e “2” arco primário, com a subida da tensão, no instante de 

abertura do disjuntor (t=0,7 segundos), arco secundário, a corrente desce, atingindo o regime 

nominal no instante “3”, que corresponde à supressão do arco. 
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Figura 3.11: Condutância do Arco Eléctrico. 

A condutância do arco eléctrico, que correspondente em termos gerais à capacidade de 

condução de corrente eléctrica, apresentada na Figura 3.11, mostra bem a característica não 

linear do arco eléctrico, para o arco primário a condutância tem valor elevado, e baixo para o 

arco secundário. 
 

 

Figura 3.12: Condutância do Arco Primário, A. 
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Figura 3.13: Condutância do Arco Secundário, B. 

 

A Figura 3.12 e Figura 3.13 correspondem à condutância do arco primário e secundário 

respectivamente, sendo que como se pode observar a condutância do arco primário muito 

superior à do arco secundário, comprovando assim o que fisica e matematicamente seria de 

esperar. 

3.7. Resumo 

Neste capítulo foi efectuada a descrição da caracterização do modelo clássico e dinâmico 

de um Arco Eléctrico. No modelo clássico considera-se que a tensão de arco é uma onda 

quadrada em fase com a corrente de defeito, sendo que a amplitude da mesma será 

determinada através da análise dos harmónicos. O Modelo dinâmico do arco considera que o 

Arco Eléctrico pode ser dividido em Arco Primário e Arco Secundário, sendo que o primeiro se 

caracteriza por uma corrente elevada que flui através do ponto de defeito até que a mesma 

seja detectada pelo sistema de protecção, sendo que aquando da sua detecção se dá o arco 

secundário, que corresponde ao momento de abertura do disjuntor. 

 Efectuou-se ainda a construção de um modelo matemático em PSCAD®/EMTDC™ do Arco 

Eléctrico, sendo o mesmo validado através de simulação. Da validação e modelização 

matemática do modelo dinâmico do Arco Eléctrico, foi efectuada a comparação com os 

resultados obtidos através de medições em situação de laboratório. 

Este capítulo apresenta o contexto em que este trabalho está inserido, bem com a 

motivação para o desenvolvimento do mesmo. Assim, serão apresentados os objectivos e a 

importância deste documento no que diz respeito aos sistemas de protecção (SP) e à filosofia 

actual de ligação do neutro das subestações da rede de distribuição de (MT). 
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Capítulo 4  

 

Redes de Distribuição de Média Tensão: 
As Implicações dos Arcos Eléctricos 

Este capítulo terá como objectivo principal verificar o comportamento das funções de 

protecção na ocorrência de um defeito monofásico com formação de arco eléctrico na rede 

de distribuição de média tensão. Dependendo do regime de neutro na exploração das 

subestações, diferentes funções de protecção serão parametrizadas e como tal será diferente 

o comportamento do defeito que pode acontecer nas redes eléctricas de média tensão. Assim 

sendo, será simulado em ambiente de software (PSCAD®/EMTDC™) os defeitos fase-terra em 

diferentes valores de resistividade do solo e analisadas as implicações da mudança do regime 

de neutro na segurança, continuidade e qualidade de serviço 

4.1. Parametrização das Funções de Protecção da Rede de 
Distribuição de Média Tensão 

A regulação das protecções existentes no painel de saída da média tensão (MT) deverá 

estar em conformidade com o descrito em, Instalações AT E MT: Subestação de Distribuição - 

Sistemas de Protecção, Comando e Controlo Numérico (SPCC), [4]. Com o intuito de analisar 

o comportamento do sistema de protecção aquando de um curto-circuito monofásico à terra 

com formação de arco eléctrico, será efectuada a parametrização da função de protecção de 

máximo intensidade de fase e máximo intensidade homopolar, as restantes protecções 

mencionadas2 por fugiram ao âmbito do trabalho não serão alvo de análise. Como tal, para 

validação das funções de protecção será considerada a rede de teste da Figura 4.1. 

                                                 
2 Capítulo 2: Rede Eléctrica de Distribuição de Média Tensão: A Exploração e os Sistemas de Protecção. 
Secção 2.3. Sistema de Protecção das Saídas Aéreas do Painel de Saída de Média Tensão 
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Figura 4.1: Rede Teste para Validação do Sistema de Protecção. 

A rede de teste para validação do sistema de protecção do painel de saída da rede de 

distribuição de MT com regime de neutro ligado directamente à terra, ver Figura 4.1, será 

composta por duas linhas com carga de potência constante, estando os parâmetros das linhas, 

bem como a modelização da rede a montante, descritas no Apêndice C. 

4.1.1. Regulação da Protecção de Máximo Intensidade Fase 

A protecção de máximo intensidade fase deverá detectar curto-circuitos entre fases, e 

como tal não deve actuar para defeitos monofásicos. A parametrização do relé de máximo 

intensidade obriga ao cálculo da corrente nominal em cada uma das linhas, que será de 

205 A. Assim, para o primeiro nível de detecção, os relés serão regulados, segundo [4], 

tipicamente, para 1,3 vezes do valor da corrente nominal da linha, sendo a ordem de disparo 

dos disjuntores 1 e 2 dada para um valor de corrente calculado respectivamente nas equações 

Eq. 4.1 e Eq. 4.2, o tempo de actuação do relés da protecção para o primeiro nível de 

detecção deverá ser tipicamente de 1,0 segundos [4]. 

 �Y = 1,3 × ��_£��¤�Y ⇔ �] = 1,3 × 205 = 266,5 "                                                                           (=>.  4.1) 
�] = 1,3 × ��_£��¤�] ⇔ �Y = 1,3 × 205 = 266,5 "                                                                           (=>.  4.2) 

 

O segundo nível de detecção é, tipicamente, para uma corrente de 2 vezes a corrente 

nominal e para um tempo de actuação de 0,5 segundos. 
 

�Y = 2 × ��_£��¤�Y ⇔ �Y = 2 × 205 = 410,0 "                                                                                  (=>.  4.3) 
�] = 2 × ��_£��¤�] ⇔ �] = 2 × 205 = 410,0 "                                                                                  (=>.  4.4) 
 

O terceiro nível de detecção tipicamente deverá ser parametrizado para um intervalo de 

correntes na ordem dos 1500A a 4000A, com um tempo de actuação de 0,1 segundos. 
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i) Comportamento da Função de Protecção de Máximo 

Intensidade de Fase num Defeito Monofásico com Formação de 

Arco Eléctrico 

Com intuito de verificar a parametrização realizada para a protecção de máximo 

intensidade de fase através de simulação em PSCAD®/EMTDC™ da rede de teste, constata-se 

que para um defeito monofásico com formação de arco eléctrico, que acontece no instante 

“1” da Figura 4.2, não há actuação da protecção de máximo intensidade fase para o instante 

que foi regulada, instante “2”, verificando a manutenção do arco eléctrico, isto é, como 

referido, a função de protecção de máximo intensidade fase apenas detecta e elimina 

defeitos entre fases, e como tal não haverá detecção do defeito monofásico à terra. 

