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 Resumo 

A proteção de MIHD tem como função a proteção contra defeitos à terra, fazendo a seletividade 

das saídas na subestação. Hoje em dia esta proteção é usada com uma parametrização que poderá 

ter pouca sensibilidade. Dado o número elevado de variáveis que influenciam o sistema, analisou-se o 

seu impacto de forma a otimizar as parametrizações existentes. Nomeadamente os defeitos muito 

resistivos que originam valores muito reduzidos de tensões residuais, correntes residuais e o ângulo 

entre estas de forma a distinguir a exploração normal da rede MT. 

Inicialmente desenvolveu-se um estudo dos erros associados aos aparelhos de medida e seus 

esquemas elétricos, utilizados no cálculo da tensão e corrente residuais. Em seguida procedeu-se ao 

teste de uma unidade de proteção no laboratório, com vista a aferir os erros de amplitude e fase das 

entradas de tensão e corrente.  

Como o regime de neutro adotado e as suas características aérea, subterrânea ou mista, são 

fatores importantíssimos, procedeu-se à análise dos vários regimes de neutro com o intuito de definir 

as zonas de operação. Para a sua correta operação simularam-se no software ATP várias topologias 

de redes e níveis de tensão. O estudo teve em consideração as diferentes características de soluções 

normais como armações, cabos, linhas e altura. As condições de simulação escolhidas foram para o 

funcionamento em regime permanente de modo a calcular as assimetrias naturais das redes de MT.  

Finalmente com base nas informações detalhadas procedeu-se à análise probabilística das 

zonas de operação através de elipses de erro calculadas em MATLAB. 

 

Palavras-Chave: Proteção de MIHD, defeitos fase-terra, defeitos resistivos, redes de MT, potência 

homopolar complexa 
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Abstract 

The function of the directional earth ground fault protection is to protect against ground faults by 

select the output at the substation. Nowadays, ground faults are covered by this function protection, that 

may have low sensitivity. Given the large number of variables that influence the system, it is necessary 

to analyze their impact in order to reach an optimal setting. Highly resistive ground faults result in very 

low residual voltages and currents, but also an angle between them for different ground connections. 

This results in a drawback in the normal exploration of the MV network. 

The measuring devices’ errors and their electrical schemes used in the calculation of residual 

voltage and currents were the subject of study in this work. Moreover, a protection unit was tested in the 

laboratory to measure the loads of the voltage and current analog inputs. 

The adopted neutral regime and the variations between its characteristics overhead, 

underground and mixed lines were analyzed to define voltage and current of natural asymmetries.  

For the correct operation, several network topologies and voltage levels of MV were simulated 

in the ATP software. The study considers the different characteristics of normal solutions, such as 

frames, cables, lines and height. The simulation conditions are the steady state operation for the 

calculation of the natural asymmetries of the MV networks. 

Finally, based on the detailed information, a probabilistic analysis of the zones of operation was 

made conducted some error ellipses calculated in MATLAB. 

 

Keywords: Directional earth ground fault protection, ground fault, resistive faults, MV network, zero 

sequence complex power 
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1 Introdução  

1.1 Geral 

Nos dias de hoje, a Proteção Direcional de Terra tem como função detetar defeitos fase-terra 

nas redes de transmissão e distribuição. Todavia, esta proteção apresenta algumas limitações 

relativamente à falta de sensibilidade. Uma grande vantagem desta proteção é garantir a seletividade 

e dispensar comunicações entre os extremos das linhas. 

O grande problema desta proteção é conferir-lhe um grau de sensibilidade, isto é, para 

estabelecer os seus parâmetros de funcionamento é necessário um mínimo de tensão e corrente para 

a sua operação em função de uma resistência de defeito. Para sensibilizar esta proteção é necessária 

uma análise dos erros que influenciam os seus parâmetros de funcionamento: tensão residual, corrente 

residual e o respetivo ângulo. 

Atualmente a solução adotada para este problema é a proteção de máximo de intensidade 

homopolar de tempo inverso que se baseia no tempo para a seletividade o que pode tornar esta 

proteção na eliminação de defeitos bastante lenta. 

Os vários erros de medida das proteções têm origens destintas, desde os transformadores de 

medida, à própria unidade de proteção, nomeadamente, os erros associados às entradas analógicas e 

conversor analógico-digital até aos desequilíbrios naturais da exploração da rede. Todas estas fontes 

de erro são tratadas de forma empírica, ou seja, com base na experiência. Neste trabalho a análise dos 

erros é possível através de uma abordagem probabilística, também já utilizada pelo Prof. Pinto de Sá 

e posteriormente pelo Eng. Miguel Louro, permitindo assim quantificar a precisão da proteção MIHD 

(Máximo intensidade homopolar direcional), otimizando a sua característica operacional. 

1.2 Objetivo 

O objetivo desta dissertação foi aferir os erros de medição das grandezas anteriormente 

descritas, com vista a obter um máximo de sensibilidade. Foram também analisadas as aplicações 

destas proteções para as várias topologias das redes, bem como as suas características com o intuito 

de definir uma nova forma geométrica das características operacionais, considerando contornos 

equiprováveis para os diversos erros de medida, considerados probabilísticos. 

1.3 Função de Proteção Máxima Intensidade Homopolar 

Um relé multifunções que inclui a função de proteção de máxima intensidade homopolar 

direcional opera se existirem simultaneamente as seguintes condições durante um intervalo de tempo 

previamente definido [1]: 

• Mínimo de corrente homopolar, 𝐼ℎ 

• Mínimo de tensão homopolar, 𝑉ℎ 

• Ângulo entre a tensão e corrente homopolar, 𝛿𝑉ℎ −𝛿𝐼ℎ 



 

2 

As duas primeiras condições têm o objetivo de detetar defeito na rede, enquanto que a terceira 

condição indica a direcionalidade, frente ou trás. Para o cálculo do ângulo entre a tensão e corrente 

usa-se a componente homopolar da potência complexa. A potência homopolar complexa medida, 𝑆ℎ, 

é dada por: 

 
* ( )IV hh

j

h h h h hS V I V I e
 

    (1.1) 

É também habitual utilizar a nomenclatura de tensão residual e corrente residual que 

correspondem ao triplo da tensão homopolar e da corrente homopolar, respetivamente. 

 
* ( )IV hh

j

res res res res resS V I V I e
 

    (1.2) 

A característica operacional de uma proteção MIHD tem normalmente o aspeto da Figura 1.1. 

Caracteriza-se por duas zonas, uma de operação e outra de não operação, e também por um ângulo 

característico designado α. 

 

Figura 1.1 – Característica  operacional  típica da proteção direcional de terra, adaptado de [1]       

A proteção MIHD de terra é afetada pelos erros de medida cometidos ao longo deste processo. 

Estes erros de medida têm a sua origem nos aparelhos de medida como os transformadores de tensão, 

transformadores de corrente e unidades de proteção. O impacto destes erros não é igual em todas as 

topologias de rede nem nos seus regimes de neutro. 

1.4 Sistema da proteção MIHD 

Para garantir o bom funcionamento do sistema da proteção MIHD é necessário ter em atenção 

as precisões das diversas possibilidades de obter as componentes: tensão homopolar, corrente 

homopolar e a diferença dos seus ângulos.  

Nas redes de MT ou AT é necessário ter em conta o esquema de ligações dos circuitos dos 

transformadores de medida. A medida da tensão homopolar nas redes AT e MT é diferente. Em redes 

de MT usa-se o esquema de triângulo aberto que consiste num circuito nos secundários dos 

transformadores de tensão o que faz com o nível de tensão seja irrelevante. Enquanto que em redes 

de AT a medida da tensão é feita através da soma interna na proteção. Neste caso por soma interna 
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as três fases são analisadas separadamente desde o transformador de tensão até ao interior da 

unidade de proteção, somando depois internamente as três fases. Para a medida da corrente 

homopolar nas saídas das subestações das redes de MT (Média tensão) é comum ter acesso à saída 

em cabo, contrariamente ao que acontece nas redes de AT (Alta tensão) onde, devido às tensões mais 

elevadas, não há acesso às três fases juntas em cabo nas saídas. A corrente homopolar em MT é 

obtida através de um transformador do tipo toroidal, cujo o núcleo magnético envolve as três fases no 

primário. Através do toro o erro é muito menor devido à soma do fluxo ser no primário do transformador. 

Em contraste nas redes de AT a corrente homopolar é normalmente medida por soma interna na 

unidade de proteção tal como a medida da tensão homopolar. Há outra possibilidade que é através do 

circuito Holmgreen que considera a soma de todas as correntes no secundário dos transformadores de 

corrente que podem não ter a mesma carga, o que é uma medida menos precisa que o transformador 

toroidal. Ainda assim a montagem Holmgreen é mais precisa que a soma interna, tendo a vantagem de 

o erro ser apenas em uma entrada da unidade proteção. Na soma interna o erro da medida da corrente 

na proteção tem em conta três entradas analógicas de corrente e a soma é feita apenas no secundário 

dos transformadores internos. Deste modo as medidas em AT são claramente inferiores em termos de 

precisão devido às diferentes leituras da tensão homopolar e da corrente homopolar [2]. 

A proteção MIHD é fortemente influenciada pelo regime de neutro. Como veremos mais à frente 

o regime de neutro influencia o ângulo entre a tensão e corrente homopolar, 𝛿𝑉ℎ −𝛿𝐼ℎ. 

1.5 Redes de distribuição MT e transporte AT 

As redes de transporte têm características diferentes das redes de distribuição. Nas redes de 

transporte a proteção MIHD tem várias complicações nomeadamente o facto de o regime de neutro ser 

solidamente ligado à terra o que dificulta a deteção da tensão homopolar. Um fator condicionante para 

a operação é a medida da corrente homopolar nas redes de transporte onde o acesso às saídas em 

cabos para a utilização de um toro de corrente são muito raras. Desta forma os erros cometidos na 

medida de corrente podem ser superiores, o que prejudica a obtenção correta da direcionalidade. 

Portanto este trabalho centra-se na análise da proteção MIHD nas redes de distribuição de 10kV, 15kV 

e 30kV. Nestes níveis de tensão os regimes de neutro podem ser de vários tipos o que se torna 

vantajoso para a análise e comparação dos resultados. Por outro lado, como os defeitos fase-terra por 

norma têm uma maior incidência em níveis de tensão mais baixos, é uma mais valia analisar as redes 

de distribuição [2]. 
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2 Revisão da literatura 

2.1 Transformador de tensão 

Os transformadores de tensão têm como função transformar tensões primárias, que requerem 

grandes distâncias de isolamento, em tensões que possam ser tratadas pelas unidades de proteção, 

sendo que se dividem em dois tipos: transformadores de tensão bobinados e transformadores de 

tensão capacitivos.   

 

Figura 2.1 – Transformadores de tensão do tipo capacitivo (a) e do tipo indutivo (b), retirado de [3] 

Os transformadores de tensão estudados neste trabalho foram os bobinados. Para analisar 

profundamente a constituição de um transformador tensão usa-se o esquema equivalente de 

Steinmetz. 

 

Figura 2.2 – Esquema equivalente de Steinmetz do transformador de tensão, retirado de [4] 

 Num transformador de tensão o objetivo é medir uma tensão 𝑈′
𝑝 que é a tensão de entrada 

correspondente à tensão do nó a medir, e obter a sua imagem em 𝑈𝑠. Desta forma consegue-se uma 
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imagem da tensão do primário no secundário através de um fator de escala, mas através da relação 

de transformação do transformador de tensão 
𝑛𝑝

𝑛𝑠
 [2] e [4]. 

Num transformador ideal, a relação das tensões é dada por: 

 
' , 0

p

p s

s

n
U U V

n
     (2.1) 

A tensão no secundário idealmente seria igual ao produto da tensão no primário pela relação de 

transformação. Mas na prática isto não se verifica porque existe uma diferença vetorial entre a tensão 

no primário e no secundário o que origina o erro de amplitude, ∆𝑢. Este erro deriva das perdas nos 

enrolamentos primários 𝑅′
𝑝 e enrolamentos secundários 𝑅𝑠. [2] 
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  (2.3) 

Este erro da tensão tem duas componentes: amplitude e fase. O erro de amplitude (∆𝑢) é a 

diferença dos módulos das tensões 𝑈′
𝑝 e 𝑈𝑠, enquanto que o erro de fase corresponde ao ângulo de 

fase compreendido entre a tensão primária e a tensão secundária rodado 180° devido ao transformador. 

A partir das equações anteriores percebe-se que o erro de amplitude poderá ser no sentido de reduzir 

a tensão. Devido a algumas técnicas construtivas dos fabricantes este erro poderá ser também no 

sentido positivo (aumento da tensão), devido à compensação do número de espiras. Esta compensação 

tem em conta as normas de TTs onde o erro pode ser positivo ou negativo Anexo A.2 [5]. 
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  (2.5) 

Como o circuito secundário não está em aberto, existe uma corrente de circulação que origina 

uma queda de tensão interna no TT. A principal fonte de erro no transformador de tensão é esta queda 

de tensão nos seus enrolamentos. A corrente de circulação existe no secundário devido aos aparelhos 

de medida, relés de proteção e fios condutores. Portanto para diminuir estes erros por parte do 

transformador a ideia é reduzir a corrente no secundário (ficando o transformador a funcionar quase 

em vazio), reduzir as impedâncias primária e secundária, o que consiste no aumento da secção dos 

condutores a um máximo de 4𝑚𝑚2 porque a cima deste valor já é difícil efetuar as ligações nos 

terminais, ou então reduzir o número de espiras o que leva à redução da resistência própria e da 
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reactância de dispersão. Todavia a última é uma solução técnica difícil devido à limitação que há de 

tensão por cada espira [2]. 

Na Figura 2.3 é possível visualizar separadamente o erro de amplitude e de fase através de 

vetores associados ao esquema de Steinmetz. 

 

Figura 2.3 – Diagrama vetorial dos erros do transformador de tensão, retirado de [4] 

Os erros derivam das perdas no secundário do transformador e da magnetização do núcleo do 

transformador 𝐼0. O ângulo 𝛼 refere-se à corrente de magnetização que não é puramente indutiva no 

núcleo do transformador. Enquanto que o ângulo 𝛽 deve-se à desfasagem entre a tensão e a corrente 

no secundário do transformador. [4] 

O estudo do erro dos transformadores de tensão é de extrema importância para esta dissertação 

porque nestes transformadores para além dos circuitos primário e secundário (medida), referidos 

anteriormente, existe um circuito terciário (ou segundo secundário) dedicado ao triângulo aberto para 

o cálculo da tensão homopolar. A existência de dois secundários contribui para o erro do transformador 

porque estes não são independentes e influenciam o primário do transformador.  

Normalmente a tensão medida nas fases é a nominal, mas em caso de defeitos fase-terra pode 

subir a valores consideráveis, na ordem da tensão composta. Portanto no caso de defeito para a 

medição da tensão homopolar é preciso ter em conta as tensões que as fases podem ter, 

nomeadamente a fase com defeito e as fases sãs [3]. 

Outra especificação importante num transformador de tensão é o fator de tensão. Dado que o 

transformador de tensão também possui uma ligação à terra, este está sujeito a perturbações da rede 

onde por vezes a tensão pode subir consideravelmente em relação à tensão nominal. Estes valores da 

subida de tensão dependem do regime de neutro adotado. As normas da IEC (International 

Electrotechnical Commission) referem que o fator de tensão para regimes de neutro que não se 
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encontram ligados solidamente à terra é de 1,9, aqueles que se encontram solidamente ligados à terra 

é de 1,5. É de referir ainda que nos casos de defeitos à terra o transformador de tensão deve suportar 

pelo menos 30 segundos enquanto que para os restantes defeitos deve aguentar 8 horas. Para estes 

casos o transformador de tensão não deverá saturar para os valores do respetivo fator de tensão [2]. 

A norma IEC 61689-3 (Anexo A.2) divide estes transformadores de tensão em classes e 

especifica os respetivos erros. Nesta dissertação o transformador de tensão a considerar é do tipo 

proteção 3P. O transformador de tensão do tipo 3P é de classe de proteção com o erro limitado a 3% 

para tensões nominais. Mais à frente neste trabalho apresentam-se alguns ensaios de transformadores 

de tensão para vários níveis de tensão, de classes de medida e proteção [3]. 

2.2 Transformador de intensidade 

O transformador de intensidade tem como principal função proporcionar uma imagem da corrente 

(amplitude e fase) que atravessa o circuito primário a um outro circuito secundário separados 

galvanicamente.  Utilizam-se estes transformadores quando se tratam de níveis de tensão altos na rede 

(como MT e AT) de forma a reduzir correntes elevadas em correntes que possam ser facilmente 

tratadas pelas unidades de proteção a níveis mais baixos de isolamentos. Para medir a corrente, o 

circuito primário é colocado em serie com a rede, originando uma corrente mais reduzida no circuito 

secundário, mas à escala da corrente primária. Com esta corrente reduzida os aparelhos de medida e 

proteções podem funcionar mais facilmente e em segurança [2].  

 

Figura 2.4 – Vários designs de TIs, retirado de [3] 

Existe ainda um tipo especial de transformadores de corrente denominados transformadores de 

corrente toroidais. Nesta dissertação o estudo destes transformadores tem como finalidade a obtenção 

de uma imagem no secundário da corrente residual, utilizada especificamente na análise dos defeitos 

fase-terra. Os TIs (Transformadores de intensidade) do tipo toroidais são normalmente utilizados em 

redes de distribuição porque tornam possível obter à saída/entrada da subestação o cabo com 3 

condutores onde mais tarde serão divididos nos apoios. Estes transformadores não são normalmente 

utilizados nas redes de transporte, pois para níveis de tensão superiores onde as 3 fases não estão 

acessíveis em cabo, não se justifica nem da perspetiva económica nem da perspetiva técnica [2]. 
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Figura 2.5 – Transformador de intensidade do tipo toroidal, retirado de [4] 

 
O esquema equivalente do TI na Figura 2.6  tem algumas semelhanças com o TT (Transformador 

de tensão) mas o funcionamento é bastante diferente. No TI o circuito secundário onde se encontram 

as cargas dos aparelhos, representadas pela impedância Z, encontra-se em curto-circuito 

contrariamente ao que acontece no TT. Esta carga é percorrida pela corrente secundária, Is. Este 

circuito secundário tem também uma impedância, 𝑍𝑠, respeitante às perdas nos enrolamentos e uma 

reactância de dispersão. As perdas no ferro associadas ao núcleo e a reactância de magnetização 

representam-se por Z0 e encontram-se associadas à corrente de magnetização, I0. A tensão no 

secundário,Us deriva da impedância de carga inserida. 

 

Figura 2.6 – Esquema de Steinmetz do transformador de intensidade, retirado de [4] 

Se o transformador de intensidade fosse ideal verificar-se-ia que a corrente no primário, I′p seria 

igual à corrente no secundário Is, tendo em conta a relação de transformação, como se pode verificar 

pela Equação 2.6: 

 
'p

s p

s

n
I I

n
   (2.6) 
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Onde 
𝑛𝑝

𝑛𝑠
 expressa a relação de transformação do transformador de intensidade. A partir do 

esquema de Steinmetz na Figura 2.6 verifica-se que a principal fonte de erro é a corrente de 

magnetização do transformador, o que faz com que a corrente no secundário não seja exatamente a 

corrente que atravessa o primário tanto em amplitude como em fase. A impedância do secundário 

(carga) também não é nula, o que provoca uma queda tensão que é responsável pelo aparecimento da 

corrente de magnetização. A composição da carga também contribui para o erro de amplitude e fase. 

 
'

0I
p

s p

s

n
I I

n
    (2.7) 

 

'

p s

s

I I
i
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    (2.8) 

O erro de amplitude, ou seja, o valor absoluto, deriva da corrente de magnetização 𝐼0. Esta 

corrente de magnetização resulta do fluxo magnético no núcleo que induz uma força eletromotriz no 

secundário. A corrente que circula no secundário constituído pelo enrolamento secundário, impedância 

do secundário e o tipo de carga deve ser reduzida ao máximo, idealmente deveria de ser zero (curto-

circuito) para reduzir os erros, mas tecnicamente é impossível devido aos aspetos económicos e à 

sensibilidade dos aparelhos. O erro de amplitude é particularmente importante em proteções de máximo 

intensidade ou sobrecarga, enquanto que nas proteções como a MIHD (abordada nesta dissertação) e 

nas proteções de distância o erro de fase também é significativamente importante [4]. 

 

Figura 2.7 – Curva de magnetização do transformador de intensidade, retirado de [3] 

Atendendo às características da Figura 2.7 que representa a magnetização verifica-se que para 

pequenas correntes existe uma grande variação da corrente de magnetização. O mesmo não acontece 

na zona de saturação onde o aumento de fluxo de corrente não faz variar a corrente de magnetização 

consequentemente a corrente no secundário satura. O de funcionamento do TI deverá ser na zona 

linear, mais concretamente entre 20% e 120%. O fator limite de precisão do TI de classe de proteção 

pode ter valores normalizados a 5, 10, 15, 20 e 30 𝐼𝑁, enquanto o TI for de classe de medida tem um 

fator de segurança habitualmente a 5 𝐼𝑁. A norma IEC 61689-2 divide estes transformadores de 

corrente em várias classes [5]. Para as correntes entre os 120%IN e o fator limite de precisão, a norma 

considera o erro composto. A Figura 2.8 é exemplificativa do cálculo do erro, composto pelo erro de 

amplitude e fase [2]. 
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Figura 2.8 – Triângulo de erros, retirado de [2] 

A utilização de um toro de medida para a soma do fluxo deve-se ao facto de a corrente medida 

ser relativamente baixa, dado que objectivo é medir correntes homopolares reduzidas e incrementar a 

sensibilidade. O toro de medida é escolhido neste caso devido à gama de correntes que pode medir, o 

que é uma grande vantagem relativamente aos transformadores de corrente da classe proteção que 

para valores abaixo dos 20%𝐼𝑁 o erro poderá ser bastante maior. Desta forma o toro de medida 

aumenta significativamente a sensibilidade na medida da corrente homopolar. Apesar do erro ser o 

mesmo em relação ao transformador de intensidade utilizado para cada fase, a grande vantagem do 

toro é abraçar as 3 fases no primário o que faz reduzir bastante os erros nas medições da corrente 

homopolar. As classes de precisão foram desenvolvidas independentemente pelas normas americana 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e europeia IEC com resultados bastante 

diferentes. A potência de carga pode ser considerada de duas maneiras distintas, impedância (Ω) pela 

norma americana e potência (VA) pela norma europeia, todavia o significado físico é o mesmo. Tendo 

em conta os erros causados devido à potência de carga, com vista a analisar a realidade de um TI 

neste caso do tipo toroidal, a informação detalhada do quadro em baixo caracteriza a potência de carga 

no secundário pela norma IEEE C57.13 [6]. 

Tabela 2.1 – IEEE C57.13 Classe de precisão e constituição da carga, retirado de [6] 

Tensão no 
Secundário 

Tipo de carga no 
secundário 

Resistência 
[Ω] 

Indutância 
[mH] 

Impedância 
[Ω] 

Potência total 
[VA] 

10 B-0.1 0,09 0,116 0,1 2,5 

20 B-0.2 0,18 0,232 0,2 5 

50 B-0.5 0,45 0,58 0,5 12,5 

100 B-1.0 0,50 2,3 1 25 

200 B-2.0 1 4,6 2 50 

400 B-4.0 2 9,2 4 100 

800 B-8.0 4 18,4 8 200 

 

A  

Tabela 2.1 apresenta características da carga de um TI para uma corrente nominal de 

secundário de 5A que é a única adotada nos EUA (Estados Unidos da América), mas pode-se 

extrapolar facilmente para 1A.  Através do quadro pode-se concluir que a componente indutiva tem 

bastante relevância relativamente à componente resistiva, nomeadamente o ângulo característico da 

impedância é 60° o que faz com o fator de potência seja 0,5. Tal como indicado na norma IEEE C57.13 

o erro admitido único e limitado a 10%. Enquanto que nas normas IEC 61869-1 e IEC 62869-2 existe a 
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possibilidade de limitar o erro a 5% e a 10%, devido à carga considerada ser com um fator de potência 

de 0,8 e para valores abaixo de 5VA ser resistiva pura (𝑐𝑜𝑠(𝛽) = 1). De seguida analisam-se 

detalhadamente os erros no circuito secundário do transformador de intensidade, nomeadamente a 

influência da característica da carga em relação ao erro de fase [6]. 

 

Figura 2.9 – Esquema vetorial dos erros, retirado de [4] 

A Figura 2.9 apresenta vetorialmente os componentes do TI. É de referir que a tensão na carga, 

Us juntamente com a corrente no secundário caracteriza o erro do TI. A carga tem uma componente 

resistiva e outra reativa representadas por 𝑅𝑠 e 𝑋𝑠 respetivamente. Estas duas componentes dão origem 

ao ângulo característico do desfasamento da tensão da carga em relação à corrente da carga, 𝛽. 

Relativamente à impedância do secundário também têm o ângulo associado, neste caso 𝜑𝑠. 

Assumindo que a característica é maioritariamente resistiva, 𝛽 ≈ 0 o que faz com que 𝑈𝑠 ≈

𝑅𝑠×𝐼𝑠. Assim o ângulo do erro de fase, 𝛽 +𝜑𝑠 fica apenas reduzido a 𝜑𝑠. O ângulo associado à 

impedância do secundário depende muito da construção do aparelho, isto é, da boa qualidade do 

núcleo magnético com vista a obter uma baixa corrente de magnetização o que faz com que as perdas 

também sejam mínimas.  

Ao desprezar a reactância no secundário, pode-se observar pela Figura 2.9 que o ângulo 𝛽 é 

aproximadamente 0º, dado que o 𝜑𝑠 é característico da construção do transformador de intensidade e 

apenas este ângulo influencia o erro de fase. Assim sendo o erro é maioritariamente de fase. O erro de 

fase é máximo quando a carga do secundário é puramente resistiva (𝛽 = 0°), cos(𝛽) = 1. 

Analogamente, se a carga no secundária fosse puramente indutiva (𝛽 = 90°) o erro seria praticamente 

só de amplitude dado que, cos(𝛽) = 0 [4]. 
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Os transformadores de corrente do tipo toroidais são os mais usados para as proteções de 

defeitos à terra. A reactância do secundário é muito baixa, devido aos enrolamentos do secundário 

estarem completamente distribuídos. Esta afirmação está comprovada na norma IEC 61869-2 presente 

no Anexo A.1. Esta característica do secundário do transformador de intensidade torna possível o 

estudo detalhado dos erros. A influência do erro de amplitude ou erro da fase é importante para uma 

característica operacional da proteção ser otimizada [5] e [7]. 

Tabela 2.2 – IEC Classe de precisão Vs IEEE Classe de precisão, retirado de [6] 

Tensão no 
Secundário 

Tipo de carga 
no secundário 

Impedância 
[Ω] 

IEEE classe de 
proteção 

IEC classe de 
proteção 

10 B-0.1 0,1 C10 2,5VA-5P20 

20 B-0.2 0,2 C20 5VA-5P20 

50 B-0.5 0,5 C50 12,5VA-5P20 

100 B-1.0 1 C100 25VA-5P20 

200 B-2.0 2 C200 50VA-5P20 

400 B-4.0 4 C400 100VA-5P20 

800 B-8.0 8 C800 200VA-5P20 

 

Os dados da Tabela 2.2 são para a corrente nominal de 5A, para a corrente de 1A no secundário 

basta multiplicar a impedância pela relação (
5

1
)
2

.  A norma IEEE C57.13 é direcionada para 

transformadores de corrente limitados a um erro de 10%, onde o fator limite de precisão é sempre 20. 

Na prática conclui-se que para os transformadores de corrente com função de proteção e do tipo toroidal 

o erro composto é essencialmente de fase e não de amplitude. Esta conclusão é fulcral para o estudo 

da proteção MIHD desenvolvido no Subcapitulo 1.3  devido à importância do ângulo da potência 

residual para a atuação correta da proteção MIHD [6]. 

2.3 Unidade de proteção 

A função de proteção MIHD é uma das funções existentes nas unidades de proteção. São nestes 

dispositivos que se processam em tempo real as observações dos dados da rede e seus componentes, 

como por exemplo a corrente, tensão, desfasagens, mas também as ordens de comando dos 

disjuntores entre outras funções mais especificas. A unidade de proteção recebe a informação da rede 

através dos secundários dos TIs e TTs instalados nas subestações e faz todo o processamento com 

vista a calcular os parâmetros pretendidos.  

Neste trabalho estudaram-se as proteções digitais e não as antigas proteções eletromecânicas 

que nos dias de hoje só são utilizadas em alguns locais específicos de Portugal. Analisaram-se as 

entradas analógicas das unidades de proteção, especialmente concebidas para medição da corrente e 

tensão homopolar e os erros associados [2].  

O estudo dos erros nas unidades de proteção pode dividir-se em quatro partes: 

• Transformadores internos de tensão e corrente 

• Resistências de amostragem 
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• Conversor analógico-digital 

• Amostragem 

 

Figura 2.10 – Unidades de Proteção 

2.3.1 Erros dos transformadores internos de tensão e corrente 

Os transformadores internos de tensão e corrente têm como função transformar as tensões e 

correntes do secundário dos transformadores de medida para posteriormente serem processados pela 

eletrónica da proteção. Os fabricantes não especificam os erros para valores abaixo de 10% 𝑉𝑁, tal 

como os valores de fase para toda a gama de tensões. Assume-se então 1,5% os erros de amplitude 

e de fase [8].  

2.3.2 Erros das resistências de amostragem 

Dado que os conversores analógico-digital operam com tensões, é necessário transformar as 

correntes que vêm dos TIs para tensões. Neste caso a unidade de proteção é composta por quatro 

resistências de amostragens, uma para cada entrada de corrente. Este erro pode ser desprezado 

porque se trata de um componente eletrónico com erros mínimos. 

2.3.3 Erros da amostragem - Transformada Discreta de Fourier 

Na análise do erro da amostragem tem-se em conta o erro do conversor analógico-digital. Um 

conversor analógico-digital transforma sinais contínuos no tempo em sinais digitais. Estes sinais digitais 

são discretos, finitos e amostrados ao longo do tempo. As amostras têm um número atribuído de acordo 

com o número de bits disponíveis para a conversão. No caso de o conversor analógico-digital ter 12 

bits então têm-se 212 = 4096 posições diferentes para caracterizar a amostra. 

É também importante referir que o conversor analógico-digital funciona para uma gama de 

valores de tensões. Normalmente as proteções operam para curto-circuitos na ordem dos 20𝐼𝑁 que 

passam pelas resistências de amostragem para converter para tensões, e para sobretensões de 1,2𝑉𝑁. 

Podemos concluir que o erro é diferente no caso da tensão e corrente [9]. 

O intervalo das tensões pode ser caraterizado por exemplo como: 

 3

12

20 20
4,88 10

2 2

N

bits

I
V        (2.9) 

Onde por ajuste da caraterística se pode assumir um erro compreendido entre −
∆𝑉

2
 e +

∆𝑉

2
. 
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 32,4 10 0,24%
2

V 
     (2.10) 

Cada amostra do sinal que passa por um conversor analógico-digital tem um erro devido ao 

número de bits (B) utilizados pelo conversor, a um máximo do sinal (𝑋𝑀) a ser medido e ao número 

total de amostras (NS) [9].  

Este processo é modelado através de uma variável aleatória com um desvio padrão de: 

 
2

12

B

M
CAD

X



   (2.11) 

O algoritmo utilizado para a amostragem é a Transformada Discreta de Fourier, onde se pode 

dividir o resultado em parte real e imaginária. Este algoritmo digital processa as amostras sincretizadas 

da observação de um sinal contínuo no tempo, neste caso tensão e corrente em tempo real. Contudo 

os curto-circuitos e outras perturbações que justificam a atuação das proteções são acompanhados de 

harmónicos resultantes das não linearidades de arcos de defeito, de transformadores de medida e de 

transitórios eletromagnéticos que podem ser do tipo exponencialmente amortecidas ou oscilações de 

frequências mais ou menos elevadas. O algoritmo DFT (Discrete Fourier Transform) é caracterizado 

pela Equação 2.12 [2]. 

       0 1 1
2
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x k t b x k t b x k n t

 
        

 
  (2.12) 

Os coeficientes 𝑏𝑛 são complexos que se podem dividir em parte real e imaginaria: 
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  (2.13) 

O sinal divide-se em parte real (cosseno) e em parte imaginária (seno). O termo k corresponde 

ao passo do número de amostras, ∆𝑡 ao tempo de intervalo das amostras e 𝑁𝑠 ao número total de 

amostras por período [2]. 

      C SX k t X k t jX k t       (2.14) 

Usando o erro do conversor e o erro da DFT aplica-se a lei da propagação dos erros: 
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Desta forma obtêm-se a variância da amostragem dividida em parte real e parte imaginaria. 

Todavia, para se aplicar a distribuição uniforme é necessário apenas o desvio padrão, ou seja, 𝜎 =

√𝑉𝐴𝑅. Este desvio padrão encontra-se em função na tensão ou corrente nominal dado que o valor 

máximo do sinal medido (XM) vem em função 𝑉𝑁 ou 𝐼𝑁 [9]. 

Os resultados destes erros para este trabalho estão apresentados no Anexo A. 
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2.4 Regimes de neutro 

O regime de neutro consiste na ligação do neutro à terra numa subestação. Esta ligação pode 

ser feita de várias formas, sendo que todas possuem vantagens e desvantagens.  

 

Figura 2.11 – Exemplo dos caminhos da corrente de defeito em caso de defeito, adaptado [2] 

Os regimes de neutro podem-se dividir em duas partes: pequenas correntes de defeito, e grandes 

correntes de defeito. 

Pequenas correntes de defeito: 

• Neutro isolado 

• Neutro ressonante 

Grandes correntes de defeito: 

• Neutro solidamente à terra 

• Neutro com impedância: 

o Neutro com reactância 

o Neutro com resistência 

Em redes de alta e muita alta tensão é habitual que o regime de neutro utilizado seja o 

solidamente ligado à terra pois para os níveis de tensão em questão, o isolamento dos condutores é 

particularmente dispendioso devido às sobretensões para a tensão composta. As redes de baixa tensão 

também têm o seu neutro solidamente ligado à terra por ligação do ponto neutro dos transformadores 

de distribuição e em determinados pontos da rede de distribuição. 

Ao nível da média tensão o regime de neutro mais comum em Portugal é o neutro com 

impedância limitadora, sendo que o regime de neutro ressonante não é utilizado em nenhuma parte da 

rede. Os custos mais baixos em projetos de linhas na rede distribuição permitem a utilização do 

isolamento à tensão composta. Para além destes custos na distribuição, os defeitos fase-terra são 

predominantes nos níveis de tensão de 10kV até 60kV, mais propriamente de 2 3⁄  a 3 4⁄ . [2] 
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A proteção MIHD tem muito interesse para os regimes de neutro isolado. Por exemplo no regime 

de neutro com reactância pura ou ressonante o vetor da potência residual na linha com defeito e na 

linha sã sobrepõem-se o que dificulta a deteção do sentido. Contudo existe também uma análise 

extremamente importante a todos os regimes de neutro dos defeitos fase-terra muito resistivos, onde 

as componentes de tensão e corrente residual têm valores reduzidos, o que dificulta a sua medida por 

parte das proteções e também torna difícil a deteção de desequilíbrios naturais da rede.  De facto, não 

existem regimes de neutro puramente resistivos ou reativos devido à não idealidade destes 

componentes. O estudo dos desequilíbrios de rede deve ser feito sempre que exista alterações de 

topologia e ampliações da rede. Seguidamente deve-se verificar a instalação quando a subestação 

estiver em comissionamento, de modo a garantir a confiabilidade e segurança do sistema.  

Para caracterizar os desequilíbrios naturais da rede simulou-se, recorrendo ao software ATP 

(Alternative Transient Program) redes de 10kV do tipo urbana e exclusivamente subterrânea, 15kV do 

tipo rural de curto alcance e 30kV do tipo rural de longo alcance. A descrição de defeitos fase-terra 

encontra-se na Figura 2.12, onde 𝐸𝑎 corresponde à tensão na fase a, 𝑅𝑑𝑒𝑓 à resistência de defeito e 

𝑈𝑑, 𝑈𝑖 e 𝑈ℎ às componentes simétricas da tensão direta, inversa e homopolar, respetivamente. 

Associada às componentes simétricas temos a impedância Z e 𝐼𝑑𝑒𝑓 representa a corrente de defeito 

[2]. 

 

Figura 2.12 – Circuito exemplificativo das equações no caso de defeito à terra, adaptado de [2] 
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Resolvendo em ordem a defI  temos: 
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  (2.18)  

Uma simplificação que se pode aplicar para o caso de as máquinas girantes se encontrarem 

longe é admitir-se a impedância direta aproximadamente igual à impedância inversa (𝑍𝑑 ≈ 𝑍𝑖), 

desprezando a parte real da rede montante, 𝑋𝑚 e do transformador 𝑋𝑇𝑑. Considerando que o defeito é 

próximo da SE (Subestação), então desprezam-se as impedâncias longitudinais entre o transformador 

da SE e o ponto de defeito, tendo-se:   

  i d m Td TZ Z j X X jX      (2.19) 
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A impedância homopolar 𝑍ℎ é constituída pela impedância do neutro 𝑍𝑁 e pela impedância 

homopolar do transformador da subestação 𝑋ℎ𝑡. 

 0 3 N htZ Z jX    (2.20) 

 Os transformadores das subestações portuguesas são normalmente de 10MVA, 20 MVA e 

40MVA, sendo as tensões de curto-circuito habituais para estes transformadores de 7%, 8% e 14%, 

respetivamente [10]. É de referir ainda que a impedância homopolar do transformador pode ter ou não 

influência, dependendo do facto do neutro poder estar ligado no neutro do transformador ou num neutro 

artificial através de um transformador zig-zag. No neutro artificial o termo associado à impedância 

homopolar do transformador não existe, ao contrário do neutro acessível na estrela do transformador. 

A admitância total 𝑌ℎ corresponde à soma desta última impedância com o paralelo das capacidades 

totais à terra 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, resultantes do esquema em π que caracteriza uma linha e incluí também a 

impedância homopolar dos PTs (Postos de transformação) [2] e [10]. 
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       (2.21) 

A Equação 2.22 corresponde à expressão genérica para o cálculo da corrente de defeito, que 

depois se traduz na potência residual 𝑆𝑅: 

 

0

3
3

1
3 2

1

a
def h

T

E
I I

R j X

j C
Z



 

 



  (2.22) 

    
2

2*

, , * *

0 0

1 1def

R defeito R R def def def R

h

I
S U I j C C j C C U

Z Y Z
 

   
           

   
  (2.23) 
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A partir da Equação 2.24 verifica-se que o ângulo da potência residual da linha sã é sempre -90° 

qualquer que seja o regime de neutro. Enquanto que para a linha com defeito (Equação 2.23), o ângulo 

depende da impedância do neutro e também da impedância homopolar do transformador quando a 

ligação é no neutro acessível da estrela do transformador [2].  

As restantes variáveis do sistema podem ser calculadas através das seguintes equações: [2] 

Corrente na linha sã: 

 
, 3linha sã linha sã

res sã h def

h h
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        (2.25) 
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Corrente no neutro: 

 0 0

1 1

3Neutro h def

h h

Z Z
I I I

Y Y
    (2.26) 

Tensão no neutro: 

 3N N NU Z I    (2.27) 

Corrente residual: 

 3res a b c hI I I I I      (2.28) 

Tensão residual: 

 3res a b c hU U U U U      (2.29) 

 

2.4.1 Pequenas correntes de defeito 

Historicamente, o regime de neutro isolado foi o primeiro a existir. Este regime de neutro 

caracteriza-se por uma corrente de defeito reduzida, daí encontrar-se nas pequenas correntes de 

defeito. A sua grande vantagem é a ausência de ligação à terra, o que se traduz num baixo custo e 

uma desvantagem é o nível de isolamento, que se deve às sobretensões nas fases sãs (tensão 

composta √3) em caso de defeito. É de referir também que este regime ainda é usado em algumas 

instalações industriais onde a continuidade do serviço é um fator importante e que mesmo em caso de 

defeito é possível continuar em serviço, tendo apenas de se garantir o nível de isolamento seguro. Em 

Portugal nas redes de MT a sua utilização foi abandonada devido ao crescimento das redes de 

distribuição, ainda assim é utilizado nas ilhas devido à sua pequena dimensão da rede [2].  