 

 

Figura 4.2: Correntes da Linha em Defeito Monofásico com Formação de Arco Eléctrico da Rede de 
Teste. 

Em situação de defeito à terra de uma determinada linha, devido ao efeito capacitivo das 

linhas aéreas, as restantes fases sãs serão afectadas pelo curto-circuito. Na rede de teste 

aqui analisada, verifica-se o desequilíbrio da corrente a partir do instante em que o defeito 

se desencadeia, instante “1”, Figura 4.3, o que originará o aparecimento de sobretensões 

transitórias nessa linha. 
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Figura 4.3: Corrente na linha Sã da Rede de Teste. 

As sobretensões transitórias verificadas na linha sã, desencadeadas pelo aparecimento de 

um defeito à terra, manter-se-ão enquanto o defeito persistir, isto é, enquanto o mesmo não 

for suprimido por actuação do sistema de protecção ou outra causa que leve à extinção do 

arco eléctrico.   

4.1.2. Regulação da Protecção de Máximo Intensidade Homopolar 

Direccional 

A protecção contra defeitos assimétricos fase–terra, deverá desencadear a actuação da 

protecção de máximo intensidade homopolar direccional. A parametrização desta função de 

protecção segundo [4], é tipicamente, de 1,3 vezes a corrente capacitiva com tempo de 

actuação da protecção da ordem dos 0,5 segundos, como tal, será considerado o modelo em 

%& das linhas para a determinação da corrente capacitiva. O cálculo da corrente capacitiva é 

necessário para a parametrização da protecção de máximo de intensidade homopolar 

direccional, dado que esta protecção se baseia na detecção de um desequilíbrio da 

componente homopolar da corrente, pelo que esta componente de sequência nula flui 

através das capacidades à terra. Neste sentido, para o cálculo da corrente capacitiva 

considera-se a equação Eq. 4.5. 

 

���, = �
√3 ∗ n��,                                                                                                                                         (=>.  4.5) 

 

A impedância capacitiva de cada uma das linhas da rede de teste, ver Figura 4.1, é dada 

pelas equações Eq. 4.6 e Eq. 4.7. 
   

¦n��,§¨©ª}_«¦ = 1|r × Z × t| = 1|r2S × 50 × 1,0 ∗ 10?j| = 3,18 ∗ 10v (                                      (Eq.  4.6)
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|n��,§¨©ª}¬
| = 1

|r × Z × t| = 1
|r2S × 50 × 5,0 ∗ 10?| = 6,37 ∗ 10v (                                       (Eq.  4.7) 

 

Usando a Eq. 4.6 e Eq. 4.7, a corrente capacitiva assume os valores dados pelas equações 

Eq. 4.8 e Eq. 4.9. 
 

���,§¨©ª}_« = 15��
√3 ∗ 3,18 ∗ 10v = 0,272 "                                                                                           (=>.  4.8) 

���,§¨©ª}_¬ = 15��
√3 ∗ 6,37 ∗ 10v = 0,136 "                                                                                           (=>.  4.9) 

 

Obtido o valor da corrente capacitiva de cada uma das linhas, é possível o efectuar a 

parametrização. 
 

�Y = 1,3 × ���,§¨©ª}_« = 0,354 "                                                                                                          (=>.  4.10) 
�] = 1,3 × ���,§¨©ª}_¬ = 0,177 "                                                                                                          (=>.  4.11) 

 

A parametrização das protecções de máximo de intensidade homopolar direccional de 

cada uma das saídas do painel de média tensão será regulada para os valores apresentados 

nas Equações Eq. 4.10 e Eq. 4.11. 

i) Comportamento da Função de Protecção Máximo de 

Intensidade Homopolar Direccional num Defeito Monofásico 

com Formação de Arco Eléctrico  

Da simulação em PSCAD®/EMTDC™ verifica-se que o defeito monofásico à terra com 

formação de arco eléctrico provoca um desequilíbrio de correntes na linha onde ocorre o 

defeito, ver Figura 4.4. Constata-se que após o defeito iniciado em “1” há actuação da 

protecção de máximo intensidade homopolar direccional, dando-se a abertura do disjuntor no 

instante “2”, e como tal, uma vez que há interrupção da tensão nominal, ocorrerá a 

supressão do arco eléctrico, “3”. O fenómeno transitório entre “2” e “3” deve-se ao arco 

secundário que surge entre os pólos do disjuntor3. 

 

                                                 
3 Capítulo 3: Caracterização dos Defeitos em Arco Eléctrico das Linhas da Rede de Distribuição de Média 
Tensão, Secção 3.3. Desenvolvimento do Modelo Matemático Dinâmico de um Arco Eléctrico 
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Figura 4.4:Corrente da Linha em Defeito Monofásico com Formação de Arco Eléctrico da Rede de 
Teste. 

Devido à ocorrência do defeito, linha 2 da rede de teste, Figura 4.1, é provocado um 

desequilíbrio iniciado em “1” na linha sã, linha 1, que não levará à actuação da protecção de 

máximo de intensidade homopolar direccional dessa saída aérea, pelo facto de esta ser 

direccional, ver instante “2” da Figura 4.5, sendo que aquando da supressão do arco eléctrico 

a corrente na fase sã retoma ao seu valor nominal. 

 

 

Figura 4.5: Corrente na Linha com Sã em Carga da Rede de Teste. 

Neste secção, utilizou-se para a validação da parametrização do sistema de protecção o 

regime de neutro ligado directamente à terra, verificando-se nas grandezas eléctricas das 

fases sãs, entre “1” e “2”, um desequilibro de corrente provocado pelo defeito com formação 

de arco, ver Figura 4.5, o que levará ao aparecimento de uma sobretensão transitória na 

respectiva linha. 
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4.2. Influência dos Defeito Monofásico com Formação de Arco 
Eléctrico na Rede de Distribuição com Diferentes Regimes 
de Exploração de Neutro 

A impedância inserida entre o ponto de neutro e a terra será a responsável pelo 

comportamento da rede aquando de um defeito entre uma fase e a terra, ou seja, a 

exploração do regime de neutro das subestações determinará o funcionamento do sistema 

eléctrico durante o defeito à terra. A escolha do regime de neutro a adoptar, é assim de 

grande importância dado que deverá assegurar um nível adequado de corrente que auxilia a 

detecção de defeitos. O sistema de protecção é deste modo afectado pela escolha do regime 

de neutro, pelo que poderá existir situações de não detecção de defeito ou mesmo disparo 

inadequados, é então necessário ter em atenção a parametrização das protecções, bem como 

verificar, quer as implicações, quer os benefícios que a escolha de cada regime causa no 

sistema eléctrico. 

A exploração do regime de neutro das subestações poderá ser efectuada de diferentes 

formas, sendo que cada uma delas tem vantagens e inconvenientes ao nível económico, da 

exploração do sistema, da qualidade da onda de tensão, na continuidade de serviço e ao nível 

da segurança dos equipamentos e de pessoas. Não existe assim, unanimidade acerca do tipo 

de regime a adoptar, há no entanto, por parte da empresa de distribuição de energia um 

interesse em uniformizar os regimes de neutro [14]. 