Como não existe ligação entre o neutro e a terra conclui-se que: 

 

0

1
0

Z
   (2.30) 

 

0

1
hY j C j C

Z
      (2.31) 

Neste caso do regime de neutro, as correntes fecham-se apenas pelas capacidades de todas as 

linhas. Sendo assim a expressão da corrente de defeito tem a forma de: 

 3
2 1

3 3

a
def h

T

E
I I

R j X
C

 
 

  
 

  (2.32) 

  
2

*

, ,

def

R defeito R R def def

h

I
S U I j C C

Y
      (2.33) 

O regime de neutro ressonante é muito usado nos países escandinavos, devido às condições 

climatéricas adversas, como por exemplo grandes nevões durante vários dias. No regime de neutro 

ressonante existe um estado normal de funcionamento, mas quando há um defeito à terra o estado 
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passa a ser anormal podendo continuar em serviço. Neste estado anormal é possível continuar a 

alimentar os consumidores, e assim ter tempo para proceder à resolução da avaria quando as 

condições climatéricas forem mais favoráveis. Este regime de neutro visa obter uma corrente de defeito 

nula. A corrente de defeito em causa corresponde às correntes que se fecham pelas capacidades das 

linhas e também pelo ponto de neutro na subestação (neutro acessível ou neutro artificial). A reactância 

a instalar no neutro da subestação é designada neste caso por bobine de Petersen, 𝑋𝑃. Esta reactância 

é dimensionada para uma corrente igual à corrente capacitiva proveniente de todas as capacidades à 

terra das linhas. No caso em que a corrente de defeito é nula considera-se que o regime ressonante se 

encontra em sintonia [2].  
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Dado que não existem bobines perfeitas, no regime de neutro de ressonante não é possível obter 

uma impedância com reactância pura para a ligação do neutro à terra. Deste modo, há sempre uma 

parcela resistiva 𝑅𝑃 associada a esta reactância. Ao rácio destas parcelas dá-se o nome de fator de 

qualidade, Q [2]. 
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   (2.38) 

 N P PZ R jX    (2.39) 

O regime de neutro ressonante raramente é explorado em sintonia, devido ao facto de que em 

sintonia os desequilíbrios são elevados o que leva ao stress dos isolamentos na rede. Sendo assim 

adota-se uma dessintonia na bobine de Petersen, mais concretamente uma sobre-compensação, para 

que no caso de se desligar uma saída, o regime ressonante não volte à sintonia o que levava a altos 

desequilíbrios. Deste modo a sobre-compensação tem como finalidade aumentar a segurança para que 

a corrente no neutro tenha um valor mais alto que a soma de todas as correntes capacitivas das linhas. 

O novo valor da impedância da bobine de Petersen é obtido através da Equação 2.40, para o caso em 

que o neutro está ligado através de um transformador em zig-zag onde se acede ao neutro artificial do 

sistema. Na mesma equação δ corresponde ao fator que traduz a dessintonia e poderá ser positivo ou 

negativo [2]. 
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Ao dessintonizar a bobine de Petersen o limite máximo da corrente de defeito passa a ser 

superior. Na prática a corrente de defeito neste regime de neutro pode ser limitada a 3A, sendo que 

este valor está relacionado com a autoextinção do arco elétrico que poderá diferir de país para país [2]. 
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  (2.41) 

Dado que no regime de neutro ressonante as correntes são significativamente mais baixas então 

não se deve aproximar a corrente de defeito à corrente medida à saída da subestação como se admite 

para os outros regimes de neutro. A corrente na linha com defeito é calculada através da Equação 2.42 

[2]. 

 
, , , 1 linha

linha def def linha def ajusante def
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  (2.42) 

A Equação 2.42 é geral para qualquer regime de neutro, mas pode ser simplificada para a 

Equação 2.43 no regime de neutro ressonante com a bobine de Petersen dessintonizada: 
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  (2.43) 

A componente resistiva da corrente na linha com defeito deve-se ao facto de a bobine não ser 

perfeita (𝑄 = ∞) e fechar pelo ponto de defeito. Já a componente reativa da corrente corresponde às 

capacidades à terra da linha com defeito [2]. 

2.4.2 Grandes correntes de defeito 

Nos regimes de neutro de grandes correntes de defeito existem dois pontos extremamente 

importantes que implicam a utilização de uma impedância entre o neutro da rede de distribuição e a 

terra.  

Primeiro para obter correntes reduzidas tem-se sobretensões, isto é o nível de isolamento que 

as linhas devem suportar é maior para um funcionamento seguro da rede. Neste caso também é 

relevante acrescentar que os níveis de isolamento dos condutores têm custos associados, como tal se 

a rede de distribuição puder funcionar com menores sobretensões o seu dimensionamento será mais 

económico. Em segundo lugar se a corrente de defeito for elevada então as sobretensões são 

atenuadas. 

Através destes regimes de neutro os sistemas de proteção a usar podem ser simplificados, de 

forma a distinguir com segurança as linhas com defeito e as linhas sãs. No regime de neutro com 

resistência um dos grandes objetivos é o dimensionamento conveniente da impedância de forma a 

limitar a corrente a um certo valor. Este aspeto tem interesse por exemplo nos cabos subterrâneos 

devido à sua redução do efeito térmico dos condutores dado que grande parte da corrente se fecha 

pela bainha. No caso de o neutro estar ligado por via da estrela do transformador principal da 

subestação, deve-se considerar na Equação 2.20 a impedância homopolar do transformador, contudo 

se a ligação for através de um neutro artificial não é necessário fazer esta contabilização [2]. 
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A utilização de uma reactância no regime de neutro ao invés de uma resistência baseia-se nas 

subestações onde o ponto neutro não está acessível devido ao enrolamento MT do transformador ser 

em triângulo. O neutro com reactância não é mais do que a criação de um neutro artificial aproveitando 

a reactância de dispersão do próprio transformador em zig-zag. 

O regime de neutro com reactância é especialmente utilizado nas redes exclusivamente 

subterrâneas ou mistas devido ao seu isolamento. O regime de neutro com resistência para as redes 

aéreas através do neutro artificial, é uma solução bastante utilizada devido a razões históricas onde os 

constrangimentos económicos levaram a que os transformadores utilizados nas subestações tenham 

o enrolamento em triângulo. Desta forma sem o neutro acessível no transformador é necessário 

recorrer a um transformador zig-zag para ter acesso a um ponto de neutro artificial. Assim a ideia é 

utilizar a própria reactância de dispersão deste transformador mais a resistência associada ao fator de 

qualidade para o dimensionamento da impedância de neutro. Tal como no regime de neutro ressonante 

com a bobine de Petersen, a reactância não é perfeita e daí abordar-se novamente o fator de qualidade. 

Neste caso o fator de qualidade não é tão elevado como na bobine de Petersen [2] e [10]. 
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Habitualmente o neutro artificial é associado a uma reactância limitadora, podendo depois 

utilizar-se ou não o ponto de neutro para inserir uma resistência em serie [2]. 

  
2

, 2

3 N ht
R defeito def R

h

X jX
S j C C U

Z


 
    
 

  (2.48) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

3 Metodologia 

3.1 Trabalho de laboratório 

Como a análise da carga do circuito secundário do transformador de intensidade é fundamental 

para conhecer a precisão do equipamento, o trabalho laboratorial realizado no decorrer desta 

dissertação, teve em vista o estudo dos equipamentos externos colocados no secundário do 

transformador de intensidade, como é o caso da unidade de proteção. Contudo podem ser colocados 

no circuito secundário outros equipamentos como por exemplo de medida ou contagem, o que afeta a 

carga do secundário.  

O erro admitido pelos fabricantes, como por exemplo a EFACEC, para cada entrada de corrente 

e tensão da unidade de proteção não especifica os erros de amplitude ou de fase, ver Anexo C.1. 

Todavia, o erro associado à fase da corrente, ou seja, ao ângulo da corrente, tem uma importância 

significativa a proteção MIHD, tal como se analisou anteriormente no Capítulo 1. Deste modo, realizou-

se uma análise da característica da potência de carga no circuito secundário dos transformadores de 

intensidade e de tensão. Como existiu a possibilidade de analisar unidades de proteção de diferentes 

fabricantes no laboratório de redes do IST (Instituto Superior Técnico), optou-se por se analisar a 

unidade de proteção TPU-S420, Figura 3.1 tal como já foi referido anteriormente no Subcapítulo 2.3. 

 

Figura 3.1 – Esquerda: Vista geral traseira da proteção TPU-S420, Direita: Vista das cartas da proteção 

A carta a analisar é a dos transformadores internos, onde se encontram quatro transformadores 

de tensão e outros quatro de corrente (Figura 3.2). Esta carta é constituída por quatro entradas de 

corrente: 3 normais e 1 sensível e por 4 entradas de tensão: 3 normais e 1 sensível [1]. 
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Figura 3.2 – Carta dos transformadores internos da TPU-S420 

Os ensaios com um multímetro digital visam recolher informação sobre a resistência do 

enrolamento primário dos transformadores internos da unidade de proteção. Os ensaios com corrente 

alternada foram realizados com o objetivo de obter uma característica completa da impedância do 

transformador, não apenas no primário, mas também o que influencia o secundário no primário.  

De modo a controlar os níveis de tensão a aplicar ao circuito escolheu-se um autotransformador 

capaz de regular a tensão do secundário de forma adequada aos ensaios efetuados. Relativamente às 

entradas de tensão, devido à falta de sensibilidade na leitura da corrente no osciloscópio, utilizam-se 

multímetros e para a medição da corrente utilizou-se um amperímetro em série de grande resolução 

devido ao facto de a corrente ser muito baixa, na ordem dos 𝜇𝐴. 

O principal objetivo foi medir a corrente e a tensão nos terminais das entradas da proteção e 

consequentemente a impedância de entrada para cada uma das entradas de tensão, como se encontra 

exemplificado em baixo. 

 

Figura 3.3 – Circuito de medida da impedância das entradas de tensão 

A impedância total tem em conta a corrente medida à entrada da TPU (Terminal and Protection 

Unit) e a tensão aos seus terminais, como se pode verificar pela Equação 3.1. 
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 O ângulo de desfasamento entre tensão e corrente pode ser obtido a partir da Equação 3.2. 

 
1cos

R

Z
   
  

 
  (3.2) 

No caso dos transformadores de tensão, o seu funcionamento é em circuito aberto secundário, 

como tal, qualquer dispositivo de leitura é colocado em paralelo com impedâncias muito altas.  

As entradas de corrente são muito sensíveis devido à baixa corrente nominal, que faz com a 

capacidade térmica seja reduzida. A entrada de corrente sensível 0,2A tem um valor nominal diferente 

das entradas normais que é 1A. Por questões de segurança e devido aos limites térmicos em 

permanente das entradas de corrente, o circuito requer a utilização de uma caixa de fusíveis 

dimensionado a 1 A para proteção da entrada de corrente sensível com limite térmico em regime 

permanente de 1,5 A. Neste trabalho os ensaios foram realizados aproximadamente à corrente nominal 

de cada entrada. 

 

Figura 3.4 – Montagem do circuito das entradas de corrente 

No caso das entradas de corrente, o secundário do circuito funciona em curto-circuito o que faz 

com que a resistência medida em DC (Direct current) vista do primário não seja igual à resistência 

medida em AC (Alternating current). 

3.2 Assimetrias nas redes 

3.2.1 Conceito 

Para que a proteção MIHD opere corretamente, a análise das assimetrias nas redes é de extrema 

importância. Deste modo na ausência de defeito na rede a proteção não deve atuar intempestivamente.  

A existência de assimetrias origina o aparecimento de correntes e tensões homopolares. Estas 

grandezas são medidas através das proteções que obtêm os valores dos secundários dos 

transformadores de medida e têm um erro associado. Ao analisar as assimetrias e conhecendo a gama 

de valores das correntes e tensões, torna-se possível obter a zona de não operação referente às 

assimetrias naturais da rede em questão. 

Para obter uma sensibilidade elevada para a proteção MIHD devem ser considerados os 

desequilíbrios naturais. Sendo que estes desequilíbrios dependem essencialmente das características 

da rede, como se pode observar pela equação da constante de desequilíbrios (Equação 3.4). Para 
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calcular esta constante é necessário conhecer as capacidades de cada fase da linha e essa é uma 

informação complicada de obter teoricamente, pois existem muitos parâmetros que a influenciam, 

nomeadamente a altura dos condutores, o raio dos condutores, a disposição dos condutores, a 

distância à terra, entre outros.  A corrente homopolar resultante pode circular na rede, no caso de neutro 

isolado, ou retornar pelo neutro do transformador ou por um neutro artificial através de uma impedância. 

A Figura 3.5 representa as capacidades na linha e as grandezas de tensão, corrente e 

impedância de neutro. Nesta figura exemplifica-se apenas uma saída da subestação que possui três 

condutores, um por fase. Estes condutores têm as mesmas características físicas do material, mas 

diferem na sua disposição. Esta diferença faz com que as suas capacidades, um dos parâmetros da 

linha, se altere consoante a sua posição em altura (ex: 𝐶𝐴)  e distância entre condutores (ex: 𝐶𝐴𝐵).  

 

Figura 3.5 – Capacidades à terra de uma linha trifásica com neutro acessível, retirado de [10] 
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  (3.3) 

A constante de desequilíbrios �̅�, é definida pela Equação 3.4. Os desequilíbrios são em função 

das capacidades de cada fase. Mais à frente neste trabalho explica-se como se obtém as capacidades 

nas fases [10].  
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Sendo C a capacidade média dada pela Equação 3.5 [10]. 
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  (3.5) 
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Desta forma é possível calcular a corrente de desequilíbrio no neutro 𝐼�̅� através da Equação 3.7. 

Este exemplo refere-se apenas a uma saída. No caso da subestação possuir várias saídas a corrente 

no neutro será a soma de todas as saídas [10]. 

 N A B CI I I I     (3.7) 
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A corrente de neutro também pode ser obtida através da tensão no neutro pela Equação 3.9 [10]. 
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A tensão do neutro pode ser obtida através da Equação 3.10, onde se compara a tensão no 

neutro com a tensão direta do sistema [10]. 
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A corrente residual na linha na ausência de defeito é obtida através da Equação 3.11, onde i, 

corresponde à saída, as saídas da subestação têm o índice j e cada fase é representada pelas letras 

A, B e C. N é o número total de saídas da subestação [10]. 
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  (3.11) 

No caso concreto do regime de neutro ser isolado as equações anteriores ficam: [10] 
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Na ausência de defeito a tensão residual (𝑉𝑁̅̅ ̅) é comum a todas as saídas e depende 

essencialmente do regime de neutro utilizado, porém também é influenciada pela constante que 

desequilíbrio que relaciona as capacidades de todas as linhas em cada fase. Enquanto no cálculo da 

corrente residual de assimetrias apenas se avalia cada saída da subestação e o seu desequilíbrio [10]. 

3.2.2 Simulação 

Para o estudo das assimetrias utilizou-se o software ATP-EMTP (Alternative Transient Program 

– Electromagnetic Transient Program). Com recurso a este software analisaram-se as redes de MT de 

10kV, 15 kV e 30kV por simulação com as características reais habitualmente utilizadas em Portugal. 

A simulação foi realizada nas condições normais de funcionamento da rede, ou seja, na ausência 

de defeito, sendo o seu objetivo simular as diferentes disposições de linhas e cabos. 

Os dados relativos utilizados na simulação encontram-se na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Características comuns para a simulação 

Rede montante 
Redes aéreas (15kV e 30kV) SCC = 500MVA 

Rede de cabos (10 kV) SCC = 2000MVA 

Subestação Transformador 
𝑆𝑛 = 20𝑀𝑉𝐴 

𝑉𝑐𝑐 = 8% 

PTs 

Aéreos 
𝑆𝑛 = 160𝑘𝑉𝐴 

𝑉𝑐𝑐 = 4% 

Cabine 
𝑆𝑛 = 1𝑀𝑉𝐴 

𝑉𝑐𝑐 = 5% 

Cargas 
150 kW 

300 kW 

A rede montante é uma variável que depende do local onde a subestação AT/MT se encontra. O 

transformador de potência a utilizar na subestação tem normalmente os valores de 10, 20 ou 40 MVA. 

Nas redes de MT as saídas são terminadas por vários tipos de PTs [10].  

Os PTs aéreos são utilizados em zonas rurais e colocados no último apoio, sendo que a sua 

potência não excede os 160 kVA. Enquanto que os PTs de cabine possuem uma potência superior, 

que pode ir desde os 250 kVA até 1 MVA, em alguns casos poderá mesmo ser superior a este valor 

[11]. As características das redes utilizadas na simulação encontram-se na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Número de saídas e distâncias das redes utilizadas na simulação 

Rede 
[kV] 

Utilização 

Saídas 

Número 
Comprimento 

[km] 
Tipo 

10 Urbana 10 6 Cabo subterrâneo 

15 Rural de curto alcance 10 30 Aérea 

30 
Rural de longo 

alcance 
5 60 Aérea 
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As linhas aéreas têm condutores de alumínio, alumínio-aço ou ligas de alumínio. Em condições 

normais o condutor o condutor escolhido é do tipo ACSR (Aluminium conductor steel reinforced). A 

escolha da sua secção baseia-se em vários fatores como a intensidade de corrente e as quedas de 

tensão. Estes dados referentes às características dos condutores, apresentados em seguida, foram 

retirados de um catálogo da Cabelte [12]. 

O cabo subterrâneo é monopolar e existe apenas um condutor por fase, sendo do tipo LXHIV na 

rede de 10kV. As características de um cabo subterrâneo para os níveis de tensão de 10 kV e 30 kV 

são ligeiramente diferentes, devido ao facto do isolamento ter que ser maior no caso dos 30 kV.  

Os condutores das linhas aéreas normalizados de Alumínio-Aço têm secções de 30, 40, 50, 90 

e 160 𝑚𝑚2, enquanto que nos cabos subterrâneos de Alumínio as secções normalizadas mais 

utilizadas são 50, 90, 120 e 240 𝑚𝑚2.  

Para as simulações escolheram-se os condutores de 90 𝑚𝑚2 para redes aéreas e 240 𝑚𝑚2 para 

redes subterrâneas e verificou-se que nos condutores com secção maior as assimetrias eram 

ligeiramente maiores. 

Tabela 3.3 – Características dos condutores para linhas aéreas, retirado de [12] 

Tipo 
Secção  
[mm2] 

Raio  
[cm] 

Resistência elétrica DC  
[Ohm km-1] 

ACSR Al - Aço 50 0,45 0,676 

ACSR Al - Aço 90 0,6 0,382 

 

As simulações foram feitas para o caso de o cabo subterrâneo ter a disposição dos 3 cabos 

monopolares em trevo-juntivo e para o caso de a disposição ser em esteira horizontal. 

Fundamentalmente o estudo das assimetrias centra-se na disposição das linhas/cabos e nas distâncias 

entre condutores.  

Existem várias soluções para a disposição de condutores, sendo a escolhida definida pelo projeto 

de linhas que engloba os esforços mecânicos dependentes das distâncias dos vãos. A distância entre 

os vãos é influenciada por fatores como a altura dos apoios e armações que não é sempre a mesma 

devido ao relevo do terreno, mas também à necessidade de atravessar por exemplo rios, estradas ou 

outras linhas. 

Os dados dos cabos subterrâneos do tipo LXHIV a testar encontram-se na Tabela 3.4 e foram 

necessários para parametrizar a constituição do cabo, que neste caso é constituído unicamente pelo 

condutor e a bainha [13]. 

Tabela 3.4 – Características dos condutores para cabos subterrâneos de 10kV, retirado de [13] 

Tipo 
Secção 
[mm2] 

Raio 
Condutor 

[mm] 

Raio Total 
[mm] 

Isolação do 
condutor 

Isolação 
da bainha 

Resistividade 
[Ohm m] 

Alumínio 120 6,18 14 PEX – 2,7 PVC - 8 2,82×108 

Alumínio 240 8,74 17 PEX – 2,7 PVC - 8 2,82×108 



 

29 

 

Figura 3.6 – Cabo monopolar Alumínio LXHIV, retirado de [13] 

O cabo da Figura 3.6 é constituído por um condutor de alumínio redondo, multifilar, compacto (1) 

e em seu redor existe um composto semicondutor designado por 2. A isolação destes dois 

componentes é do tipo PEX (Polietileno Reticulado). O material representado pelo número 4 é um 

composto semicondutor pelável (tripla extrusão simultânea) e fita condutora. A blindagem do cabo é 

feita de fita de cobre (5) e a bainha exterior é do material PVC (policloreto de vinilo) retardante à chama 

(6). 

As redes de MT aéreas associadas à distribuição podem ter várias configurações na disposição 

dos condutores. Existe um vasto leque de armações mais comuns, contudo apenas se escolheram três 

diferentes configurações para a simulação: Galhardete/Trevo, Esteira-Horizontal e Esteira-Vertical. 

Estas três disposições são utilizadas de acordo com o que é pretendido em cada ponto da linha, como 

por exemplo em derivações, finais de linha, em transições entre duas das três posições, entre outros 

[14].  

Dado a complexidade da saída de uma linha da subestação relativamente a estas três 

configurações, para simplificar a análise das assimetrias nas redes assumiram-se todas as saídas do 

mesmo tipo para cada uma das três configurações. Desta forma foi possível realizar uma análise 

aprofundada das redes de MT devido ao facto de estas serem as configurações com mais diferenças 

entre si em termos de acoplamentos capacitivos entre as fases. A configuração assumida pelos 

condutores é um dos fatores que influenciam o acoplamento capacitivo. 

Nas redes de MT a disposição dos condutores é normalmente em galhardete/trevo. Existe dois 

tipos de armações em galhardete/trevo: alinhamento e amarração. Os apoios de uma rede de MT estão 

associados a uma armação que pode ser do tipo: derivação, alinhamento, ângulo e fim de linha. As 

armações de alinhamento são as mais comuns num projeto de linhas pois são economicamente mais 

viáveis. Estas armações têm a função de suportar os esforços provocados pelo vento. Já as armações 

de amarração são utilizadas para suportar os esforços mecânicos da linha, isto é, suportam o peso da 

linha. Em alguns casos podem ser utilizadas como atravessamento de obstáculos como autoestradas 

e rios devido às elevadas distâncias dos vãos [14]. 

A altura destes apoios corresponde à distância do chão ao ponto mais alto. A altura do apoio é 

variável, dependendo de vários fatores, como por exemplo do relevo do terreno. Os condutores 

encontram-se dispostos sempre abaixo do valor máximo da altura do apoio, não se encontrando a uma 

altura fixa mas sim a uma altura média, apresentando a forma de uma catenária, como se pode observar 

pela Figura 3.7. 
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Figura 3.7 – Desenho de uma catenária 

A Equação 3.14 é utilizada para o cálculo da altura média dos condutores numa catenária: 

 
2

3
média máximaH H flecha    (3.14) 

O valor da flecha não é igual em todos os vãos. Num projeto de linhas a flecha deverá estar entre 

um valor máximo e mínimo de forma a estar em segurança pois no verão, com a dilatação do condutor 

pelo efeito da temperatura, a flecha aumenta. Devido a este fenómeno é necessário ter em conta a 

altura dos condutores de forma a manter distâncias de segurança em relação ao solo ou a outros 

objetos.  Admite-se então um valor base da flecha de 1,5 metros.  

A configuração adotada de galhardete é a solução normal, com a armação de alinhamento 

porque numa linha os apoios de alinhamento encontram-se em maioria relativamente aos apoios de 

amarração que têm maior importância para os esforços mecânicos.  

 

Figura 3.8 – Galhardete para função de alinhamento e amarração, retirado de [14] 

A esteira horizontal é utilizada apenas em certas situações e muito raramente é a única 

disposição dos condutores na linha. O apoio tem a disposição horizontal para facilitar a derivação, 

sendo também utilizado no fim de linha. Esta disposição é também utilizada em vãos de maior distância, 

mas o tipo de armação é pórtico onde os condutores se encontram mais afastados uns dos outros e o 

apoio é duplo.  

Nas simulações consideraram-se apenas os apoios com armação em esteira horizontal para 

seccionamento, reforço, fim de linha e para PTs devido à sua aproximação aos condutores [14]. 
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Figura 3.9 – Esteira horizontal (HRFSC) e esteira vertical (VAN), retirado de [14] 

A utilização dos condutores em esteira vertical não é muito comum, todavia, em certos casos a 

sua utilização é necessária. A análise deste caso foi feita por se tratar do pior caso possível para as 

assimetrias das linhas [14]. 

Na Tabela 3.5 apresentam-se as várias alturas dos apoios normalizadas que a EDP (Energias 

de Portugal) utiliza nas suas redes. Nas simulações a altura do apoio utilizada foi de 14 m, todavia a 

altura útil foi de 12,2 m [15]. 

Tabela 3.5 – Altura dos apoios de betão normalizados MT, retirado de [15] 

Altura total 
[m] 

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

Na Tabela 3.6 apresentam-se as características das armações normalizadas utilizadas pela 

EDP. Através dos desenhos disponibilizados pela EDP foi possível determinar as distâncias entre os 

condutores e também as dimensões dos apoios a partir dos furos no betão. 

Tabela 3.6 – Armações, retirado de [15] 

Distâncias 
 
  

Armações 

Postes de betão 

Horizontal [m] Alturas topo-condutor [m] 

1 2 3 1 2 3 

 Galhardete/Trevo 

GAL 1,035 -1,035 1,035 -0,5 -1,250 -2 

GAN 0,885 -0,885 0,885 -0,5 -1,250 -2 

 Esteira Horizontal 

HRFSC HPT4 -PTS -0,885 0 0,885 -0,3 -0,3 -0,3 

PAL (2) -2,335 0 (meio) 2,335 -0,25 -0,25 -0,25 

PAN (2) -2,035 0 (meio) 2,035 -0,25 -0,25 -0,25 

 Esteira Vertical 

VAN - - - +0,5 -0,5 -1,5 

VAL 0 0 0 0 -1 -2 

 

Para entender um pouco melhor as assimetrias antes de realizar a simulação, analisou-se um 

exemplo prático da influência do acoplamento capacitivo na disposição horizontal dos condutores. 
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Na Figura 3.10 encontra-se representado o esquema em pi (π) da linha. Interessa agora analisar 

a capacidade à terra de cada condutor, mais propriamente em cada fase. 

 

Figura 3.10 – Esquema em pi da linha 

A Figura 3.11 é elucidativa das capacidades entre os condutores em esteira horizontal. A análise 

do esquema em pi é muito comum no estudo das linhas transmissão nomeadamente as linhas de 

transporte onde a distância das linhas é muito elevada. 

 

Figura 3.11 – Acoplamentos capacitivos entre condutores em esteira horizontal, adaptado de [16] 

 Como de pode verificar pela Figura 3.11 os condutores estão à mesma distância lateral 

relativamente à fase B entende-se então que a capacidade AB tem o mesmo valor da capacidade BC. 

Na mesma figura estão presentes dois condutores e as suas respetivas imagens em relação ao plano 

de terra. O cálculo das capacidades tem em conta não só as capacidades próprias de cada condutor 

mas também as capacidades mútuas entre os condutores. A capacidade própria de cada condutor está 

relacionada com a sua altura relativamente ao plano de terra. Como já foi anteriormente mencionado 

esta altura não é igual em todos os pontos do vão daí que a altura média seja uma boa aproximação 

para os cálculos. 

 

Figura 3.12 – Carga de dois condutores e as suas imagens, adaptado de [17]  

O cálculo dos potenciais próprios e mútuos é possível através do método dos coeficientes de 

potencial de Maxwell para as capacidades. Para tal considera-se a aproximação de que o raio do 

condutor é muito menor que D.  

Os potenciais foram calculados através da Equação 3.15, da Equação 3.16 e da Equação 3.17, 

sendo 휀0 a permitividade do ar [18]. 
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 A matriz das capacidades representa todas as capacidades dos três condutores. 

 

AS AB AC AB AC

AB BS AB BC BC

AC BC CS AC BC

C C C C C

C C C C C C

C C C C C

    
 

    
 
     

  (3.18) 

 A admitância das capacidades foi calculada através da Equação 3.19, que tem em conta a 

frequência do sistema [19]. 

 Y j C   (3.19) 

A partir das equações anteriores conclui-se que em esteira horizontal a altura dos condutores é 

igual, como tal a capacidade própria dos condutores também o é. À medida que se aumenta a distância 

dos condutores as capacidades mútuas também aumentam. Deste modo 𝐶𝐴𝐵 = 𝐶𝐵𝐶 <𝐶𝐴𝐶 o que faz 

com que as capacidades dos condutores nos extremos sejam superiores à capacidade do condutor ao 

meio.  

Tal como já foi referido antes, à medida que a distância entre os condutores aumenta todas as 

capacidades mútuas aumentam, todavia devido ao logaritmo a capacidade entre os condutores AB e 

BC aumenta ligeiramente mais que a capacidade entre os condutores AC, o que faz com a capacidade 

do condutor B esteja cada vez mais próxima da capacidade dos condutores A e C. Este fenómeno 

resulta num melhor equilibro das capacidades o que leva à redução das assimetrias.  

Quanto mais equilibradas forem as capacidades da diagonal principal menor serão as 

assimetrias. As assimetrias podem ser calculadas a partir das capacidades e das tensões nas fases 

pela Equação 3.3. É importante referir ainda que a tensão residual é tanto maior quanto maior for a 

impedância de neutro. 

Na simulação o neutro não está acessível devido ao facto que o transformador da subestação 

estar em YNd (Estrela com neutro acessível-Triângulo), como tal criou-se um neutro artificial, utilizando-

se o ponto de neutro deste transformador em zig-zag para introduzir a impedância pretendida. O 

transformador em zig-zag possui impedâncias no primário e secundário. 

No regime de neutro ressonante o fator de qualidade é alto por exemplo 30. Enquanto que no 

regime de neutro com reactância o fator de qualidade é de 5. Em relação ao regime de neutro 

ressonante no caso da rede subterrânea foi impossível baixar dos 5A de corrente de defeito devido às 

elevadas capacidades dos cabos. As elevadas capacidades dos cabos fazem com que a corrente 

indutiva proveniente do neutro seja também elevada o que leva ao aumento proporcional da corrente 

resistiva. Neste caso o regime ressonante está perfeitamente sintonizado (δ=0). 
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Figura 3.13 – Transformador zig-zag, retirado de [20]  

O dimensionamento das impedâncias para cada regime de neutro tem como base as equações 

descritas no Subcapítulo 2.4. Na simulação do regime de neutro ressonante da rede subterrânea de 

10kV, utilizou-se primeiramente a bobine de Petersen dessintonizada, registando-se assimetrias 

reduzidas. Deste modo repetiu-se a simulação considerando-se a bobine de Petersen em sintonia. Os 

resultados obtidos encontram-se na Tabela 3.7 e foram posteriormente utilizados nas simulações das 

assimetrias nas redes de MT. 

Devido ao forte contributo das capacidades à terra na rede exclusivamente subterrânea, a 

corrente de defeito máxima é 5A. Na rede MT de 10kV exclusivamente subterrânea, as assimetrias não 

são significativamente altas, permitindo assim uma comparação do regime de neutro ressonante com 

a dessintonia nas redes de 15kV e 30kV. 

Tabela 3.7 – Características dos neutros 

Rede  
[kV] 

Regime de neutro 
Z  

[ohm] 
R  

[ohm] 
X 

[ohm] 

10 

Isolado - - - 

Ressonante a 5A δ=0 41,33 1,37 41,31 

Resistência a 300A 24,84 24,84 - 

Reactância a 300A 13,81 2,71 13,54 

Reactância a 1000A 5,08 0,99 4,98 

15 

Isolado - - - 

Ressonante a 3A δ=-0,21 657,95 21,93 657,59 

Resistência a 300A 31,78 31,78 - 

Reactância a 300A 29,45 5,77 28,88 

Reactância a 1000A 8,20 1,60 8,04 

30 

Isolado - - - 

Ressonante a 3A δ=-0,12 732,88 24,43 732,48 

Resistência a 300A 63,85 63,85 - 

Reactância a 300A 55,21 10,82 54,14 

Reactância a 1000A 14,34 2,81 14,06 
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3.3 Método probabilístico 

3.3.1 Conceito 

A proteção MIHD para o seu funcionamento necessita dos parâmetros de tensão homopolar e 

corrente homopolar e ângulo entre estas duas grandezas. Estes parâmetros são medidos através de 

TIs e TTs. Normalmente estes dispositivos de medida presentes nos sistemas de energia elétrica são 

do mesmo fabricante, do mesmo modelo e com grande probabilidade de ser do mesmo lote de 

produção. Assim pode-se considerar que há uma correlação nos erros destes dispositivos na rede 

elétrica. 

Na análise à abordagem dos erros destes dispositivos consideram-se o pior caso por motivos de 

segurança, isto é, a probabilidade de o erro ser máximo ou ser mínimo é igual.  A característica desta 

probabilidade de erro é então a distribuição uniforme [21]. 

 

 

Figura 3.14 – Distribuição uniforme 

A distribuição uniforme possui as seguintes características: 
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3.3.2 Esquemas de montagem para a tensão 

Triângulo aberto ou cálculo por software 

Os esquemas utilizados são muito importantes no erro da proteção devido ao número de 

entradas utilizadas. Quanto menos entradas da proteção forem utilizadas, maior será a precisão no relé 

de proteção, mas não só. 
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Figura 3.15 – Esquemas de montagem de triângulo aberto e cálculo por software, adaptado de [22] 

 3residual a b c hV V V V V      (3.24) 

Como se pode verificar pela Figura 3.15, existem duas possibilidades de medir a tensão 

homopolar. Na primeira, somam-se as três fases no secundário do transformador de tensão (3𝑉ℎ) e 

então o erro da proteção é apenas numa entrada. Na segunda, a leitura da tensão homopolar é feita 

por software da proteção e aí o erro é considerado para três entradas. Conclui-se assim que o esquema 

de montagem apenas é relevante para o erro da proteção.  

O erro do vetor da tensão homopolar é distinto para cada esquema de montagem. No caso desta 

grandeza ser obtida por software (soma interna) a medida é afetada por três erros relativos aos três 

transformadores de tensão, três erros associados aos transformadores de tensão internos da proteção 

e por fim pelos erros das três amostragens do sinal. Para o esquema de montagem em triângulo aberto 

a medida da grandeza da tensão homopolar tem em conta três erros relativos aos três transformadores 

de tensão, todavia como se utiliza uma única entrada da proteção, existe apenas um erro associado ao 

transformador de tensão interno da proteção e outro à amostragem do sinal. [2] 

 As medidas de corrente e tensão nas unidades de proteção têm erros associados. Estes erros 

podem ter uma grande influência se a função de proteção estiver muito perto do limiar de operação.  

A medida da tensão na unidade de proteção é afetada por três componente: 

• TTs internos  

• Conversor Analógico Digital 

• Processamento de Sinal 

O método utilizado para determinar os erros descritos anteriormente, foi usado na proteção de 

distância pelo Prof. Pinto de Sá na década de 90 e recentemente em 2008 pelo Eng. Miguel Louro na 

sua dissertação de mestrado. Este método consiste em considerar os erros medidos como variáveis 

aleatórias de acordo com uma distribuição de probabilidade [23] [24] [10]. 

A leitura da tensão afetada pelos erros de três componentes: TT, TT interno da proteção e a 

amostragem (conversor analógico-digital e processamento do sinal pela DFT).  

A tensão medida na fase X, 𝑉𝑋𝑚̅̅ ̅̅ ̅ está representada na Equação 3.25 [10]. 
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Na Equação 3.25, 𝑉𝑋̅̅ ̅ corresponde à tensão verdadeira na fase X. Para medir a tensão é 

necessário ter em conta os erros de amplitude e fase no TT que são representados por 휀𝑇𝑇𝑋  e 𝛿𝑇𝑇𝑋, 

respetivamente. Os erros de amplitude e fase relativos aos TTs internos da unidade de proteção, 

encontram-se representados por 휀𝑃𝑉𝑋 e 𝛿𝑃𝑉𝑋, respetivamente. O erro na amostragem é dividido no erro 

da parte real, representado por 휀𝐴𝑟 e erro da parte imaginária, representado por 𝛿𝐴𝑖. 

A transformação de Fortescue é dada pela Equação 3.26 [25]: 
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A matriz de Transformação (A) encontra-se na Equação 3.27: 
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A relação entre as tensões nas três fases e a tensão homopolar medida (𝑉ℎ𝑚) é dada pela 

Equação 3.29 e resulta da aplicação da transformação de Fortescue: 

  
1

3
hm Am Bm CmV V V V     (3.29) 

A componente homopolar foi calculada para o esquema de montagem em triângulo aberto [10]. 

Desenvolvendo a Equação 3.29 obtém-se: 
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  (3.30) 

   2 2

2 2

1 1 1

1

1

A h h h d i

B d d h d i

i i h d iC

V V V V V V

V A V V V V V

V V V V VV

   

   

          
         

             
                   

  (3.31) 

Substituindo 𝑉𝐴̅̅ ̅, 𝑉𝐵̅̅ ̅ e 𝑉𝐶̅̅ ̅ tem-se: 
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Como se pode verificar, a medição da componente homopolar também depende das 

componentes direta e inversa da tensão [10].  

Como nem todos os erros têm as mesmas características e comportamentos, foi necessário ter 

em conta a propagação de erros. Para analisar a propagação dos erros da medição da tensão 

homopolar por triângulo-aberto, começa-se por se aplicar a matriz Jacobiana, onde se dividem os erros 

em parte real e imaginária [10].  

A matriz Jacobiana para o erro da medida é dada pela Equação 3.35. 

 2 10

Re Re

Im Im

TTA Ar

TTA Ai

al al

J
ag ag

 

 



  
  
 
  
   

  (3.35) 

A matriz Jacobiana é formada pelas derivadas parciais de primeira ordem de uma função vetorial. 

A Matriz Jacobiana neste caso é composta por 2 linhas e 10 colunas. A primeira linha representa as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Derivadas_parciais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_vetorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz
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derivadas parciais da parte Real em relação a todos os erros (휀) e a segunda linha representa as 

derivadas parciais da parte Imaginária, também em relação a todos os erros [10]. 

  erros TTA TTA PV PV Ar AiMatriz         (3.36) 

Os 10 erros são associados aos esquemas de ligações das tensões:  

• 6 da tensão nas fases (amplitude e fase) 

• 2 da leitura da tensão na proteção (amplitude e fase) 

• 2 da amostragem da tensão na proteção 

A matriz de covariância [𝐶𝑒] é uma matriz quadrada que contém as variâncias e covariâncias 

associadas às diferentes variáveis. Os elementos da diagonal principal da matriz contêm as variâncias 

das variáveis e os elementos fora da diagonal principal contêm as covariâncias entre todos os pares 

possíveis de variáveis [10]. 
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Que se traduz em: 
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 Sendo
Ai TTA    a covariância entre as variáveis TTA  e Ai . 

 (2 2)
hm

T

V eC JC J    (3.39) 

A matriz de covariância é simétrica porque a covariância entre i e j é a mesma covariância entre 

j e i. Por isso, a covariância para cada par de variáveis é exibida duas vezes na matriz: a covariância 

entre a iª e a jª variáveis é exibida nas posições (i, j) e (j, i). 

Muitas aplicações estatísticas calculam a matriz de covariância para os estimadores de 

parâmetros num modelo estatístico, sendo que esta matriz é muito utilizada para calcular erros padrão 

de estimadores ou funções de estimadores. 