O estudo dos diferentes regimes de neutro das subestações de MT leva à simulação dos 

diversos cenários de exploração da rede de distribuição. Deste modo, analisar-se-á os regimes 

de exploração do neutro para a rede de teste, ver Figura 4.1, efectuando o estudo ao nível 

das grandezas associadas aos curto-circuitos, dando especial relevo aos defeitos monofásicos 

com formação de arco eléctrico, bem como ao impacto que o modo de exploração do sistema 

tem na qualidade e segurança de exploração do sistema, recorrendo para tal ao software de 

simulação PSCAD®/EMTDC™. 

4.2.1. Implicações no Sistema de Protecção devido aos Defeitos com 

Formação de Arco Eléctrico no Regime de Neutro Isolado 

O regime de neutro isolado encontra-se galvanicamente isolado da terra, pelo que o único 

caminho possível de retorno para a corrente de defeito se fecha unicamente pelas 

capacidades distribuídas à terra ao longo das linhas. Por conseguinte, para o caso de existir 

mais do que uma linha, as grandezas eléctricas destas serão afectadas pela ocorrência de um 

defeito. 

Uma linha com defeito monofásico, levará a que a tensão nas fases sãs relativamente à 

terra tenderão para o valor da tensão composta, este facto leva ao aparecimento de 

sobretensões transitórias associadas às redes com neutro isolado, deste modo é necessário 

projectar os equipamentos para suportar a tensão fase-fase, sendo o nível de isolamento um 

aspecto importante a ter em conta. Constata-se, que a tensão na linha sã, aquando de um 

defeito com formação de arco eléctrico, sofre um desequilíbrio acentuado, “1”, verifica-se 

ainda, que existe um fenómeno transitório entre o instante em que há ordem de abertura do 

disjuntor “2”, e o instante em que o defeito é efectivamente suprimido “3”, que se 

caracteriza por  um aumento da tensão, que se reflecte na linha sã (ver Figura 4.6). Todavia, 
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devido ao facto de a protecção contra defeitos monofásicos ser direccional, não haverá 

actuação do sistema de protecção associado à saída aérea da fase sã. 

 

 

Figura 4.6: Tensão da Linha Sã com Regime de Neutro Isolado devida a Defeito Monofásico com 
Formação de Arco Eléctrico. 

Este sistema, regime de neutro isolado, caracteriza-se por uma acentuado desequilíbrio 

de tensões para o caso de defeito à terra, sendo que as tensões no ponto de neutro do 

transformador podem atingir em módulo o valor da tensão simples (Figura 4.7), [26]. 
 

 

Figura 4.7: Tensão no ponto de Neutro do Transformador para o Regime de Neutro Isolado.  

O valor máximo das correntes residuais das diversas linhas são proporcionais às 

respectivas capacidades excepto na linha em defeito, assim consoante a topologia da rede o 

valor desta corrente será diferente. De salientar o facto de que uma rede extensa é 

susceptível a manter correntes de defeito significativas. Deste modo, a tensão a que as fases 
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são submetidas poderá exceder o valor da tensão composta, podendo deste forma 

estabelecerem-se arcos à terra, resultante das perturbações transitórias. 

No regime de neutro isolado, verifica-se na linha em defeito monofásico com formação de 

arco eléctrico (ver Figura 4.8), que a tensão da fase com defeito assume um valor baixo 

durante o arco primário, entre “1” e “2”, aumentando após a abertura do disjuntor, “2”, ou 

seja, no instante em que se dá afastamento dos pólos do disjuntor, arco secundário, o arco 

que se cria entre os pólos alonga-se, isto é, a condutância do arco diminui, verificando-se 

assim o aumento acentuado da tensão de arco, até ao momento que a corrente se anula e há 

extinção do arco eléctrico4, “3”. 

 

 

Figura 4.8: Tensão da linha em Defeito Monofásico com Formação de Arco Eléctrico para o Regime 
de Neutro Isolado. 

As correntes de defeito fecham-se apenas pelas capacidades das linhas, sendo a 

impedância homopolar elevada. A corrente de defeito será capacitiva e independente do 

valor da resistência de defeito, ou seja, irá depender directamente da capacidade total à 

terra da rede, e as correntes residuais das diferentes linhas dependerá das capacidades das 

linhas, excepto da linha com defeito. O sistema de protecção associado ao regime de neutro 

isolado terá dificuldade de detectar um defeito monofásico, dado que a corrente de defeito é 

baixa, uma vez que a impedância homopolar é elevada. 
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Figura 4.9: Corrente da linha em Defeito Monofásico com Formação de Arco Eléctrico para o Regime 
de Neutro Isolado. 

No regime de neutro isolado, após a extinção do arco, a tensão do ponto de neutro não 

tem por onde se descarregar, assim sendo a mesma mantém-se com um valor quase constante 

mesmo após a extinção do defeito. Na realidade isto só acontece para os primeiros 

milisegundos, sendo que a carga capacitiva residual responsável pela tensão de neutro 

remanescente acaba por se descarregar através dos primários dos transformadores de tensão 

(TT) e de outros elementos como condutâncias parasitas. 

4.2.2. Implicações no Sistema de Protecção devido aos Defeitos com 

Formação de Arco Eléctrico no Regime de Neutro Ligado 

Directamente à Terra 

O regime de neutro ligado directamente à terra permite a libertação de muita energia 

durante o defeito, sendo que para este regime ao contrário do regime de neutro isolado, 

existe uma malha que se fecha através de uma ligação galvânica ao solo, circulando uma 

corrente homopolar, deste modo, não haverá grandes elevações da tensão nas fases sãs 

aquando de um defeito fase-terra “1”, ver Figura 4.10, assim sendo, os equipamentos são 

especificados para a tensão simples. 
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Figura 4.10:Tensão da Linha Sã para o Regime de Neutro Ligado Directamente à Terra. 

A corrente associada de defeitos entre uma fase e a terra, para este o regime de neutro 

ligado directamente à terra assume valores elevados, ver Figura 4.11. A corrente durante o 

arco primário, entre “1” e “2” assume um valor elevado, o que do ponto de vista do sistema 

de protecção se revela vantajoso dado que permite a fácil detecção de defeitos à terra. 

 

 

Figura 4.11: Corrente da Linha em Defeito com Formação de para o Regime de Neutro Ligado 
Directamente à Terra. 

A detecção de defeito monofásico à terra é feita através da protecção de máxima 

intensidade homopolar, esta apresenta particular sensibilidade e fiabilidade nos sistemas de 

neutro ligado directamente à terra, sendo a detecção simples, uma vez que a saída em 

defeito é aquela que apresenta uma corrente de maior amplitude, ver Figura 4.11. Em suma, 

se por um lado este regime de neutro permite que os defeitos sejam detectados através da 

protecção de máximo intensidade homopolar, por outro existe uma elevada corrente de 
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defeito que tem inevitavelmente consequências, quer ao nível dos equipamentos, quer ao 

nível de segurança. 