O erro da tensão homopolar medido tem duas componentes, uma no eixo real e outra no eixo 

imaginário. Estes erros originam uma elipse centrada no valor esperado.  O tamanho desta elipse 

dependerá da matriz de covariância e do nível de confiança escolhido. Uma aproximação idêntica 

poderá ser usada para determinar o erro da componente homopolar da corrente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Derivada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_%28matem%C3%A1tica%29
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O funcionamento da unidade de proteção tem como base o cálculo da potência homopolar 

complexa, sendo que a partir desta é possível obter o ângulo entre a tensão e a corrente homopolar 

sem efetuar cálculos mais complexos [10]. 

A variância do produto de duas variáveis aleatórias pode ser obtida a partir da Equação 3.40 [8]. 

 
2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Var X Y Var X Var Y E X Var Y E Y Var X       (3.40) 

Como alternativa à Equação 3.40 é possível determinar a matriz de covariância do produto de 

duas variáveis aleatórias, todavia pela matriz não se pode desprezar o primeiro termo da equação. 

O resultado da matriz de covariância será uma matriz 2×2 que permite determinar o erro de 

medida da potência homopolar no plano complexo [26]. 
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  (3.41) 

Depois de chegar à matriz de erro (matriz de covariâncias) inicia-se o processo dos contornos 

de probabilidade. Neste caso existem duas variáveis de erro, a parte real correspondente ao erro no 

eixo real do plano complexo e parte imaginária que corresponde ao erro no eixo imaginário do plano 

complexo. Neste espaço de duas dimensões o contorno de probabilidade tem a forma de uma elipse. 

A função densidade probabilidade de uma distribuição normal multivariada tem a forma da Equação 

3.42 [10]. 
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Sendo o termo    1T
X C X   , normalmente conhecido por distâncias de 

Mahalanobis, que se refere ao quadrado da distância entre X e o centro (µ). 

O contorno de probabilidade de uma distribuição normal multivariada é definido pela Equação 

3.43. 

    1 2T
X C X s      (3.43) 

As direções dos eixos são definidas pelos vetores próprios da matriz C, enquanto que as 

distâncias em cada eixo são proporcionais aos valores próprios da mesma matriz. Dado que se tratam 

de duas variáveis, existem dois vetores próprios e dois valores próprios associados a cada eixo. O 

tamanho da forma geométrica neste caso, uma elipse, depende de s [10].  

Em termos gerais um contorno com probabilidade 1 − 𝛼 de uma distribuição multivariada pode 

ser expresso pela Equação 3.44. 

      1 2T

pX C X        (3.44) 

Na distribuição qui-quadrado (𝜒𝑝
2(𝛼)), p corresponde ao número de variáveis ou graus de 

liberdade e neste caso toma o valor de 2, real e imaginário. Esta distribuição define o contorno de 

probabilidade da elipse para um dado nível de confiança, que permite que a observação seja aceite. A 
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Tabela 3.8 é a tabela de distribuição qui-quadrado, onde se encontram os valores de s com dois graus 

de liberdade para vários níveis de confiança [10]. 

Tabela 3.8 – Distribuição Qui-Quadrado para 2 graus de liberdade 

Nível de confiança s √𝒔 

90% 4,605 2,146 

95% 5,991 2,448 

99% 9,210 3,035 

99,5% 10,597 3,255 

 
Os valores próprios (𝜆𝑖) da matriz C (Matriz de covariâncias) são obtidos a partir da Equação 

3.45. 

 0C I    (3.45) 

Sendo I é a matriz identidade.  

Os vetores próprios (𝑒𝑖) de uma matriz têm que satisfazer a Equação 3.46. 

 i i iC e e     (3.46) 

 Seguidamente através dos vetores próprios calculados anteriormente definem-se as direções 

dos novos eixos da elipse. Associados a estes vetores estão os valores próprios que influenciam a 

amplitude da elipse verticalmente e horizontalmente de acordo com a distribuição qui-quadrado, como 

está representado na Figura 3.16. Esta distribuição faz com que a área da elipse aumente com o 

aumento do nível de confiança [27]. 

 

Figura 3.16 – Elipse de erro [27] 

As direções dos eixos da elipse podem ser representadas por um ângulo de rotação, no sentido 

contrário ao do relógio que pode ser calculado através da Equação 3.47. 
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Figura 3.17 – Elipses de erro em função dos desvios padrão real e imaginário, retirado de [28] 

3.3.3 Esquemas de montagem de corrente 

 A leitura da corrente tem características diferentes consoante se trate da rede de transporte ou 

distribuição.  Tal como já foi referido anteriormente, na rede de transporte, mais propriamente nas suas 

subestações, não há a possibilidade de obter em cabo as 3 fases, deste modo a montagem necessária 

para a leitura da corrente residual é a representada na Figura 3.18. Existe um TI para cada fase onde 

a proteção internamente obtém a corrente residual da linha a partir da soma interna das três correntes 

de fase.  

 No caso da rede de distribuição, as subestações têm as três fases acessíveis na saída em cabo 

em direção aos apoios onde se separam as três fases. Assim a utilização de um toro é a montagem 

ideal para a soma do fluxo de corrente no primário, aumentando assim a precisão [2]. 

 

Figura 3.18 – Corrente homopolar por soma interna da proteção através de 3 Tis 

 

 

Figura 3.19 – Corrente homopolar através de TI toroidal, adaptado de [22] 
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A partir da Figura 3.18 e da Figura 3.19, é possível verificar que existem duas possibilidades de 

medir a corrente homopolar. Na Figura 3.18 a leitura é feita através da soma interna, sendo o erro 

influenciado pelos 3 transformadores de intensidade, enquanto na Figura 3.19 a leitura é feita no 

primário através de um toro, recorrendo apenas a um transformador. Do mesmo modo que nos 

esquemas de medida do vetor da tensão homopolar, o erro associado ao vetor da corrente homopolar 

por soma interna é dado por: três erros relativos aos três transformadores de corrente, três erros 

associados aos transformadores internos de corrente da proteção e por fim os erros das três 

amostragens do sinal. No caso de o vetor da corrente homopolar ser obtido através da soma do fluxo 

por um transformador toroidal o erro da medida é dado por: um erro do próprio transformador de 

corrente, um erro associado ao transformador interno de corrente da proteção e finalmente um erro da 

amostragem do sinal respetivo à entrada da proteção. 

O erro da amostragem dependerá do valor máximo do sinal escolhido para a 4ª entrada na 

proteção. A medida da corrente homopolar corresponde à soma do fluxo através do toro englobando 

os erros e é dada pela Equação 3.48. 

      * 1
1 1

3
TI PIj

hm TI PI API API resI e j I
 

   
 

       (3.48) 

O método probabilístico para calcular o erro da corrente homopolar é análogo ao anterior utilizado 

para o cálculo da tensão homopolar pelo triângulo aberto. 

 erros TI TI PI PI API APIMatriz         (3.49) 

 O resultado final do erro da medida de corrente consiste igualmente na matriz de covariâncias 

quadrada onde estão representados os erros relativos ao eixo real e ao eixo imaginário. Similarmente 

ao erro da tensão homopolar também se constata que os erros da componente homopolar da corrente 

também dependem das componentes direta e inversa da corrente. As equações são diferentes no caso 

da medição de corrente através do método de Holmgreen ou por transformador de intensidade do tipo 

toroidal [10]. 

3.3.4 Medida da potência residual complexa 

A partir das duas medidas, tensão homopolar e corrente homopolar, descritas anteriormente 

obtém-se a potência residual. Deve-se ter em conta para a medida da potência residual os sentidos 

dos erros da tensão homopolar e da corrente homopolar. O erro poderá ser no sentido contrário 

(afastamento) ou então no mesmo sentido (aproximação). Para o estudo das zonas equiprováveis da 

medida da potência residual tem-se em conta o pior caso, ou seja, o erro no sentido contrário. A medida 

da potência residual complexo é dada pela Equação 3.50. 

 
*

, 9res medida hm hmS V I     (3.50) 

 O método probabilístico pode ser aplicado de forma análoga para a medida da potência residual. 
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4 Resultados e discussão 

4.1 Laboratório 

Os ensaios da unidade de proteção foram realizados de modo a obter a característica da entrada 

da unidade de proteção e assim adquirir um maior conhecimento do circuito secundário do TT e do TI. 

Para obter o erro próprio da unidade de proteção seria necessário conhecer o número de espiras 

dos transformadores internos da proteção, fazer medições aos terminais secundários, entre outras 

medidas que não estão acessíveis facilmente nas cartas da unidade de proteção. 

Os ensaios laboratoriais visaram a medição em DC da resistência do enrolamento primário da 

entrada da proteção, contrariamente ao ensaio em AC onde se obtém a impedância vista do primário. 

A Tabela 4.1 representa os valores das resistências dos ensaios em DC. 

Tabela 4.1 – Resistência das entradas de tensão 

(T2) UD [8-7] UA [6-5] UB [4-3] UC [2-1] 

Resistência [Ω] 401 402 401 406,6 

  
 As entradas de tensão desta unidade de proteção são todas iguais, isto é, a entrada sensível é 

igual às entradas normais. O valor secundário nominal na perspetiva dos TTs externos e primário na 

perspetiva dos TTs internos nas entradas de tensão da proteção é de 100V. Os resultados demostram 

que os valores de resistência são bastante próximos, com a exceção da entrada de tensão UC que tem 

uma resistência um pouco maior que as restantes.  

 Relativamente às entradas de corrente, esta unidade de proteção tem a entrada sensível de 

corrente diferente das entradas normais. A entrada sensível tem o valor de corrente nominal de 0,2 A 

enquanto que as entradas normais são de 1A. Os valores das resistências observadas no laboratório 

encontram-se na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Resistência das entradas de corrente 

(T1) IN [8-7] IA [6-5] IB [4-3] IC [2-1] 

Resistência [Ω] 0,1 0,04 0,05 0,04 

 
Os resultados dos ensaios em AC para as entradas de tensão demonstram que a impedância de 

entrada é bastante elevada. Dado que não existe informação das ondas de corrente e tensão não é 

possível concluir se a entrada de tensão é do tipo indutivo ou capacitivo.  

Tabela 4.3 – Resultados da entradas de tensão 

Entrada da 
TPU 

Tensão na 
TPU [V] 

Corrente na 
TPU [µA] 

Impedância 
total [Ω] 

Resistência de 
entrada TPU [Ω] 

ϕ 
Desfasagem 

[°] 

UD 
(sensível) 

54,8 856 64018,69 401,0 89,64 

UA 55,2 848 65094,34 402,0 89,65 

UB 55,1 814 67690,42 401,0 89,66 

UC 54,9 862 63689,09 406,6 89,63 



 

45 

 Tanto a unidade de proteção que está ligada em paralelo, como os outros aparelhos inseridos 

no circuito secundário influenciam os erros do transformador de tensão. As entradas analógicas de 

tensão da unidade de proteção têm características associadas, como a potência de carga e tipo de 

carga. Estas características influenciam a corrente no secundário, que por sua vez, tal como se pode 

verificar na Figura 2.3, é uma fonte de erro para o TT. Para o cálculo do erro seria necessário conhecer 

todos os contributos dos aparelhos inseridos no circuito secundário do TT e para além disso, seria 

também necessário saber a desfasagem da tensão em relação à corrente no secundário do TT, para 

obter as componentes do erro da amplitude e fase e respetivas preponderâncias.  

 Através da Figura 2.3 e da Figura 4.1 é possível verificar que se a tensão no secundário estiver 

em fase com a corrente no secundário então o erro produzido pela unidade de proteção é 

maioritariamente de amplitude. À medida que aumenta o desfasamento entre a tensão e a corrente, o 

erro da amplitude aumenta e o erro de fase tende a aumentar de acordo com a componente reativa. 

Na Figura 4.1, o ponto A refere-se ao ponto de partida do erro da magnetização para 0,8𝑈𝑁 [4]. 

 

Figura 4.1 – Erro do TT para várias cargas, 𝑐𝑜𝑠(𝛽), retirado de [4] 

Relativamente às entradas de corrente, estas são puramente resistivas como se pode verificar 

pela  

Tabela 4.4. Ao comparar as entradas de corrente com as entradas de tensão apresentadas 

anteriormente, verifica-se que as entradas de corrente têm uma característica quase puramente 

resistiva, sendo o desfasamento de 1,8° na entrada sensível e 1,26° nas entradas normais. Este 

resultado também pode ser associado ao erro de fase introduzido pelas entradas de corrente. O 

resultado do desfasamento poderá não ser espectável devido ao ângulo na entrada sensível ser maior, 

mas tal acontece devido à baixa corrente nominal nesta entrada. Apesar da diferença do desfasamento 

ser maior que 0,5° entre as entradas, a entrada sensível é 5x menor que a entrada normal. Ainda assim 

considera-se que o erro de fase do TI é significativo devido à sua característica quase resistiva pura. 

Esta afirmação é comprovada através da Figura 2.9 pois como o circuito secundário do TI é resistivo, 

então o erro de fase é significativo, derivado da corrente de magnetização. À medida que o fator de 
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potência se afasta de 1 (resistivo), o vetor da corrente de magnetização aproxima-se vectorialmente da 

corrente secundária.  

Tabela 4.4 – Resultados das entradas de corrente 

Entrada 
da TPU 

Tensão 
[mV] 

Corrente 
[A] 

Impedância 
[Ω] 

Desfasagem 
[°] 

Resistência 
[Ω] 

Consumo 
[VA] 

IN 54,5 0,219 0,249 1,80 0,249 0,01 (0,2A) 

IA 55,2 0,824 0,067 1,26 0,067 0,067 (1A) 

IB 59,1 0,812 0,073 1,26 0,073 0,073 (1A) 

IC 57,0 0,816 0,070 1,26 0,070 0,070 (1A) 

A partir dos resultados da Tabela 4.4 é possível verificar que o consumo das entradas é muito 

menor que o catalogado (<0.25VA) para os ensaios em AC. Se a entrada sensível estiver à corrente 

1A nominal o seu consumo tabelado como o máximo pelo fabricante é 0,25VA [1]. 

Na Figura 4.2 estão representadas as ondas de tensão e corrente na entrada sensível, que são 

fundamentais para análise da corrente através de um TI do tipo toroidal. Como se pode observar o 

canal 1 (amarelo) corresponde à tensão e encontra-se em avanço em relação à corrente no canal 2 

(azul). A sonda de corrente e tensão ligada ao osciloscópio tem as seguintes características: 

• Canal 1 - Tensão → Ponta de prova é 1X, ou seja, 1V corresponde a 1V 

• Canal 2 - Corrente → Pinça amperimétrica é de 100mV/A e ponta de prova é 10X,  

(100mV×10) → 1A, então 1V corresponde 1A. 

As medidas de tensão e corrente são lidas diretamente no osciloscópio e a fase foi medida no 

CH1 (tensão) em relação ao CH2 (corrente) em graus. 

 

Figura 4.2 – Formas de onda da tensão [CH1] e corrente [CH2] leitura direta do measure no osciloscópio 
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O desvio da fase1 em relação à carga resistiva pura pode ser exprimido pela Equação 4.1 e pela 

Equação 4.2. 

 [%] (1,8 ) 100 3,1410%oN sen     (4.1) 

 [%] (1,26 ) 100 2,1989%oX sen     (4.2) 

4.2 Ensaios de transformadores de medida de MT 

Ao longo deste trabalho, o estudo dos aparelhos de medida como TTs e TIs tem sido uma peça 

fundamental na análise dos erros. Para efetuar a análise dos erros dos instrumentos de medida 

referidas nos Subcapítulos 2.1, 2.2 e 4.1 compararam-se os resultados com alguns testes em 

laboratório cedidos e realizados pela empresa ABB para o mesmo efeito. Os transformadores de 

medida são ensaiados para várias condições como por exemplo para a carga e o seu tipo, resistiva ou 

indutiva.  

Neste capítulo apresentam-se vários ensaios de transformadores de corrente e de tensão, para 

diferentes características. Ao longo deste trabalho o foco tem sido as redes de MT, deste modo as 

medidas de tensão foram efetuadas para 10kV, 15kV e 30kV.  

O transformador tensão tem normalmente dois enrolamentos, sendo que um é dedicado à 

medida em cada fase e o outro tem como objetivo a proteção, habitualmente para a ligação ao triângulo 

aberto. Dado que nos defeitos muito resistivos as tensões nas fases são muito semelhantes (na ordem 

dos desequilíbrios naturais), então a medida da tensão residual pelo triângulo aberto tem um erro de 

amplitude e fase menor na maioria dos casos. Ao longo deste trabalho os transformadores de tensão 

a analisados foram do tipo 3P, mas no ensaio do transformador de tensão para o nível de tensão de 

15kV o transformador de tensão foi do tipo 6P.  

Tabela 4.5 – Transformadores de tensão a ensaiar 

 Classe 
Tensão  

[kV] 

Frequência  

[Hz] 

10 
0,2 10000/√3//100/√3 50 

3P 10000/√3//100/3 50 

15 
0,5 15000/√3//110/√3 50 

6P 15000/√3//110/3 50 

30 
0,5 30000/√3//100/√3 50 

3P 30000/√3//100/3 50 

 

Os ensaios de tensão da classe de proteção são diferentes dos da classe de medida no que diz 

respeito às tensões. Enquanto que na classe de medida as tensões dos testes são: 120%𝑈𝑛, 100%𝑈𝑛 

e 80%𝑈𝑛, na classe de proteção são: 190%𝑈𝑛(fator de tensão), 100%𝑈𝑛 e 5%𝑈𝑛. Todos os ensaios 

                                                           

1 Aproximação para pequenos ângulos: 𝑠𝑒𝑛(𝑥) ≈ 𝑥 , onde x é radianos. 
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foram feitos admitindo sempre uma carga com o valor de cos(𝛽) = 0,8. Os resultados dos ensaios 

encontram-se no Anexo D. 

É também importante referir que nos ensaios existe uma diferença substancial nos erros para os 

valores das cargas do secundário do transformador. Daí que o ensaio em laboratório do Subcapítulo 

4.1 tenha relevância nos conhecimentos da natureza da carga dos aparelhos inseridos no secundário 

do transformador. 

No que diz respeito ao erro de amplitude não se pode concluir a sua natureza, pelo que poderá 

ser positivo ou negativo. Este resultado deve-se à compensação do número de espiras no 

transformador que pode fazer variar o sinal do erro de amplitude. Verificou-se experimentalmente pelos 

ensaios que a redução da carga do TT provoca o “aumento” do erro de amplitude no sentido positivo.  

Relativamente ao erro de fase observa-se que ao diminuir a carga do secundário do 

transformador o erro decresce, ou seja, o erro de fase reduz-se no sentido negativo o que não está de 

acordo com a Figura 4.3. No transformador de tensão de 30kV o erro de fase era positivo e ao baixar 

a carga o erro passou a ser no sentido negativo, mas em módulo o erro diminuiu. Ainda assim, todos 

os transformadores de tensão e respetivos enrolamentos estão de acordo com a norma IEC 61689-3 

(Anexo A.2) [3].  

A Figura 4.3 é elucidativa dos erros de amplitude (reduzir a carga) e fase no TT. 

 

Figura 4.3 – Erro do TT para várias condições de carga, retirado de [4] 

Analogamente aos transformadores de tensão, os transformadores de corrente têm dois 

enrolamentos, um dedicado à medida outro à proteção. Poderão ter também dois núcleos os 

transformadores de corrente. 

Tabela 4.6 – Transformadores de corrente a ensaiar 

Nível de tensão Classe Corrente [A] 

30 

0.5FS5 
10//1 e 20//1 

5P10 

0.5FS5  

50//1 e 100//1 5P10 

0.5FS5 
100//1 e 200//1 

5P10 



 

49 

 

 Nos ensaios dos transformadores de intensidade, os testes foram feitos para várias cargas. Nos 

TIs da classe de proteção é mais difícil retirar conclusões devido ao facto de serem ensaiados para as 

correntes de 120%𝐼𝑛 e 100%𝐼𝑛, enquanto que os TIs da classe de medida são ensaiados para 120%𝐼𝑛, 

100%𝐼𝑛, 20%𝐼𝑛, e 5%𝐼𝑛. No caso dos defeitos muitos resistivos é necessário ter uma grande 

sensibilidade da corrente e consequentemente o conhecimento do seu erro. Deste modo, a comparação 

plausível dos erros do transformado 5P será feita com o transformador de corrente de medida classe 

1. Como não se obtiveram ensaios de transformadores de corrente de classe 1, utilizaram-se os de 

classe 0,5, onde os erros são sensivelmente metade dos de classe 1. 