 

 

Figura 4.12: Tensão da Linha em Defeito Monofásico com Formação de Arco Eléctrico no Regime de 
Neutro Directamente Ligado à Terra. 

Verifica-se que a tensão da fase em defeito assume durante o arco primário, entre “1” e 

“2”, o valor da tensão de arco, aquando da detecção do defeito, verifica-se um aumento 

crescente da amplitude até ao instante em que o arco se extingue, “3”, ver Figura 4.12.   

4.2.3. Implicações no Sistema de Protecção devido aos Defeitos com 

Formação de Arco Eléctrico no Regime de Neutro Ligado à 

Terra através de uma Impedância 

O regime de neutro impedante é caracterizado pela inserção de uma resistência ou 

bobine entre o ponto de neutro e a referência à terra. Sendo que a impedância está 

sincronizada com a das capacidades à terra da totalidade das linhas que derivam destas, para 

além disso, estas limitam a corrente de defeito entre uma fase e a terra. O emprego da 

impedância limitadora permite o controlo da amplitude das correntes de defeito, de forma a 

serem detectadas de modo rápido e seguro, além de as manter compatíveis com as 

sobretensões admissíveis. Em Portugal, é usual a solução de limitar a corrente de defeito a 

300A nas redes aéreas ou mistas, 1000A nas redes subterrâneas através da colocação de uma 

reactância limitadora da corrente de defeito entre o ponto de neutro e a terra. 

O valor impedância de neutro a dimensionar deverá ter em linha de conta o valor da 

corrente que irá passar do condutor para a terra, terá de ser alta o suficiente para permitir 

ao sistema de protecção reconhecer a existência de defeito, por outro lado, deverá ser baixa 

o suficiente para que não haja a manutenção do arco, além disso, a elevação da tensão da 

linha sã não deverá provocar problemas de isolamento. A impedância homopolar por fase, n$, 

é dada em função da tensão nominal °� e da corrente de curto-circuito fase-terra, �$, sendo 

que, se pretende é limitar a corrente de defeito a 300A (Eq. 4.15). 
 

Tensão da linha com Defeito

t (s) 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80  ...
 ...
 ...

-15.0 

-10.0 

-5.0 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

T
en

sã
o 

(k
V

)

E_2A E_2B E_2C

1 
2 3 



 47 

 

n$ × �$ = °�√3                                                                                                                                            (Eq.  4.15) 
 

Assim, têm-se que 3�$ = 300 ", logo o valor da impedância homopolar por fase será 

obtido pela equação Eq. 4.16. 
  

n$ = °�√3 × �$ = 15000
√3 × 100 = 86.60 Ω                                                                                               (Eq.  4.16) 

 

O valor da impedância de neutro é aproximadamente o valor da impedância homopolar, 

dado que se assume desprezável o valor da impedância directa e inversa da impedância 

capacitiva e da linha. Assim, considera-se que a impedância de neutro a colocar no ponto de 

neutro é dada pela equação Eq. 4.17. 
 

n$ = 3 × n� = 3 × (q� + r±�) = 3 × ±� �1² + r�                                                                        (Eq.  4.17) 
 

O factor de qualidade, Q, a considerar da bobine será de Q = 3, valor medido para uma 

temperatura de cerca de 20ºC, obtendo deste modo um valor por fase de ±� = 27,39Ω e 

q� = 9,12Ω. Efectuando a simulação em PSCAD®/EMTDC™, utilizando um regime de neutro 

impedante, com os parâmetros calculados na equação Eq. 4.17, consegue-se limitar a 

corrente provocada por um defeito à terra, de forma a manter o equilíbrio nas fases sãs e que 

a corrente de defeito não seja tão elevada como para o regime de neutro directamente 

ligado à terra, ver Figura 4.13. A corrente de defeito no ponto de neutro do transformador é 

limitada a 300A, isto é, para o valor que foi dimensionada na equação Eq. 4.16. 

 

 

Figura 4.13: Corrente no ponto de Neutro do Transformador para um Defeito Monofásico com 
Formação de Arco Eléctrico para o Regime de Neutro com Reactância Limitadora da Corrente de 
Defeito de 300A. 
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A corrente para um defeito à terra, no regime de neutro impedante, apresenta valor 

intermédio em relação aos outros regimes de neutro, ver Figura 4.14 entre “1” e “2”, ao 

contrário do regime de neutro isolado, que apresenta uma corrente muita baixa a fluir para o 

defeito, ou do regime de neutro ligado directamente à terra em a corrente flui para o defeito 

à terra é elevada, o regime de neutro impedante apresenta-se como um compromisso entre 

os inconvenientes dos outros dois regimes, deste modo, conseguir-se-á obter disparos 

selectivos. 

 

 

 Figura 4.14: Corrente da Linha em Carga com Defeito para o Regime de Neutro Impedante. 

A introdução da resistência entre o ponto de neutro e a terra de uma rede de Média 

Tensão tem por objectivo a descarga das capacidades homopolares após um defeito à terra 

com formação de arco eléctrico, sendo que se pressupõe que não existem redes com defeitos 

capacitivos com correntes de valor superiores a 300A. A bobina no ponto de neutro, 

ressonante com a totalidade das capacidades distribuídas, leva a criação de uma frequência 

de oscilação, quer durante quer após o defeito muito próxima da fundamental. Deste modo, 

há um amortecimento da componente transitória da corrente de defeito muito rápido, sendo 

que o valor para que tendem as correntes de arco é de baixa amplitude o que facilita a sua 

extinção. 

4.3. Influência da Resistividade do Solo no Sistema de 
Protecção para diferentes Regimes de Neutro 

A crosta terrestre é caracterizada por possuir grande diversidade de solos, pelo que 

apresenta resistividades5 distintas, tendo esta uma longa faixa de variação, principalmente 

em função do tipo de solo, composição quimica, humidade e temperatura do solo, neste 

sentido, é difícil de definir uma gama de valores que corresponda à designação de defeito 

muito resistivo. Aquando da queda de um condutor de fase no solo, é frequente que existam 

                                                 
5 Resistividade é a resistência que o solo oferece à passagem de corrente. Unidades SI: Ω.m. 
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localmente arcos eléctricos de pequenas extensões, a amplitude das correntes e a resistência 

de defeito variam significativamente com o tipo de superfície de contacto, um condutor 

caído sobre um solo muito argiloso com certeza que terá uma resistividade maior que um solo 

rico em matéria orgânica, deste modo é pertinente a análise de defeitos com diferentes tipos 

de solos. A situação de existir um condutor caído sobre o solo apresenta-se como desafio na 

sua detecção, sendo que a resistência de defeito de alta impedância pode ir desde alguns 

Ohm até aos milhares de Ohm, assim as correntes de defeito muito baixas serão de difícil 

detecção, para além disso tornar-se-á mais difícil garantir a segurança de pessoas [27-29]. 