 Em primeiro lugar observou-se que nos ensaios dos transformadores de corrente os erros não 

têm padrão. Por exemplo os ensaios de dois TIs iguais como 100//1 da classe 5P10 para as mesmas 

condições de ensaio de potência de carga 15VA e tipo de carga cos(𝜑) = 0,8 produzem erros 

diferentes. Analisando os boletins de ensaio, constata-se que os TIs passaram com sucesso os testes, 

mas observou-se que num TI o erro de amplitude é positivo contrariamente a outro TI onde o erro é 

negativo. Relativamente ao erro de fase, apesar de ser positivo em ambos os TIs os resultados não 

são iguais. O erro de fase é da mesma ordem de grandeza do erro de amplitude. Isto deve-se às 

condições dos ensaios, nomeadamente à carga não ser puramente resistiva.  

 Nos vários ensaios dos TIs de medida, o erro de amplitude não é consistente com a alteração 

das cargas. Tanto aumenta como diminui, no sentido positivo e negativo. Nos vários ensaios verificou-

se que ao diminuir a corrente até aos 5%IN, o erro de fase era positivo e aumentava ligeiramente em 

módulo.  

 Não foi possível obter uma relação relativamente aos ensaios dos TIs de medida devido ao facto 

de se alterarem dois parâmetros ao mesmo tempo. Nomeadamente a redução da potência de carga no 

circuito secundário e a natureza desta passar a ser puramente resistiva. Por último verificou-se que no 

geral os erros são bastante menores que a norma IEC 61689-3 presente no Anexo A.1. 

4.3 Assimetrias naturais das redes 

No software ATPDraw para implementação do bloco relativo aos cabos subterrâneos é 

necessário conhecer alguns parâmetros para criar o cabo subterrâneo. Foi utilizado neste caso um 

cabo por fase e escolheu-se o modelo Bergeron devido ao facto de se poderem caracterizar as linhas 

com as distâncias entre condutores, alturas, entre outros. Nos restantes modelos as impedâncias eram 

inseridas de forma manual e não calculadas como no Bergeron. Para a simulação admitiu-se a 

resistividade do terreno 20 ohm.m, a frequência fundamental do funcionamento 50Hz e a distância de 

cada saída em cabo subterrâneo 6 km. Os raios internos e externos dos cabos subterrâneos 

encontram-se no catálogo da Cabelte [13]. 
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Figura 4.4 – Dados do cabo subterrâneo de 10kV 

Em seguida introduziram-se os valores da resistividade elétrica da alma condutora, onde no 

condutor é alumínio e na parte interior da bainha é cobre, da permeabilidade relativa do condutor e do 

isolamento e da permitividade relativa. Na Tabela 3.4 encontram-se os dados dos cabos subterrâneos 

a inserir na janela representada na Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – Descrição dos parâmetros do cabo subterrâneo 
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A posição dos cabos subterrâneos foi definida no campo position, onde se colocam os cabos a 

1,20m de profundidade tal como é usual na EDP [11]. 

A partir do campo View foi possível observar a constituição dos cabos no espaço, e deste modo 

avaliar a colocação correta dos cabos subterrâneos e também o seu interior. Na Figura 4.6 podem-se 

observar as duas disposições possíveis dos cabos subterrâneos na rede urbana de 10kV.  

 

Figura 4.6 – Disposição em Trevo-Juntivo e Disposição em Esteira Horizontal-Juntiva 

Ao utilizar o line check do software ATP obtêm-se as impedâncias longitudinais e transversais 

da linha. Neste caso interessam os valores das capacidades das linhas. 

 

Figura 4.7 – Parâmetro do Cabo 10kV - trevo juntivo 

Relativamente aos condutores aéreos, a sua posição em termos de altura foi escolhida de acordo 

com os apoios de betão, que neste caso têm a altura total de 14m. Para a determinar a altura útil foi 

necessário ter em consideração as fundações do apoio e as furações das armações.  

Na Tabela 4.7 encontram-se as características posicionais dos condutores aéreos para cada tipo 

de disposição. 
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Tabela 4.7 – Características posicionais para as diferentes disposições dos condutores 

Disposição Condutor 
Horizontal 

[m] 
Hapoio 
[m] 

Hmédia 
[m] 

Galhardete/Trevo 

1 1,035 11,70 10,70 

2 -1,035 10,95 9,95 

3 1,035 10,20 9,20 

Esteira Horizontal 

1 -0,885 11,9 10,9 

2 0 11,9 10,9 

3 0,885 11,9 10,9 

Esteira Vertical -
VAN 

1 0 12,2 11,2 

2 0 11,2 10,2 

3 0 10,2 9,2 

 A linha aérea tem as características descritas no Subcapítulo 3.2.2 no que diz respeito à 

simulação. O tipo de linha selecionado foi Overhead Line, o modelo utilizado continua a ser o Bergeron 

e o sistema da rede também o mesmo sem a transposição de linhas. A Figura 4.8 corresponde às 

características da linha de 15kV com a distância de 30km para casa saída. 

 

Figura 4.8 – Dados da linha aérea de 15kV 

Os dados dos condutores aéreos são bastante diferentes dos condutores subterrâneos. Na 

Figura 4.9 encontra-se representada a janela onde se inserem as posições dos condutores, sendo a 

configuração exibida a de galhardete/trevo.  

Como existe apenas um condutor por fase não é necessário preencher os parâmetros relativos 

à distância entre os condutores da mesma fase e respetivo ângulo entre eles.  
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A linha em questão tem condutores de secção 90𝑚𝑚2, sendo que na Tabela 3.3 se encontram 

as características dos raios e da resistência de cada condutor. 

 

Figura 4.9 – Descrição dos parâmetros da linha aérea galhardete/trevo 

 Os resultados das capacidades à terra com a configuração em galhardete são bastante 

diferentes dos obtidos anteriormente nos cabos subterrâneos. A Figura 4.10 apresenta as capacidades 

à terra em cada fase por km de linha. Através da mesma figura verificou-se que as 3 fases têm 

admitâncias homopolares resultantes da influência da terra diferentes. Esta diferença provém da 

diferença na colocação dos condutores em termos de altura e distância horizontal. Também é possível 

obter a capacidade à terra da linha composta pelas 3 fases no menu Mutual mas para este trabalho, 

não é um resultado importante. 

 

Figura 4.10 – Parâmetro das Linhas 15kV – Galhardete/Trevo – C/km 
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Na disposição dos condutores em esteira horizontal os resultados das 3 fases são diferentes da 

galhardete/trevo. Por exemplo a fase B que corresponde à fase 2 é a que se situa no meio o que faz 

com que a distância aos outros condutores seja a mesma. Como as fases A e C estão colocadas nos 

extremos, à mesma distância da fase B, com a mesma altura e o mesmo perfil de flecha, têm a mesma 

capacidade. 

 

Figura 4.11 – Parâmetro das Linhas 30kV – Esteira horizontal – Ctotal 

 Por último os resultados das capacidades à terra das três fases na esteira vertical são diferentes. 

A diferença para o exemplo anterior da esteira horizontal é resultante das alturas a que cada condutor 

se encontra. A fase B, que se encontra no meio das fases A e C, tem a capacidade mais reduzida tal 

como aconteceu no caso da esteira horizontal. 

 

Figura 4.12 – Parâmetro das Linhas 30kV – Esteira Vertical - Ctotal 

Finalmente simularam-se as várias redes de MT descritas anteriormente em regime permanente 

para a exploração normal das redes, de acordo com as características apresentadas no Subcapítulo 

3.2 [29]. 

Os resultados das simulações apresentados correspondem às assimetrias naturais da rede em 

exploração normal, ou seja, sem defeito. Os três campos necessários para a correta operação da 

proteção MIHD encontram-se na Tabela 4.8.  
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A tensão residual, representada por Vres, corresponde a uma percentagem da tensão residual 

máxima em caso de defeito. Estes resultados são para o caso mais desfavorável entre as três 

disposições dos condutores. Na prática o valor das assimetrias será entre a disposição em galhardete 

e as esteiras horizontais e verticais. Os resultados completos para todas as simulações encontram-se 

no Anexo B.  

Tabela 4.8 – Resultados das assimetrias  

 
Nível de Tensão 

[kV] 

Vres  

[%] 

Ires  

[A] 

Fase  

[°] 

Isolado 

10 0,184 5,85E-05 indefinida 

15 4,907 1,26E-04 indefinida 

30 4,935 3,15E-04 indefinida 

Ressonante 

10 4,378 6,06E-01 -92,344 

15 16,576 2,12E-01 -92,257 

30 29,486 1,36E+00 -92,222 

Resistência 300A 

10 0,096 2,21E-02 -179,243 

15 0,235 4,97E-02 -152,913 

30 0,409 2,00E-01 -164,778 

Reactância 300A 

10 0,095 3,85E-02 -102,411 

15 0,289 5,15E-02 -102,433 

30 0,459 2,14E-01 -102,048 

Reactância 

1000A 

10 0,028 2,95E-02 -104,043 

15 0,159 5,02E-02 -103,295 

30 0,197 2,03E-01 -102,946 

Com base resultados presentes no Anexo B, conclui-se que as assimetrias são mais acentuadas 

quando a rede é constituída por linhas com condutores dispostos verticalmente, contudo também estão 

dependentes da distância entre condutores. Verificou-se também que o caso do regime ressonante é 

o que apresenta maiores assimetrias.  

Relativamente aos restantes regimes de neutro, conclui-se que o regime isolado é o que 

apresenta maiores assimetrias relativamente à tensão residual, mas a corrente residual nas linhas é 

bastante reduzida e dificilmente detetável. 

Nos regimes com impedância limitadora observa-se que quanto maior for a impedância maior é 

a tensão residual, o que não significa que a corrente residual também seja maior. 

Verificou-se que o ângulo entre a tensão e a corrente residuais é sensivelmente o mesmo para 

os casos em que rede está com defeito e sem defeito, exceto no regime de neutro isolado e no regime 

ressonante. No regime de neutro isolado o ângulo entre a tensão e a corrente residuais não está bem 

definido. Apesar de as simulações terem sido feitas com cargas diferentes nas linhas, os resultados 

obtidos para as assimetrias foram praticamente iguais.  

Observou-se que claramente existia uma diferença de fase de 180° entre a linha com maior carga 

e a linha com menor carga. Mais concretamente, o valor ao longo das várias simulações para todos os 
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níveis de tensão e todos os regimes de neutro da linha de maior carga variou aproximadamente entre 

-50° e -60°, correspondendo à linha com menor carga um desfasamento de 180° em relação à linha 

com maior carga.  

A característica da tensão no neutro em regime ressonante é afetada pela dessintonia da bobine 

de Petersen. Na rede exclusivamente subterrânea 10kV dado os poucos desequilíbrios optou-se pelo 

regime de neutro ressonante em sintonia. 

Na prática a bobine de Petersen é sobredimensionado e não subdimensionada deste modo, nas 

redes aéreas de 15kV e 30kV fez-se uma dessintonia da bobine com vista a esta ficar 

sobredimensionada, ou seja, a corrente reativa ser maior que a corrente capacitiva total das saídas.  

É possível dessintonizar a bobine de Petersen até um certo valor de assimetrias na rede, 

provocando um aumento da corrente de defeito máxima. Observa-se que à medida que se dessintoniza 

a bobine de Petersen as assimetrias vão diminuindo.  

Na rede de 30kV as assimetrias foram maiores com a disposição dos condutores em esteira 

horizontal do que com a disposição em galhardete/trevo. Decidiu-se então fazer a curva das assimetrias 

nomeadamente a tensão no neutro para a rede 30kV e 15kV e os seus resultados explicam o porquê 

deste resultado. A tensão no neutro não é igual à tensão residual nas fases da rede de média tensão 

devido às quedas de tensão no transformador em zig-zag que funciona como neutro artificial. A tensão 

no neutro refere-se à tensão homopolar e não à residual. Nos ensaios verificou-se que a tensão residual 

é habitualmente um pouco superior à tensão no neutro. 

 

Figura 4.13 – Dessintonização da bobine de Petersen Q=30 em rede 30kV 

  Como se pode verifica pela Figura 4.13 as curvas para as várias disposições dos condutores 

se encontram centradas no eixo vertical correspondente a δ=0. Ao dessintonizar para o valor de δ=-

0,12 o posicionamento não é o correto em relação ao máximo das assimetrias que corresponde a δ=0. 

Isto deve-se a uma variação das capacidades à terra de cada linha consoante a disposição dos seus 
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condutores, o que faz alterar o ponto de sintonia do regime de neutro ressonante. A Figura 4.14 mostra 

a reorganização das curvas de modo a que regime ressonante fique com a compensação correta. 

 

Figura 4.14 – Dessintonização da bobine de Petersen Q=30 em rede 30kV 

 Com a compensação correta da bobine de Petersen (δ=-0,12), verificou-se que a tensão no 

neutro na disposição dos condutores de galhardete/trevo foi de 16,5% da tensão simples enquanto que 

na esteira horizontal foi de 36,4% e na esteira vertical de 37,9%. Usou-se a aproximação do valor da 

percentagem de tensão no neutro com a tensão residual. A corrente residual nas linhas correspondente 

às assimetrias em esteira vertical foi de 1,65A. Este resultado é um pouco superior indicado na Tabela 

4.8. Na rede de 15kV apesar de a esteira vertical ter os desequilíbrios maiores quando a bobine de 

Petersen está em sintonia, para δ=-0,21 o maior desequilíbrio é na disposição de esteira horizontal, 

que é ligeiramente maior que na esteira vertical. 

 

Figura 4.15 – Dessintonização da bobine de Petersen Q=30 em rede 15kV 
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 A tensão no neutro na disposição dos condutores em galhardete/trevo foi de 8,3% da tensão 

simples enquanto que na esteira horizontal foi de 18,8% e na esteira vertical de 17%. A corrente residual 

de assimetrias nas linhas foi sensivelmente 0,23A por simulação, um pouco maior relativamente aos 

resultados dos ensaios presentes da Tabela 4.8. 

4.4 Simulação em Matlab do método probabilístico 

Ao longo deste trabalho, apesar de poderem existir várias configurações dos transformadores de 

medida assume-se a existência de transformadores de tensão do tipo 3P para o triângulo aberto e 

transformadores de corrente 5P do tipo toroidal, tal como é habitual nas subestações para a MIHD. Na 

Tabela 4.9 encontram-se os resultados dos desvios para os transformadores de tensão e de corrente 

nas várias gamas de tensão e corrente nominais de acordo com estas características dos 

transformadores e também com método probabilístico abordado no Subcapítulo 0. 

Tabela 4.9 – Erros do transformador de intensidade do tipo 5P 

%𝑰𝑵 
Amplitude 

[%] 

Fase 

[minutos] 
𝝈𝑨𝒎𝒑𝒍𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆 𝝈𝑭𝒂𝒔𝒆 

1% 9 540 5,196 9,032 

2% 7,5 450 4,330 7,536 

3% 6 360 3,464 6,035 

4% 4,5 270 2,598 4,530 

5% 3 180 1,732 3,022 

20% 1,5 90 0,866 1,511 

100% 1 60 0,577 1,008 

120% 1 60   0,577 1,008 

 

Os fabricantes disponibilizam os erros dos aparelhos de medida, neste caso do transformador 

de intensidade do tipo 5P(proteção) para 100% e 120%. Neste trabalho considerou-se um erro de 

amplitude e fase para gamas de corrente mais baixas que 5%, em alguns casos agravados. Para este 

efeito o erro admitido foi baseado nos TIs com extensão de precisão e também nos gráficos de bocal 

de trompete, Figura 4.16. Apenas se utilizam estes erros para simulações muito favoráveis como é o 

caso de redes com neutro isolado ou com resistência limitadora.  

No Anexo D encontram-se os ensaios de transformadores de corrente com vista conhecer o erro 

de amplitude e fase para as diferentes gamas de corrente. Como foi visto anteriormente nos ensaios 

dos TIs da ABB, os erros são bastante menores que os assumidos na Tabela 4.9 para as gamas de 

correntes nominais.  

A carga a que os ensaios do TIs de proteção foram sujeitos não é resistiva, como tal o erro de 

fase é da mesma ordem de grandeza do erro da amplitude obtido experimentalmente. Apesar disso, 

como a proteção MIHD é globalmente utilizada e os fabricantes podem não ter as mesmas 

características construtivas, é sensato que os valores dos erros de amplitude e fase garantidos pela 

norma sejam considerados.  
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Como este trabalho visa os defeitos resistivos onde as correntes são reduzidas é preciso ter em 

conta que o erro de fase aumenta, como é demonstrado pelos TIs de classe de medida. Portanto até 

aos 5%𝐼𝑁 é possível assumir a analogia dos TIs do tipo 5P a um TI de classe 1 de medida. A 

parametrização da corrente residual vem em p.u. em relação à corrente nominal da 4ªentrada, neste 

caso 0,2A. Depois de consultar o catálogo do fabricante Anexo C, para a 4ª entrada o mínimo setting é 

10% de 0,2, ou seja, uma corrente de 0,02. Para o caso de se usar um TI de 100/1 é possível ter 

sensibilidade de 2A valores primários, mas com um TI de 50/1 já é possível ter sensibilidade até 1A. 

Portanto esta quarta entrada tem o quíntuplo da sensibilidade da entrada nominal de 1A, mas também 

o seu máximo é cinco vezes menor que a entrada de nominal de 1A. 

 

Figura 4.16 – Comparação da evolução do erro de corrente de amplitude e de fase 

O mesmo acontece para os transformadores de tensão, onde neste caso o enrolamento em 

questão é do tipo 3P, classe de proteção. 

Tabela 4.10 – Erros do transformador de tensão 3P 

%VN 

Amplitude 

[%] 

Fase 

[minutos] 
 𝝈𝑨𝒎𝒑𝒍𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆  𝝈𝑭𝒂𝒔𝒆 

0,5% 15 600 8,660 10,026 

1% 9 360 5,196 6,035 

2% 6 240 3,464 4,027 

3% 4,5 180 2,598 3,022 

4% 3,75 150 2,165 2,518 

5% 3 120 1,732 2,015 

20% 3 120 1,732 2,015 

100% 3 120 1,732 2,015 

120% 3 120 1,732 2,015 

190% 3 120   1,732 2,015 

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

e
rr

o
 [

p
u

]

x IN

Amplitude Fase



 

60 

 

Neste transformador de tensão o erro admitido pela norma IEC 61689-3 vai desde os 5%VN até 

ao fator de tensão do transformador de tensão escolhido. Para valores 2%VN o erro é o dobro dos de 

5%VN. Para as restantes gamas de tensão admitem-se os erros presentes na Tabela 4.10 [4].  

Neste trabalho, para o estudo da proteção MIHD estes valores mais reduzidos, por exemplo 

abaixo dos 5%VN, não tem importância devido aos defeitos muito resistivos apresentarem quase um 

equilibro nas tensões das fases, contrariamente aos transformadores de corrente onde é necessária a 

leitura de valores de corrente reduzidos. 