Duas situações serão consideradas na análise da inflência da resistividade, uma para 

elevada e outra para baixa resistividade do solo, sendo que será analisada a influência que a 

resistividade tem na escolha do regime de neutro utilizado e no funcionamento do sistema 

eléctrico. Dado que existe por parte das empresas de distribuição um grande interesse em 

uniformizar o regime de neutro, será então pertinente verificar qual dos regimes existentes é 

aquele que melhor se adequa ao sistema eléctrico.  

4.3.1. Regime de Neutro Isolado e a Influência da Resistividade do 

Solo 

Verifica-se que através da simulação de um defeito monofásico com formação de arco 

eléctrico, para o regime de neutro isolado, considerando uma resistividade do solo baixa, que 

se traduz numa resistência de terra de 20Ω, e sendo este regime caracterizado por não existir 

ligação galvânica entre o ponto de neutro e a terra, a corrente no ponto de neutro será 

baixa, ver Figura 4.15, e como tal a tensão da fase defeituosa assumirá um valor baixo.  
 

 

Figura 4.15: Corrente do ponto de Neutro do Transformador com uma Resistência de Terra de 
�Ω 
para o Regime de Neutro Isolado. 

Considerando para o mesmo regime de exploração de neutro, uma resistividade do solo 

elevada, que se traduz numa resistência de terra de 1000Ω verifica-se que a corrente que flui 

para a terra é baixa, isto é, existe uma grande resistência à passagem de corrente no ponto 

de defeito, e como tal não haverá uma variação considerável da corrente da linha com 
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defeito, quer durante o arco primário quer durante o arco secundário, causando deste modo 

dificuldade de detecção do defeito, tendo então de ser adoptadas técnicas para detecção de 

defeitos muito resistivos [30]. Verifica-se ainda que a corrente no ponto de neutro do 

transformador é praticamente residual, Figura 4.16, isto porque para além do regime de 

neutro isolado ser caracterizado por não possuir uma ligação galvânica entre o ponto de 

neutro e a terra, e como tal correntes de defeito muito reduzidas, existe ainda uma 

resistividade do solo que se traduz numa resistência de terra muito elevada o que condiciona 

ainda mais a corrente que flui para a terra.   

 

 
Figura 4.16: Corrente no ponto de Neutro do Transformador com uma Resistência da Terra de 

���Ω para o Regime de Neutro Isolado. 
 

Verifica-se assim, que a corrente de defeito é maior para um valor de resistência de terra 

de 20Ω do que para 1000Ω, isto é, à medida que o valor da resistência de terra aumenta a 

corrente de defeito diminui, esta situação levanta um grande problema ao nível da detecção 

de defeitos de alta impedância. 

4.3.2. Regime de Neutro Impedante e a Influência da Resistividade 

do Solo 

No regime de neutro impedante implementado, numa rede onde a resistividade do solo é 

baixa, aquando de um defeito com formação de arco eléctrico, há o aparecimento de uma 

corrente no ponto de neutro com um valor considerável, Figura 4.17, ao contrario do regime 

de neutro isolado, para a mesma situação de resistividade do solo, em que a corrente é 

praticamente residual. Como consequência as linhas sãs serão afectadas por este defeito, 

provocando desequilibro de tensão nas mesmas. 
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Figura 4.17: Corrente no ponto de Neutro com uma Resistência de Terra de 
�Ω para o Regime de 
Neutro Impedante. 

A mesma simulação mas agora para uma resistividade de solo elevada, verifica-se que a 

corrente no ponto de neutro assume um valor muito baixo, na ordem das dezenas, mas ainda 

assim, muito superior do que no caso do regime de neutro isolado, isto é, o regime de neutro 

com reactância limitadora da corrente de defeito facilita a detecção de defeitos. 

 

 

Figura 4.18: Corrente no ponto de Neutro com uma Resistência de Terra de ���Ω para o Regime 
de Neutro Impedante. 

A detecção de defeitos de elevada impedância é um desafio para o sistema de protecção, 

sendo os métodos usuais de detecção da corrente homopolar ineficazes quer para redes com 

neutro isolado quer para redes com neutro impedante, dado que a corrente de defeito é de 

baixo valor, sendo como tal necessário encontrar outras técnicas de detecção deste tipo de 

contingências tais como o desenvolvido em [27, 29, 31]. 
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4.4. Implicações da Mudança do Regime de Neutro em Redes 
em Exploração em Termos de Segurança, Continuidade e 
Qualidade de Serviço 

Devido a questões económicas bem como com o desenvolvimento das redes, existe por 

parte dos operadores da rede de distribuição a necessidade de uniformizar os seus regimes de 

neutro de exploração das subestações, contudo, não poderão ser deixados de parte os 

factores que estão relacionados com segurança, qualidade e continuidade de serviço no 

fornecimento de energia eléctrica. Aquando da concepção de uma nova subestação será 

efectuada uma selecção criteriosa do regime de neutro a adoptar, no entanto, nesta situação 

parte-se do princípio que a rede estará preparada para receber o regime de neutro que se 

pretende que seja comum a toda a rede de distribuição. O problema reside na situação em 

que se pretende efectuar a mudança de um regime de neutro, que está actualmente em 

funcionamento numa subestação da rede de distribuição de MT em exploração, para um 

regime de neutro que será comum a toda a rede de distribuição do sistema eléctrico de 

energia. 

Na mudança do regime de neutro das subestações em exploração da rede de distribuição 

de média tensão, ter-se-á em conta que existem ligados a essa mesma rede consumidores, 

neste sentido, o operador da rede é obrigado a garantir padrões de qualidade, segurança e 

continuidade de serviço, sendo que o não cumprimento desses mesmos padrões será alvo de 

perda de receitas e de penalidade tal como previsto no Regulamento da Qualidade de 

Serviço, [2]. De notar, que as questões ligadas ao nível da segurança, qualidade e 

continuidade de serviço estão directamente relacionadas com o regime de neutro, assim 

sendo, para uma subestação em exploração, aquando da mudança do regime de neutro, isto 

é, num dado instante têm-se um determinado regime de neutro e repente é alterado, será 

necessário que o sistema eléctrico continue a garantir índices de fiabilidade adequados. 

Neste sentido, um vasto conjunto de implicações terão de ser analisadas, sendo analisada 

aqui a questão da passagem de um regime de neutro isolado para um regime de neutro com 

reactância limitadora da corrente de defeito.  

Dos resultados apresentados, verifica-se que aquando de um defeito monofásico à terra 

com formação de arco eléctrico, estes últimos se extinguem aquando da interrupção da 

tensão nominal, nesta situação de defeito, para o regime de neutro isolado a tensão no ponto 

de neutro poderá atingir em módulo o valor da tensão simples, e a tensão das linhas sãs 

atingir o valor da tensão composta, como consequência poderão existir sobretensões 

transitórias que excederão o nível de isolamento requerido. Na situação da exploração do 

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

aquando de um defeito monofásico à terra com formação de arco eléctrico, verificam-se 

correntes de defeito nem muito altas nem muito baixas, o que facilita a detecção e obtenção 

de disparos selectivos das saídas em defeito, uma vez que serão estas as que apresentam 

maiores correntes. O regime de neutro isolado é caracterizado por correntes de defeito à 

terra muito reduzidas, ao contrário do regime de neutro com reactância limitadora da 

corrente de defeito, em que a corrente poderá assumir valores consideráveis, 300A em 

Portugal, nas linhas aéreas da rede de distribuição de média tensão. 

A regulação do sistema de protecção terá um grande impacto aquando da mudança do 

regime de neutro, no entanto, segundo [32] a solução poderá passar pela utilização de relés 

de dupla sensibilidade, estes são capazes de funcionar de forma independente do regime de 
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neutro, sem que deste modo seja necessário mudar as suas configurações. Todavia, associado 

ao novo regime de neutro existe o inconveniente de não permitir religação de serviço, 

efectuadas com o objectivo de eliminar defeitos fugitivos, pelo que a eliminação deste tipo 

de curto-circuitos representa um enorme contributo para a continuidade de serviço, contudo, 

o recurso ao disjuntor de shunt impedante apresenta-se como uma alternativa para 

ultrapassar esta desvantagem. 

O desenvolvimento das redes de distribuição fará com que algumas técnicas de 

exploração do neutro sejam levadas ao limite, de notar o caso do regime de neutro isolado 

impõe limitações ao desenvolvimento das redes, sendo este imune a defeitos fase-terra, 

implicando, no entanto, um sistema de protecção complexo e selectivo, ou seja, questões 

como a segurança e continuidade de serviço poderão ser colocadas em causa. A procura por 

maior segurança e a protecção ambiente, ou seja, a necessidade de reduzir as consequências 

dos defeitos, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível de salvaguardar pessoas contra 

contactos acidentais com partes activas da rede de distribuição levará ao aumento 

progressivo da utilização de cabos em substituição das linhas aéreas, cedendo 

consequentemente às exigências estéticas e melhorando o fornecimento contínuo de energia, 

no entanto, a utilização de cabos implica elevadas corrente de defeitos devido ao efeito 

capacitivo [12]. 

Associado à uniformização do regime de neutro das redes de distribuição terá de se ter 

em linha de conta o desenvolvimento do sistema eléctrico, e como tal as consequências que 

daqui advêm, será necessário obter um compromisso entre aspectos de ordem económica, e 

de continuidade, segurança e qualidade de serviço, para além disso, existirá todo um 

conjunto de alteração de normas e regulamentos relativos a isolamento dos equipamentos e 

ao crescimento das redes de distribuição. Estas considerações terão de ser feitas quando se 

pretende efectuar a mudança do regime de exploração de neutro das subestações, sendo que 

o objectivo passa por ter um melhor controlo das consequências dos defeitos e como tal 

melhoria na qualidade de serviço [12]. 

4.5. Resumo 

Neste capítulo foi efectuada a parametrização das funções de protecção do painel de 

saída de média tensão da rede de distribuição, sendo que a regulação das mesmas validada 

através de uma rede de teste, efectuando a simulação de um defeito monofásico com 

formação de arco eléctrico, verificando deste modo o comportamento das protecções. 

Analisou-se ainda o comportamento das grandezas eléctricas associadas ao defeito com 

formação de arco eléctrico para diferentes regimes de exploração de neutro. Para o regime 

de neutro isolado e para o regime de neutro impedante, verificou-se qual a influência da 

resistividade do solo, aquando de um defeito monofásico, nas grandezas eléctricas associadas 

ao defeitos. Por fim, foram analisadas as implicações que terá a passagem de um regime de 

neutro isolado para o regime de neutro com reactância limitadora da corrente de defeito, 

dado que existe por parte do operador da rede de distribuição o objectivo de uniformizar o 

regime de neutro da rede de distribuição de média tensão. 

 



 

 

 



 

 

 

Capítulo 5  

 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste trabalho foi caracterizada a Rede de Distribuição de Média Tensão, o Sistema de 

Protecção, o Regime de Exploração de Neutro e alguns tipos de defeitos que poderão surgir 

no Sistema Eléctrico de Energia. O estudo dos defeitos conduziu à modelização em software 

de transitórios, PSCAD®/EMTDC™, de uma pequena Rede de Distribuição e de um curto-

circuito à terra com formação de Arco Eléctrico. Os ensaios realizados no software 

permitiram ainda, estudar a influência da resistividade do solo no Sistema de Protecção, bem 

como as implicações na uniformização do Regime de Neutro. 

5.1. Conclusões 

A rede de distribuição de média tensão (MT) é a que mais contribui para a deterioração 

da qualidade de serviço, sendo que os defeitos com maior probabilidade de ocorrência são 

monofásicos. Os defeitos fase-terra com formação de arco eléctrico podem ser representados 

por um modelo dinâmico, que se caracteriza pela ligação à terra por uma resistência de 

carácter dinâmico. 

Verifica-se que, para um defeito fase-terra com formação de arco eléctrico, a função de 

protecção de máximo intensidade homopolar direccional é a que deverá actuar, no entanto, 

nas situações de queda de um condutor de fase no solo, sendo natural que localmente 

aconteçam arcos eléctricos de pequenas extensões, estes podem revelar-se de carácter muito 

resistivos, neste caso, a protecção de máximo de intensidade homopolar de terra resistente 

deverá actuar, todavia, por vezes pode não haver actuação. Deste modo, esta protecção 

obriga a que se recorra a técnicas de detecção de defeitos de alta impedância, de salientar, 

a detecção por correntes residuais, detecção por corrente de sequência inversa e detecção 

por relação entre correntes de sequência inversa. 

O operador da rede de distribuição preocupa-se com aspectos ligados à qualidade de 

serviço, que se traduzem em prejuízos devidos às interrupções breves de fornecimento de 

energia dos sistemas industriais. Os factores que influenciam a qualidade de serviço são 

diversos, por conseguinte, salienta-se o regime de exploração do neutro, este será o factor 
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mais importante quando se pretende passar de uma qualidade de serviço muito boa para uma 

qualidade de serviço excelente. 

Em Portugal existe nas redes de distribuição de MT o regime de neutro isolado, neutro 

ligado directamente à terra, neutro ligado à terra por impedância e neutro ligado à terra por 

reactância de neutro artificial, apresentado cada um deles vantagens e desvantagens. 

Contudo, não existe uma protecção universal que se adeqúe a qualquer regime de neutro, 

sendo que existe uma consequente variedade de protecções instaladas. 

A escolha do regime de neutro a adoptar nas subestações é determinante para o 

funcionamento do sistema de protecção, verificando-se que consoante a técnica utilizada, a 

parametrização das protecções contra defeitos fase-terra terá de ser ajustada, assim como as 

protecções escolhidas para isolar e eliminar o defeito. Deste modo, será necessário ter 

cuidados no dimensionamento de equipamentos, descarregadores de sobretensões, 

transformadores, sistema de protecção, consoante o regime de neutro escolhido, dado que 

estes serão preponderantes para o correcto funcionamento do sistema. 