 

Figura 4.17 – Comparação da evolução do erro de tensão de amplitude e de fase 

 
As simulações seguintes têm em conta alguns aspetos: 

• Tensão residual através de triângulo aberto na entrada sensível da proteção 

• Corrente residual obtém-se por um TI toroidal 

• Componente direta, neste caso da tensão, é a tensão simples de cada rede 

• Componente inversa é relativamente baixa, assume-se desprezável 

• O nível de confiança pretendido é 99,5% por se tratar de um valor aceitável de risco 

O fator de qualidade da bobine utilizada no regime de neutro encontra-se na Tabela 4.11. Nesta 

tabela também se encontra o ângulo característico da potência residual da linha com defeito que não 

se altera com a resistência de defeito. O ângulo característico da potência residual da linha sã mantém-

se sempre nos -90°. Estes resultados foram obtidos através do cálculo da potência residual da linha 

com defeito descritos no Subcapítulo 2.4. 
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Tabela 4.11 – Ângulo entre a tensão e corrente nas linhas com defeito 

Rede 
[kV] 

Regime de neutro 
Fator de Qualidade a 
bobine de Petersen 

𝛅𝐕𝟎 −𝛅𝐈𝟎 na linha 
com defeito 

[°] 

10 

Isolado - 90 

Ressonante a 5A δ=0 30 -108,608 

Resistência a 300A - 149,268 

Reactância a 300A 5 -106,781 

Reactância a 1000A 5 -102,533 

15 

Isolado - 90 

Ressonante a 3A δ=-0,21 30 -96,597 

Resistência a 300A - 178,112 

Reactância a 300A 5 -101,659 

Reactância a 1000A 5 -101,198 

30 

Isolado - 90 

Ressonante a 3A δ=-0,12 30 -96,442 

Resistência a 300A - 175,761 

Reactância a 300A 5 -101,905 

Reactância a 1000A 5 -101,378 

 

Habitualmente o ângulo característico da potência residual nos diversos regimes de neutro tem 

a forma da Figura 4.18, o que corrobora os resultados da Tabela 4.11. 

 

Figura 4.18 – Diagrama de fasores da potência residual nas linhas adaptado [10] 

Entende-se por regime de neutro ressonante puro uma qualidade (Q) da bobine de Petersen 

infinita sobredimensionada, ou seja, uma maior compensação que as capacidades à terra totais. 

Através da Figura 4.18 conclui-se que existem certos regimes de neutro onde a MIHD é uma 

proteção muito útil e funcional. No caso do regime ressonante puro é impossível distinguir uma linha sã 

de uma linha com defeito. Ainda assim como o regime ressonante puro não existe na prática, há uma 

certa limitação devido ao fator de qualidade. Quanto maior o fator de qualidade da bobine de Petersen 

maior será a proximidade da linha com defeito com a linha sã. 
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4.4.1 Regime isolado 

No regime de neutro isolado a proteção MIHD caracteriza-se em termos de direcionalidade pela 

mais favorável. Os vetores das potências resíduas das linhas sãs e da linha com defeito estão em 

oposição, o que facilita a distinção de uma linha sã de uma linha com defeito. Em relação ao ângulo 

característico conclui-se que o parâmetro adequado é 90° para este regime de neutro. 

Neste caso as parametrizações devem-se centrar nos valores mínimos de tensão e corrente. 

Depois das simulações das assimetrias no Subcapítulo 4.3, para o neutro isolado é razoável admitir um 

valor de 5% para a tensão residual nas redes aéreas. Este valor de tensão residual não tem uma 

correspondência direta com a corrente residual. A corrente residual correspondente está dependente 

da corrente de defeito máxima, que por sua vez está relacionada com as capacidades totais à terra de 

todas as saídas da subestação. Para redes maiores o valor da corrente residual correspondente é mais 

alto e para redes de menor dimensão este valor é mais baixo.  

Para o caso de a corrente de defeito máxima ser 40A, então os 5% correspondentes à tensão 

residual originam uma corrente de defeito de 2A e assim o parâmetro de corrente de defeito 0,5A não 

tem qualquer importância para a sensibilidade devido à falta de tensão residual. Isto acontece apenas 

no caso da a corrente máxima de defeito ser 40A porque se for menor então o parâmetro de corrente 

deverá ser mais baixo que os 2A.  

As correntes residuais associadas às assimetrias naturais das redes aéreas são bastante 

reduzidas o que facilita a parametrização da corrente residual mínima para a operação da proteção 

MIHD. 

 

Figura 4.19 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para várias correntes, regime isolado 

O caso mais desfavorável será uma corrente de defeito máxima reduzida, como acontece em 

redes de MT pequenas. Nestas redes é possível reduzir o parâmetro de corrente a valores na casa das 

décimas, a limitação será o valor mínimo de corrente admitido na proteção, assumindo a entrada de 

corrente sensível de 0,2A. O valor mínimo para um TI de corrente nominal de 100A é de 2A, caso seja 

de 50A nominal o parâmetro mínimo passa a ser 1A.  
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A simulação seguinte inicia-se com 0,5A para uma linha sã. Para correntes mais reduzidas que 

1A é necessário um TI com corrente nominal inferior a 50A ou então a unidade de proteção tem de ter 

uma entrada de corrente sensível inferior a 0,2A. 

 

Figura 4.20 – Zonas equiprováveis da linha sã a partir de 0,5A, TI >1%IN 

A grande limitação deste regime de neutro é essencialmente a parametrização mínima de 

corrente por parte da unidade de proteção. Apesar de a tensão residual mínima ter um valor na ordem 

dos 3 a 5%, a corrente residual é da ordem das centésimas ou milésimas de Ampére. A parametrização 

da tensão residual abaixo do valor das assimetrias é possível porque a função de proteção para a sua 

operação necessita também do parâmetro de corrente residual e do ângulo de desfasagem na zona de 

operação. 

4.4.2 Regime de neutro ressonante 

O regime de neutro ressonante é geralmente utilizado em dessintonia. O fator delta, δ simboliza 

a dessintonia tal como foi explicado no Subcapítulo 2.4.1 Na simulação o delta é negativo o que faz 

com que o neutro ressonante esteja sobredimensionado. Assim a componente reativa na linha com 

defeito é superior. Neste regime não há necessidade de ter transformadores de corrente toroidais com 

grandes correntes nominais dado que neste trabalho o regime ressonante é limitado a 3A (redes aéreas 

15 e 30kV) e a 5A (rede subterrânea 10kV), então a corrente nominal do Ti adequada é de 10A.  

Para as redes aéreas, dada a proximidade do vetor da potência residual da linha sã com a linha 

com defeito, é razoável admitir o erro de corrente na gama de correntes do TI de 20%IN. Como o 

transformador de intensidade tem a corrente nominal de 10A, é possível ter a precisão até aos 2A, o 

que faz todo o sentido devido às fortes assimetrias sentidas principalmente na rede de 30kV que se 

traduzem numa corrente de 1,6A. Para correntes inferiores a esta percentagem os erros são bastante 

superiores, o que faz com que a área das elipses de erro aumente, levando às sobreposições das 

zonas de operação com a não operação. 
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Figura 4.21 – Zonas equiprováveis da linha sã a partir de 1,5 A e 45%Vres 

 
Como se verifica pela Figura 4.21, o erro de fase não ultrapassa a linha característica dos 5º, 

que se associa ao erro do TI se situar nos 20%IN. Este ângulo característico aumenta e diminui 

consoante o erro do TI tal como se verificou no regime isolado onde o erro era inferior a 5%IN.  

Seguidamente conferiu-se a zona da elipse de erro referente à linha com defeito. 

 

Figura 4.22 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para várias correntes, regime ressonante 30kV 

 
Como se pode observar pela Figura 4.22 não é possível detetar com uma precisão mínima o 

vetor da potência residual da linha com defeito que se sobrepõe à zona da linha sã. A linha verde 

presente na figura delimita a zona de erro da potência residual da linha sã. Ao diminuir o fator de 

qualidade da bobine de Petersen para 20 a componente resistiva aumenta, facilitando a obtenção de 

direcionalidade. Para esta alteração na bobine o novo ângulo é de -99,64°.  
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Figura 4.23 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para várias correntes, regime ressonante 30kV 

 Com esta alteração na bobine de Petersen, a zona equiprovável do vetor da potência residual 

da linha com defeito não se sobrepõe com a zona da linha sã. O mesmo acontece na rede aérea de 

15kV, que possui as mesmas características da rede de 30kV, sendo o ângulo da linha com defeito 

99,87° mas com menores assimetrias devido ao nível de tensão mais baixo. Neste caso seria possível 

reduzir a corrente residual de operação devido às assimetrias, contudo o erro no TI piorava, o que 

originaria uma sobreposição das zonas de operação e não operação.  

 Para a rede MT de 10kV exclusivamente subterrânea o funcionamento do neutro em regime 

ressonante em sintonia é devido às baixas assimetrias verificadas nas simulações. Esta rede tem um 

valor elevado das capacidades totais à terra o que faz com que a corrente reativa do neutro seja 

obrigatoriamente elevada para compensar. Isto leva a que essa corrente tenha também um valor maior 

de componente resistiva que se feche pelo ponto de defeito. Deste modo os vetores das potências 

residuais da linha sã e da linha com defeito estão mais afastados, e como o objetivo é a sensibilidade 

a defeitos muito resistivos, o erro da corrente residual situa-se na gama de correntes de 5% o que faz 

com a zona de erro da potência residual seja maior. Assim, a corrente residual mínima teria o parâmetro 

de 0,5A que corresponde a apenas 5%IN. 

 Dado que o valor da corrente residual das assimetrias nas linhas é de 0,6A, deve-se ajustar a 

parametrização para 1A. Poder-se-ia manter os 0,5A de parametrização, mas como o ângulo entre a 

tensão e corrente das assimetrias não é -90°, mas sim -92,3°, o vetor da potência residual da linha sã 

seria facilmente sobreposto com a zona de operação. Desta forma assume-se 1A de parametrização 

para não correr um maior risco. 
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Figura 4.24 – Zonas equiprováveis da linha sã a partir de 1A, rede 10kV, TI 5%IN 

 
 O ângulo característico aumenta sensivelmente para o dobro, ou seja, 10°.  

 De seguida simulou-se a zona de erro da potência residual da linha com defeito com vista à 

comparação com este ângulo característico. O vetor da potência residual situa-se nos -108,6°. 

 

Figura 4.25 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para várias correntes, regime ressonante 10kV 

 
Apesar do fator de qualidade ser elevado (Q=30) e fundamentalmente neste caso dos 10kV, o 

regime ressonante ser sintonizado faz com que a componente resistiva da linha com defeito seja da 

mesma ordem de grandeza da reactiva. Esta diminuição da componente reativa deve-se à não 

sobrecompensação neste regime de neutro.  
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4.4.3 Regime de neutro com resistência limitadora 

No neutro com resistência limitadora da corrente de defeito a 300A o ângulo característico 

continua a ser favorável à deteção da direcionalidade da corrente linha sã e linha com defeito. A linha 

com defeito situa-se desfasada um pouco mais de 90° da linha sã, mais propriamente o vetor da 

potência residual da linha com defeito situa-se no 2º quadrante para os níveis de tensão das redes de 

MT 10kV, 15kV e 30kV. Desta forma o ângulo característico a adotar para um regime de neutro com 

resistência é de 45°.  A tensão residual é habitualmente baixa como é comprovado pelos resultados 

das assimetrias no Subcapítulo 4.3, mais precisamente menores que 0,5%Vres.  

Para um TI de 100A de corrente nominal a parametrização mínima é de 2A enquanto que para 

um TI de 50A de corrente nominal pode ser 1A (2%IN) para a entrada sensível de 0,2A. A 

parametrização 0,5%Vres é o limite mínimo por parte para proteção TPU-S420, Anexo C.  

Dado que a limitação da corrente é o propósito deste regime de neutro e como se verifica no 

Subcapítulo 2.4, a tensão residual é diretamente proporcional à corrente de defeito, então 0,5%Vres 

corresponde a 1,5A e 0,67%Vres corresponde a 2A.  

As Figura 4.26 e Figura 4.27 ilustram a zona equiprovável do vetor de potência residual utilizando 

um TI de 50A corrente nominal a 3%IN, e um TI de 100A corrente nominal a 2%IN, respetivamente. 

 

Figura 4.26 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para correntes a partir de 1,5A, 3% de TI 50A  

Na Figura 4.27 a corrente de defeito detetada pelo o TI apresenta um erro maior que o da Figura 

4.26 devido à gama de corrente ser de 2%𝐼𝑁.  
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Figura 4.27 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para correntes a partir de 2A, 2% de TI 100A 

 Observa-se que a Figura 4.27 tem uma zona equiprovável da elipse de erro maior que a Figura 

4.26, tal como era esperado.  Para as elipses de erro relativas às linhas sãs observou-se por simulação 

através da Figura 4.28 que o ângulo característico referente à linha sã é de 14° o que não tem qualquer 

influência na zona de operação caracterizada pelos 45° de ângulo característico da proteção MIHD. 

 

Figura 4.28 – Zonas equiprováveis da linha sã com TI 3%IN=1,5A 

Relativamente à parametrização da tensão residual não é possível obter mais sensibilidade 

devido à limitação de 0,5%Vres da unidade de proteção. A parametrização deverá ser de acordo com a 

corrente nominal do TI toroidal instalado na saída, 100A ou 50A. 
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4.4.4 Regime de neutro com reactância limitadora a 300A 

No regime de neutro com reactância limitadora de 300A tal como acontece no de resistência, os 

defeitos muito resistivos originam correntes residuais nas linhas sãs reduzidas.  

Para correntes residuais elevadas a proteção MIHD não tem interesse porque a proteção MIH é 

suficiente. No caso das correntes de defeito próximas de 300A verifica-se que as linhas sãs têm uma 

corrente baixa, logo é necessário verificar se neste caso a zona de erro está dentro da zona de não 

operação. Em alguns casos, como em redes subterrâneas, poderá existir uma corrente superior devido 

às fortes contribuições capacitivas dos cabos, o que diminui os erros por parte toro de corrente. A fase 

em defeito apresenta um valor de tensão baixo, admitindo-se o erro de 2%VN de acordo com Tabela 

4.10, mas como se trata de uma tensão baixa, não tem grande influência na tensão residual.  

É desnecessário calcular mais elipses de erro devido ao facto de que as correntes vão 

aumentando, o que faz com que a precisão também aumente, daí que se comece com a corrente 

residual da parametrização.  

Simularam-se as zonas equiprováveis da potência residual das linhas sãs para as correntes 

reduzidas de modo a que o erro não se encontre na zona de operação da proteção. 

A Figura 4.29 representa a simulação no caso de o defeito ser franco (tensão residual máxima) 

e a linha sã tem o valor de 2,5A. 

 

Figura 4.29 – Zonas equiprováveis da linha sã a partir de 2,5A, TI acima dos 5%IN 

 
A Figura 4.30 trata de uma simulação de uma linha sã com forte contribuição capacitiva. No 

objeto de estudo da rede de 10kV com uma forte contribuição capacitiva de corrente residual linha sã 

2,5A apresenta 9% de tensão residual. 
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Figura 4.30 – Zonas equiprováveis da linha sã a partir de 2,5A, TI acima dos 5%IN 

 
Considerou-se o mesmo erro dos TTs nos dois últimos exemplos devido ao facto que no defeito 

franco a fase em defeito tem o seu valor de tensão 0, como tal deixa de fazer sentido atribuir qualquer 

erro à medida desta fase. As restantes fases têm o mesmo erro da tensão nominal. Perante os 

resultados verificou-se que apesar da tensão residual ser diferente, as zonas de erro das elipses 

constam dentro do limite dos 8°.  

No caso das linhas com defeito, a reactância de neutro instalada tem a relação X/R=5.  A Figura 

4.31 representa a zona de erro da potência residual da linha com defeito sobreposta com a zona de 

não operação. As redes de 15kV e 30kV têm o vetor da potência residual da linha com defeito 

equivalentes, nomeadamente -101,65° e -101,9° respetivamente, como se pode verificar pela Tabela 

4.11. 

 

Figura 4.31 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para várias correntes acima de 5% do TI, Q=5 

 
 Ao reduzir a reactância de neutro para a relação X/R=3 a zona de erro da potência residual da 

linha com defeito fica situada fora da zona de não operação, de ângulo característico 8°. 
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Figura 4.32 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para várias correntes acima de 5% do TI, Q=3 

 
Na rede 10kV o ângulo associado à potência residual é -106,78, ou seja, o ângulo encontra-se 

mais afastado da zona da linha sã relativamente às redes aéreas de 15kV e 30kV, tal como se pode 

verificar pela Tabela 4.11. 

 

Figura 4.33 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para várias correntes acima de 5% do TI, Q=5, rede 
10kV 

 
A zona de operação da linha com defeito na rede de 10kV não fica sobreposta à linha sã. Ao 

usar toros de correntes nominais maiores, o erro da corrente aumenta devido à gama de correntes ser 

abaixo dos 5%IN. Isto faz com que uma parte da potência residual da linha com defeito se sobreponha 

à zona de não operação.  

As seguintes simulações baseiam-se num toro de 100:1, o que implica uma corrente residual 

de 2,5A correspondente a 2,5% da corrente nominal do toro. 
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Figura 4.34 – Zonas equiprováveis da linha com defeito para várias correntes abaixo de 5% do TI, Q=3 

 
O mesmo acontece repetindo a simulação para as linhas sãs nas mesmas condições de medida. 

 

Figura 4.35 – Zonas equiprováveis da linha sã a partir de 2,5A, TI abaixo dos 5%IN 

Como se pode verificar pela Figura 4.35, a utilização de transformadores de corrente toroidais 

para gamas de corrente menores que 5%IN é um risco pois pode fazer com que linhas sãs tenham 

disparos intempestivos. Analogamente nestas condições as linhas com defeito podem ser 

“confundidas” com linhas sãs o que resulta da não operação da proteção MIHD.  

4.4.5 Regime de neutro com reactância limitadora a 1000A 

No regime de neutro com reactância limitadora a 1000A as assimetrias são muito reduzidas. O 

mínimo possível de parametrização da unidade de proteção TPU S420 é 0,5%. Desta forma com o 

mínimo de tensão residual de 0,5%, a corrente residual correspondente é também 0,5% da corrente de 

defeito máxima de 1000A. Assim, o valor a parametrizar para a corrente residual é de 5A.  

Neste regime de neutro o ângulo característico da linha com defeito é semelhante ao da 

reactância limitadora de 300A, assumindo que todas as redes com este regime de neutro têm o fator 
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de qualidade da reactância 3. Usando um TI de 100A de corrente nominal o seu erro situa-se na gama 

de valores de 5%IN que corresponde à corrente residual de 5A necessária para a parametrização.  

4.5 Resultados finais 

A máxima resistência de defeito é calculada de acordo com as parametrizações da proteção 

MIHD presentes na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12 – Proposta de parametrizações da proteção MIHD 

Nível de 

confiança 

99,5% 

Nível de 

Tensão 

[kV] 

Vres 

[%] 

Ires 

[A] 

Ângulo 

característico 

[°] 

Fator de 

qualidade da 

bobine 

Máxima 

resistência 

de defeito 

[Ω] 

Isolado 

10 0,5 1 90 

- 

6350 

15 5 1 90 9490 

30 5 1 90 16623 

Ressonante 

10 6 1 10 30 18651 

15 47 2 5 20 5037 

30 25 2 5 20 19338 

Resistência 

300A 

10 0,5 1,5 45 

- 

4215 

15 0,5 1,5 45 6319 

30 0,5 1,5 45 12638 

Reactância 

300A 

10 0,8 2,5 9 5 2534 

15 0,8 2,5 11 3 3800 

30 0,8 2,5 11 3 7600 

Reactância 

1000A 

10 0,5 5 11 3 1267 

15 0,5 5 11 3 1902 

30 0,5 5 11 3 3805 

 

De entre todos os resultados, o neutro ressonante é o mais discutível. A dificuldade de obter a 

direcionalidade e as assimetrias serem elevadas leva a que a sua parametrização possa ser melhorada. 

O valor da resistência máxima de defeito reduzido registado para a rede 15kV deve-se à pouca 

dessintonia deste regime de neutro que faz com que a corrente máxima de defeito não seja significativa. 

Neste caso o valor da tensão residual elevado para a corrente residual de 2A é bem elucidativo disso. 

O regime de neutro ressonante não é explorado na prática de acordo com estas condições, 

normalmente possui uma resistência em paralelo com a bobine de Petersen para aumentar a 

componente resistiva que aparece na saída defeituosa e assim obter a direcionalidade. Outro aspeto é 

a utilização de linhas transpostas que leva a uma redução das assimetrias.  

O dimensionamento da bobine de Petersen é feito de forma criteriosa de acordo com os 

parâmetros pretendidos, como por exemplo a limitação da corrente de defeito que poderá não ser a 3A 

e 5A como foi assumido neste trabalho. Este valor está relacionado com a autoextinção do arco elétrico 
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para uma certa corrente [30]. Em alguns países como a Suécia a corrente de defeito está limitada entre 

5 a 15A [20]. 