Os defeitos com formação de arco eléctrico à terra são extintos caso a tensão nominal 

seja interrompida por actuação do sistema de protecção. No caso do regime de neutro isolado 

a tensão nas fases sãs relativamente à terra tendem para o valor da tensão composta, que 

levaram ao consequente aparecimento de sobretensões transitórias, pelo que estas no ponto 

de neutro podem atingir em módulo o valor da tensão simples. O regime de neutro ligado 

directamente à terra permite a libertação de muita energia durante o defeito, se por um lado 

este regime de neutro permite que os defeitos sejam detectados facilmente, por outro, 

existe uma elevada corrente de defeito que poderá por em causa o nível de isolamento, 

sendo que a tensão nas fases sãs não apresenta desequilíbrios acentuados. No regime de 

neutro impedante, a utilização de uma impedância limitadora permite o controlo da 

amplitude das correntes de defeito, sendo que a elevação da tensão da linha sã não deverá 

provocar problemas de isolamento. A introdução de uma reactância entre o ponto de neutro 

e a terra apresenta-se como uma solução merecedora de atenção, dado que com esta é 

possível obter correntes de defeito nem muito baixas, nem muito elevadas, o que facilita por 

um lado o nível de isolamento, e por outro a detecção de defeitos. 

A resistividade dos solos poderá ir desde alguns Ohm.metro até aos milhares de 

Ohm.metro, esta informação poder-se-á revelar importante na escolha do regime de neutro. 

Constata-se que para o regime de neutro isolado, no caso de existir uma elevada resistividade 

do solo, existirá uma dificuldade crescente na detecção de defeitos, no entanto, perante um 

regime de neutro impedante esta tarefa é facilitada, dado que a corrente no ponto de neutro 

assume um valor considerável. 

O regime de neutro isolado impõe limitações ao desenvolvimento das redes de 

distribuição, além disso, poderá colocar em causa a segurança de pessoas. Há assim uma 

procura por melhor protecção ambiental e segurança de pessoas, levando deste modo à maior 

utilização de cabos subterrâneos para substituir linhas aéreas, cedendo deste modo a 

exigência estéticas, melhorando o fornecimento contínuo de energia, que é contrabalançado 

pela existência de elevadas correntes de defeito devido ao efeito capacitivo. 

A uniformização do regime de neutro das subestações poderá ter consequências ao nível 

do sistema de protecção, além disso, levará à alteração de normas e regulamentos relativos a 

isolamento dos equipamentos. A utilização de um sistema neutro comum a toda a rede 

poderá ter ao nível económico um contributo positivo, no entanto, algumas considerações 

terão de ser feitas em relação à qualidade, segurança e continuidade de serviço. 
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A mudança de regime de neutro de uma subestação em exploração para um regime de 

neutro que será comum a toda a rede de distribuição do sistema eléctrico de energia, terá 

impacto ao nível do sistema de protecção, assim para continuar a garantir padrões de 

qualidade, segurança e continuidade de serviço, a solução poderá passar pela substituição do 

sistema de protecção. Neste sentido, a actualização do sistema de protecção poderá passar 

pela utilização de relés de dupla sensibilidade, estes são capazes de funcionar de forma 

independente do regime de neutro. 

5.2. Limitações do Trabalho Desenvolvido e Possíveis Trabalhos 
Futuros 

O desenvolvimento da análise das implicações dos curto-circuitos com formação de arco 

eléctrico das linhas de média tensão nos sistemas de protecção, apesar de cumprir com os 

objectivos estipulados, apresenta limitações, na medida em que o estudo efectuado não é 

estanque, pelo que, poderá ser complementado realizando a transposição da análise em 

PSCAD/EMTDC dos defeitos com formação de arco eléctrico para testes de laboratório, 

permitindo uma maior aproximação a uma situação real. Deste modo, os ensaios laboratóriais 

poderam dar um importante contribuito em situações como a de um condutor caído no solo 

que poderá originar localmente situação de arco eléctrico de pequenas extensões, e 

consoante as características do solo, o defeito poderá ser de alta impedância, de notar que 

estes defeitos causam sérias dificuldades ao sistema de protecção, ou ainda na análise das 

implicações da uniformização do regime de neutro. Outra limitação a referir, por fugir ao 

âmbito do tema deste trabalho, será a análise do conteúdo harmónico dos defeitos com 

formação de arco eléctrico, sendo que o recurso à transformada de Fourier, ou a um nível 

superior recorrendo à análise da transformada de Wavelet, permitirá uma melhor 

compreensão do fenómeno. 

Como resultado do desenvolvimento do tema do trabalho, bem como da análise global 

efectuada, são sugeridos dois trabalhos que poderão ser futuramente desenvolvidos. Ambos 

têm como base o relatório elaborado, sendo que se pretende dar seguimento à análise 

efectuada. 

A análise dos transitórios associados ao arco primário e secundário poderá ser efectuada 

usando a transformada de Wavelet, esta permite o uso de longos intervalos de tempo, quando 

se quer maior precisão na informação de baixa-frequência, e pequenas regiões quando se 

quer informação de alta-frequência, a análise de Wavelet representa o próximo passo lógico 

relativamente à análise de Fourier [33]. Neste sentido, a partir da análise da transformada de 

Wavelet poder-se-á desenvolver um novo princípio de protecção para a detecção de defeitos 

monofásicos com formação de Arco Eléctrico. 

Os defeitos muito resistivos são de difícil detecção por parte do sistema de protecção, 

particularmente, na situação da distinção entre correntes residuais da linha sã e da linha em 

defeito que depende fortemente da capacidade à terra e do regime de neutro utilizado [11]. 

Neste sentido, sugere-se o desenvolvimento do princípio da protecção de terras resistentes 

que aumente a sensibilidade e a selectividade das protecções de forma a obter disparos para 

um maior número de defeitos muito resistivos. 
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Apêndice A 

Classificação das Funções de Protecção 
pela Nomenclatura ANSI/IEEE 

A função que a protecção desempenha é usualmente classificada segundo um código 

numérico. Na tabela A.1 é apresentada a descrição entre códigos (ANSI/IEEE) e as respectivas 

protecções. 



 

 

 

Tabela A.1: Codificação ANSI/IEEE para protecções. 

Código numérico ANSI/IEEE Função da Protecção 

2 Temporizador (Auxiliar) 

21 Distâncias 

24 Sobre-excitação ou V/Hz 

25 Sincronismo (“Synchrocheck”) 

27 Mínimo de Tensão 

30 Sinalizador (Auxiliar) 

32 Inversão de Potência 

37 Mínimo de Corrente (Motores) 

38 Bearing 

40 Perda de Campo de Excitação (Geradores) 

46 Máximo de Corrente de Sequência Inversa 

47 Sequência Errada de Fases da Tensão 

48 Falta de Fase na Tensão 

49 Térmica ou Contra Sobrecargas 

50 Máximo de Corrente Instantânea 

50BF Falha de Disjuntor 

51 Máximo de Corrente Temporizada 

51G ou 51N Máximo de Corrente Homopolar, Temporizada 

51V Máximo de Corrente Temporizada com Bloqueio por 27 

59 Máximo de Tensão 

59N Máximo de Tensão Homopolar 

63 Pressostato 

64G Corrente à Terra no Rotor (Geradores) 

67 Máximo de Corrente Direccional 

67N Máximo de Corrente Direccional Homopolar 

68 Relé Bloqueante (Auxiliar) 

69 Relé Permissivo (Auxiliar) 

71 Relé Detector de Gás 

74 Relé de Alarme (Auxiliar) 

76 Máximo de Corrente Contínua 

78 Dessincronização (Geradores) 

79 Religação Automática (Linhas Aéreas) 

81 Frequência (Mínimo ou Máximo) 

85 Interface para Tele-protecção  

86 Bloqueio (Usada para Encravar Ligações) 

87 Diferencial 

87B Diferencial de Barramentos (bus) 

87L Diferencial de Linhas 

87N Diferencial Restrita a Defeitos à Terra 

94 Relé de Disparo (Auxiliar, de Amplificação) 



 

 

 

Apêndice B 

Modelização da Rede a Montante da 
Subestação de Distribuição de Média 
Tensão 

A rede a montante da subestação de distribuição é modelizada por um circuito 

equivalente ao mostrado na Figura B.1, pode assim, através deste circuito obter uma 

representação com precisão suficiente para fins de simulação. 

 

 

Figura B.1: Equivalentes da Rede a Montante. 

Partindo do princípio que são conhecidos os valores da potência de curto-circuito da rede 

e da relação ±/q, resta o cálculo do valor de R e X, obtendo assim todos os parâmetros 

necessário para efectuar a modelização da rede a montante da subestação de distribuição. 

A relação entre a impedância e a potência de curto-circuito é dada pela equação Eq. B.1. 

 

¶�� = �]
n��                                                                                                                                                  (=>.  ·. 1) 

 

A impedância de curto-circuito, considerando uma potência de curto-circuito de 250 MVA, 

será dada pela equação Eq. B.2. 

 

n�� = 60 ��]
250 1�" = 14,4 (                                                                                                                      (=>.  ". 2) 
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Sendo a relação 
¹
º = 2,5, os valores dos parâmetros R e X são dados pela relação da 

equação Eq. B.3. 

 

n�� = »q] + ±] ⟺ q = n��
½1 +  ±q¡]                                                                                                  (=>.  ". 3) 

 

Obtêm-se assim os seguintes valores de R e X respectivamente: 

 q ≈ 5,35 (                                                                                                                                                 (=>.  ". 4) 
± = 2,5 × q ≈ 13,37 (                                                                                                                          (=>.  ". 5) 
 

 

O valor da reactância indutiva a colocar no software de simulação, PSCAD®/EMTDC™, 

deverá vir na unidade Henry, desta forma, o valor da bobina será dado pela equação Eq. B.6. 

 

s = ±2Sy ≈ 43,56 Ae                                                                                                                                     (". 6) 
 



 

 

 

Apêndice C 

Parâmetros da Rede de Distribuição 

A Rede de Distribuição de Média Tensão que serviu para efectuar as simulações em 

PSCAD/EMTDC tem o esquema apresentado na Figura C.1. 

 

MVAScc 250=
5,2=R

X

1Disjuntor

2Disjuntor

MVA100
kV15/60

%4

2
C

2
C

2
C

2
C

R L

R L

Figura C.1: Esquema da Rede de Teste para Simulações. 
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Os parâmetros utilizados para análise de curto-circuitos na rede de distribuição de média 

tensão encontram-se apresentados na Tabela C.1. 

Tabela C.1: Parâmetros e Características da Rede Eléctrica em Estudo. 

Parâmetro Valor Unidade 

Carga 

Potência das Cargas 1 1,3+j0,3 MVA 

Potência das Cargas 2 2,6+j0,6 MVA 

Rede a Montante 

Potência de Curto-Circuito Máxima 250 MVA 

X/R 2,5 

Transformador 

Potência Nominal 10 MVA 

Relação de Transformação 60/15 kV 

Reactância de Fugas 5 % 

Ligação dos Enrolamentos Triângulo-Estrela com Neutro 

Linha 1 

Secção Nominal 50 mm2 

Resistência a 40ºC 0,729 Ω.km-1 

Reactância 0,377 Ω.km-1 

Capacidade 5000 pF.km-1 

Comprimento 20 km 

Linha 2 

Secção Nominal 50 mm2 

Resistência a 40ºC 0,729 Ω.km-1 

Reactância 0,377 Ω.km-1 

Capacidade 5000 pF.km-1 

Comprimento 10 km 



 69 

 

Apêndice D 

Software PSCAD®/EMTDC™ 

A necessidade de uma ferramenta de simulação que fosse suficientemente poderosa e 

flexível para estudar o Sistema Eléctrico do Rio Nelson HVDC em Monitoba, Canadá levou ao 

desenvolvimento das primeiras versões de software de simulação. Desde então, como 

resultados de investigações na área dos sistemas de potência desde 1988, surge em 1993 pela 

primeira vez o PSCAD® lançado para o sistema operativo Unix, evoluindo desde então, para o 

sistema operativo MS Windows. 

O Power Systems Computer Aided Design, PSCAD®, é um software de interface gráfica que 

permite simular respostas transitórias, este software também conhecido como PSCAD®/
EMTDCTM, sendo que o Electromagnetic Transients including DC, EMTDCTM, permite a 

representação e a resolução de equações diferenciais (para os sistemas electromecânicos e 

electromagnéticos) no domínio do tempo. Este software potencializa o ambiente se simulação 

gráfica, na medida em que permite aos utilizadores construir de forma eficiente circuitos 

esquemáticos, executar a simulação e analisar os resultados da mesma. 

Portanto, o PSCAD® é usado extensivamente para muitos tipos de estudos de simulação de 

alimentação de sistema AC e DC, tornando-se num instrumento indispensável à análise de 

projectos de energia. É uma ferramenta multi-propósito, dado que é igualmente capaz nas 

áreas dos Sistemas de Energia, na simulação de projectos de electrónica, na análise de 

qualidade de energia, nos sistemas de protecção e útil no estudo de planeamento do sistema. 

A Energia Eléctrica e os Sistemas Electrónicos assumem um papel com grande 

preponderância nos sistemas de potência, assim existe a necessidade de realizar a simulação 

de forma eficaz e eficiente, dado ser mais fácil e barato projectar e optimizar equipamentos 

e sistemas eléctricos antes da realização de protótipos. Deste modo, o PSCAD®/EMTDCTM, 

adopta um papel de grande relevância, uma vez que permite efectuar a modelização e 

análise do sistema de energia, adaptando-se ao desafio proposto como tema de dissertação. 

 

 

 

 

 