Os resultados finais apresentados encontram-se associados a aparelhos de medida 

especificados na simulação que garantem o nível de confiança de 99,5%. Os TIs especificados poderão 

ter uma corrente nominal menor, o que faz com que os erros se reduzam e a proteção tenha uma maior 

sensibilidade devido à limitação das entradas de corrente da unidade de proteção.  

No caso do regime de neutro isolado e com resistência limitadora a 300A podem-se usar TIs com 

corrente nominal superior, contudo nesse caso a parametrização da corrente residual deverá estar de 

acordo com esse valor.  

Na Tabela 4.13 encontram-se os aparelhos de medida propostos de acordo com os resultados 

obtidos anteriormente e também com as parametrizações da proteção MIHD. 

Tabela 4.13 – Transformadores de medida propostos 

TT/TI 
Nível de Tensão 

[kV] 
TT – 3P TI – 5P 

Isolado 

10 10000/√3//100/3 50/1 

15 15000/√3//100/3 50/1 

30 30000/√3//100/3 50/1 

Ressonante 

10 10000/√3//100/3 10/1 

15 15000/√3//100/3 10/1 

30 30000/√3//100/3 10/1 

Resistência 300A 

10 10000/√3//100/3 50/1 

15 15000/√3//100/3 50/1 

30 30000/√3//100/3 50/1 

Reactância 300A 

10 10000/√3//100/3 50/1 

15 15000/√3//100/3 50/1 

30 30000/√3//100/3 50/1 

Reactância 1000A 

10 10000/√3//100/3 100/1 

15 15000/√3//100/3 100/1 

30 30000/√3//100/3 100/1 

Relativamente aos TTs o enrolamento dedicado ao triângulo aberto é 100V, mas poderá ter o 

valor de 110V ou outro valor normalizado, visto que o seu valor não influencia os resultados. Apenas é 

necessário ter em conta que a unidade de proteção tem os parâmetros dos transformadores de tensão 

especificados para esse valor de tensão no secundário. O limite de polarização é a definição do limite 

mínimo da tensão residual em p.u. da tensão residual máxima (três vezes a tensão a simples) para a 

atuação da condição da tensão residual a partir deste valor.  
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5 Conclusão 

No que diz respeito ao trabalho de laboratório, através dos ensaios das entradas de tensão e 

corrente da unidade proteção, foi possível tirar algumas conclusões em relação à sua carga. 

Relativamente às entradas analógicas de tensão não foi possível calcular a sua carga 

característica com exatidão, todavia foi possível concluir que esta não é resistiva. Deste modo é 

possível afirmar que a entrada da proteção contribui para o aumento do erro tanto em fase como em 

amplitude.  

Nas entradas de corrente conclui-se que o circuito secundário dos TIs poderá ter uma 

característica resistiva, o que leva a que os erros sejam maioritariamente de fase. Isto resulta não só 

da característica resistiva da entrada de corrente da proteção, mas também da baixa reactância 

verificada no secundário dos transformadores de corrente do tipo toroidal. As entradas analógicas da 

proteção apresentaram um consumo relativamente baixo, essencialmente resistivo nas entradas de 

corrente e muito abaixo dos 0,25VA tabelados pelo fabricante. 

Seguidamente, com base nos testes feitos pela ABB a vários transformadores de tensão e 

corrente conclui-se que os erros verificados foram muito inferiores às normas, tanto de amplitude como 

de fase.  

Nos testes dos TTs verificaram-se os menores erros de fase são na zona da tensão nominal. 

Com base no equilíbrio das tensões nos defeitos muito resistivos este resultado é extremamente 

importante para a sensibilidade da função de proteção MIHD. 

Em relação aos testes dos TIs verificou-se que no geral, o erro de fase é da mesma ordem de 

grandeza do erro de amplitude. Para correntes reduzidas nos vários ensaios de TIs de medida verificou-

se que ao reduzir a corrente no secundário até 5%IN o erro de fase era positivo e aumentava 

ligeiramente em módulo. 

 No que diz respeito às simulações das assimetrias das redes de MT do tipo aéreo ou subterrâneo 

concluiu-se que certas características das redes tinham mais influência que outras. A rede subterrânea 

apresentou assimetrias reduzidas, enquanto as redes aéreas com exploração da rede em regime de 

neutro ressonante apresentaram as maiores assimetrias. A disposição dos condutores em galhardete 

apresentou as menores assimetrias, enquanto a disposição em esteira vertical apresentou as 

assimetrias mais elevadas. As assimetrias para a disposição dos condutores esteira horizontal foram 

apenas um pouco inferiores à esteira vertical.  

O ângulo característico da potência residual de todas linhas quando a rede está sem defeito, é 

sensivelmente igual à linha em caso de defeito. Esta conclusão faz com que a tensão e corrente residual 

sejam preponderantes na função de proteção MIHD. 

Relativamente aos regimes de neutro, as correntes derivadas das assimetrias foram muito 

reduzidas no neutro isolado, enquanto no regime de neutro ressonante se registaram as maiores 

assimetrias tanto de corrente como de tensão. Para os regimes de neutro com impedância limitadora 

foi possível concluir que à medida que a impedância instalada no neutro aumentava as tensões e 

correntes associadas às assimetrias também aumentavam. 
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Após as simulações em Matlab das zonas equiprováveis das elipses de erro relativamente ao 

vetor da potencia residual, foi possível identificar que o fator de qualidade da bobine/reactância é 

determinante nos regimes de neutro que a possuem. Isto deve-se ao fator de qualidade da 

bobine/reactância ser um dos fatores que influenciam a MIHD em termos de direcionalidade.  

O regime de neutro isolado apresenta resultados muito satisfatórios, mas também se deve à 

grande dimensão das redes, o que não acontece normalmente.  

Para os regimes de neutro com impedância limitadora, quanto maior for a limitação, neste caso 

reactância limitadora a 1000A, menor é a sensibilidade. Quando a impedância é apenas resistiva a 

parametrização foi a mínima possível de acordo com a unidade de proteção devido à limitação de 

0,5%Vres. Em relação à impedância limitadora através de uma reactância, a tensão residual resultante 

das assimetrias é um pouco superior à verificada na resistência. Mas no neutro com reactância 

limitadora a limitação acontece na direcionalidade.  

Em relação ao neutro ressonante a proteção MIHD possui uma elevada sensibilidade, todavia 

existe alguma dificuldade na obtenção de direcionalidade. 

Para se obter uma maior sensibilidade da proteção MIHD no regime de neutro isolado e com 

impedância limitadora, a unidade de proteção terá que ter uma parametrização mínima mais baixa das 

entradas sensíveis de tensão e corrente. Em algumas unidades de proteção existe a entrada analógica 

sensível de corrente de 0,04A, o que é suficiente para otimizar a corrente residual.  Mas também tem 

que ser possível reduzir a sensibilidade da entrada analógica sensível de tensão abaixo dos 0,5%𝑉𝑟𝑒𝑠.  

Para otimizar o regime de neutro ressonante é necessário melhorar a obtenção da 

direcionalidade, o que consiste em baixar o fator de qualidade da bobine de Petersen. 

Por último para a otimização desta função de proteção em geral os aparelhos de medida deverão 

ser do tipo de medida e de uma classe mais baixa que 1. Possivelmente no limite, os TIs poderão ter a 

extensão das gamas de corrente, o que confere grande sensibilidade nas correntes residuais nas 

saídas, apesar de serem mais dispendiosos. 
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6 Trabalho Futuro  

Análise da proteção MIHD nas redes de transporte é um dos aspetos a ter em conta para o 

trabalho futuro devido às suas características, como o facto de o neutro ser solidamente ligado à terra, 

o que dificulta a deteção da tensão residual. Outro aspeto a ter em conta são os apoios de maior 

dimensão e a utilização de vários condutores por fase. 

Os defeitos Cross-Country, ou seja, os defeitos fase-fase através da terra, também podem ser 

estudados em detalhe de forma a que a proteção MIHD seja utilizada com sensibilidade suficiente. 

Deve-se analisar o regime ressonante devido às elevadas assimetrias, relacionadas com a pouca 

dessintonia da bobine de Petersen e também até onde se deve sobredimensionar. Dado que não é 

usado em Portugal deve-se obter informação noutros países sobre as condições do seu uso. 

A continuação do estudo dos vários aparelhos inseridos no circuito secundário dos TTs e TIs, de 

modo a conhecer a característica de carga com a finalidade de analisar a composição do erro, amplitude 

e fase. O estudo poderá ser realizado em laboratório para as condições usuais dos defeitos fase-terra 

em relação à tensão e corrente residual, com especial importância para as gamas de corrente mais 

reduzidas. 
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Anexo A. Normas  

Anexo A.1 Normas TI 
 

Tabela A.1 – Norma IEC 61689-2 TIs, classes de medida 

 

Tabela A.2 – Norma IEC 61689-2 TIs, classes de medida com extensão de gamas de corrente  

 

Tabela A.3 – Norma IEC 61689-2 TIs, classes de medida  

 

Tabela A.4 – Norma IEC 61689-2 TIs, classes de proteção  

 

 
Amostragem entrada sensível – Distribuição Uniforme 

A amostragem na entrada analógica sensível de corrente da unidade de proteção tem o valor 

máximo do sinal a utilizar é 20×𝐼𝑁 para um TI de classe de proteção. Mas tem que se ter em conta o 

regime de neutro adotado, porque poderá ser 40×𝐼𝑁 no limite. 
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𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 4,4574×10−4×𝐼𝑁 = 4,4574×10−2𝐼𝑁% 

𝜎𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 4,4574×10−4×𝐼𝑁 = 4,4574×10−2×𝐼𝑁% 

Este erro tem em conta apenas o processo de amostragem. Tendo em conta que os erros 

abordados neste trabalho têm uma distribuição uniforme então o desvio padrão associado é diferente: 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0,0257×𝐼𝑁 [%] 

𝜎𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,0257×𝐼𝑁[%] 

Amostragem entradas normais – Distribuição Uniforme 

A amostragem nas entradas analógicas normais de corrente da unidade de proteção tem o valor 

máximo do sinal a utilizar é 5×𝐼𝑁 para um TI de classe de medida, devido ao fator de segurança 

utilizado. 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1,1143×10−4×𝐼𝑁 = 1,1143×10−2𝐼𝑁% 

𝜎𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 1,1143×10−4×𝐼𝑁 = 1,1143×10−2×𝐼𝑁% 

Este erro tem em conta apenas o processo de amostragem. Tendo em conta que os erros 

abordados neste trabalho têm uma distribuição uniforme então o desvio padrão associado é diferente: 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0,0064×𝐼𝑁 [%] 

𝜎𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,0064×𝐼𝑁 [%] 

Tabela A.5 – Erros de medição de corrente 

Erros % Erro 𝝈𝜺 𝝈𝜹 

Proteção 
amostragem Entradas 

Normais 

1,114E-02 6,400E-05 6,400E-05 

Proteção TI 
internos 

1,5 8,660E-03 8,660E-03 

Proteção 
amostragem Entrada 

Sensível 

4,457E-02 2,570E-04 2,570E-04 

Proteção TI 
internos 

1,5 8,660E-03 8,660E-03 
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Anexo A.2 Normas TT 

Tabela A.6 – Norma IEC 61689-3 das classes de precisão TTs 

 

 Amostragem – Distribuição uniforme 

A amostragem nas entradas analógicas normais de tensão da unidade de proteção tem o valor 

máximo do sinal a utilizar é 1,2𝑉𝑁 para um TT de classe de proteção, mas tem que se ter em conta o 

regime de neutro adotado devido ao fator de saturação que poderá ir até 1,9𝑉𝑁. 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 2,6674×10−5𝑉𝑁 = 2,6674×10−2𝑉𝑁%  

𝜎𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 2,6674×10−5𝑉𝑁 = 2,6674×10−2𝑉𝑁% 

Tendo em conta que os erros abordados neste trabalho têm uma distribuição uniforme então o 

desvio padrão associado é diferente. 

Tabela A.7 – Erros de medição da tensão 

Componentes %Erro 𝝈𝜺 𝝈𝜹 

Proteção 
amostragem 

2,667E-02 1,500E-05 1,500E-05 

Proteção TT 
internos 

1,5 8,660E-03 8,660E-03 
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Anexo B. Simulação ATP 

Exemplo - Rede 30kV  

 

Figura B.1 – Aspeto da rede de 30kV
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Resultados: 

A tensão residual está na base da tensão residual máxima  

Tabela B.1 –Resultados para rede de 10 kV com disposição dos condutores em trevo-Juntivo 

 

Tabela B.2 – Resultados para rede de 10 kV com disposição dos condutores em esteira horizontal-Juntivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assimetrias 

Trevo-Juntivo 

𝑽𝒓𝒆𝒔 
[pu] 

𝝋 
[°] 

𝑰𝒓𝒆𝒔 
[A] 

𝝋 
[°] 

𝝋(𝑽𝒓𝒆𝒔𝑰𝒓𝒆𝒔) 
[°] 

Isolado 
+carga 2,110E-

05 
-24,462 

6,147E-07 29,783 -54,246 

- carga 1,540E-07 -150,215 125,753 

Ressonante 
+carga 5,020E-

04 
51,372 

6,950E-03 143,710 -92,338 

-carga 6,950E-03 143,716 -92,343 

Resistência 
a 300A 

+carga 1,110E-
05 

34,700 
2,532E-04 -146,048 -179,251 

-carga 2,540E-04 -146,061 -179,239 

Reactância a 
300 A 

+carga 1,090E-
05 

136,798 
4,419E-04 -120,790 -102,412 

-carga 4,430E-04 -120,839 -102,363 

Reactância a 
1000 A 

+carga 3,220E-
06 

139,421 
3,385E-04 -116,536 -104,043 

-carga 3,390E-04 -116,608 -103,971 

Assimetrias 

Esteira Horizontal - Juntivo 

𝑽𝒓𝒆𝒔 
[pu] 

𝝋 
[°] 

𝑰𝒓𝒆𝒔 
[A] 

𝝋 
[°] 

𝝋(𝑽𝒓𝒆𝒔𝑰𝒓𝒆𝒔) 
[°] 

Isolado 
+carga 

1,841E-03 154,253 
5,847E-05 -148,021 -57,727 

- carga 1,460E-05 31,979 122,273 

Ressonante 
+carga 

4,378E-02 -129,314 
6,065E-01 -36,977 -92,337 

-carga 6,065E-01 -36,970 -92,344 

Resistência 
a 300A 

+carga 
9,640E-04 -146,573 

2,204E-02 32,670 -179,243 

-carga 2,211E-02 32,668 -179,241 

Reactância a 
300 A 

+carga 
9,470E-04 -44,483 

3,846E-02 57,928 -102,411 

-carga 3,852E-02 57,880 -102,363 

Reactância a 
1000 A 

+carga 
2,800E-04 -41,863 

2,946E-02 62,179 -104,043 

-carga 2,952E-02 62,108 -103,971 
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Tabela B.3 – Resultados das medições no neutro para rede de 10 kV 

Assimetrias 

Trevo-Juntivo Esteira-Juntivo 

𝑽𝑵 
[V] 

𝑰𝑵 
[A] 

𝑽𝑵 
[V] 

𝑰𝑵 
[A] 

Isolado 0,12 - 10,63 - 

Ressonante 2,87 0,070 250,70 6,07 

Resistência a 
300A 

0,06 0,003 5,49 0,22 

Reactância a 
300 A 

0,06 0,004 5,32 0,39 

Reactância a 
1000 A 

0,02 0,003 1,50 0,30 

 

Tabela B.4 – Resultados para rede de 15 kV com disposição dos condutores em galhardete/trevo 

 

Tabela B.5 – Resultados para rede de 15 kV com disposição dos condutores em esteira horizontal 

Assimetrias 

Galhardete/Trevo 

𝑽𝒓𝒆𝒔 
[pu] 

𝝋 
[°] 

𝑰𝒓𝒆𝒔 
[A] 

𝝋 
[°] 

𝝋(𝑽𝒓𝒆𝒔𝑰𝒓𝒆𝒔) 
[°] 

Isolado 
+carga 

2,344E-02 0,852 
1,310E-05 60,014 -59,163 

-carga 1,180E-04 -119,986 120,837 

Ressonante 
+carga 

1,105E-01 167,818 
1,414E-01 -99,925 -92,257 

-carga 1,416E-01 -99,943 -92,239 

Resistência 
a 300A 

+carga 
1,202E-03 115,316 

2,538E-02 -91,765 207,080 

-carga 2,549E-02 -91,904 207,220 

Reactância 
a 300 A 

+carga 
1,482E-03 167,631 

2,636E-02 -89,929 -102,441 

-carga 2,647E-02 -90,071 -102,299 

Reactância 
a 1000 A 

+carga 
8,140E-04 167,094 

2,566E-02 -89,605 256,699 

-carga 2,578E-02 -89,752 256,846 

Assimetrias 

Esteira Horizontal 

𝑽𝒓𝒆𝒔 
[pu] 

𝝋 
[°] 

𝑰𝒓𝒆𝒔 
[A] 

𝝋 
[°] 

𝝋(𝑽𝒓𝒆𝒔𝑰𝒓𝒆𝒔) 
[°] 

Isolado 

+carga 

4,780E-02 -150,447 

1,729E-05 -97,789 -52,657 

- 
carga 

1,500E-04 82,211 -232,657 

Ressonante 
+carga 

1,415E-01 20,555 
1,811E-01 112,814 -92,258 

-carga 1,813E-01 112,786 -92,231 

Resistência 
a 300A 

+carga 
2,213E-03 -35,727 

4,670E-02 117,191 -152,918 

-carga 4,680E-02 117,070 -152,797 

Reactância 
a 300 A 

+carga 
2,719E-03 16,413 

4,835E-02 118,851 -102,438 

-carga 4,849E-02 118,729 -102,316 

Reactância 
a 1000 A 

+carga 
1,496E-03 15,842 

4,721E-02 119,141 -103,299 

-carga 4,735E-02 119,015 -103,174 
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Tabela B.6 – Resultados para rede de 15 kV com disposição dos condutores em esteira vertical 

 

Tabela B.7 – Resultados das medições no neutro para rede de 15 kV 

Assimetrias 

Galhardete/Trevo Esteira horizontal Esteira vertical 

𝑽𝑵  
[V] 

𝑰𝑵  
[A] 

𝑽𝑵  
[V] 

𝑰𝑵  
[A] 

𝑽𝑵  
[V] 

𝑰𝑵  
[A] 

Isolado 202,96 - 414 - 425 - 

Ressonante 930,70 1,42 1192 1,81 1396 2,12 

Resistência a 
300A 

8,07 0,25 14,9 0,47 15,8 0,50 

Reactância a 
300 A 

7,77 0,26 14,3 0,48 15,1 0,51 

Reactância a 
1000 A 

2,11 0,26 3,9 0,47 4,1 0,50 

 

Tabela B.8 – Resultados para rede de 30 kV com disposição dos condutores em galhardete/trevo 

Assimetrias 

Esteira Vertical 

𝑽𝒓𝒆𝒔 
[pu] 

𝝋 
[°] 

𝑰𝒓𝒆𝒔 
[A] 

𝝋 
[°] 

𝝋(𝑽𝒓𝒆𝒔𝑰𝒓𝒆𝒔) 
[°] 

Isolado 
+carga 

4,907E-02 -133,876 
1,399E-05 -73,668 -60,208 

- carga 1,260E-04 106,332 -240,208 

Ressonante 
+carga 

1,658E-01 36,172 
2,122E-01 128,414 -92,243 

-carga 2,121E-01 128,429 -92,257 

Resistência 
a 300A 

+carga 
2,347E-03 -19,235 

4,958E-02 133,678 -152,913 

-carga 4,970E-02 133,604 -152,839 

Reactância a 
300 A 

+carga 
2,887E-03 32,959 

5,135E-02 135,393 -102,433 

-carga 5,148E-02 135,317 -102,358 

Reactância a 
1000 A 

+carga 
1,588E-03 32,398 

5,009E-02 135,693 -103,295 

-carga 5,022E-02 135,615 -103,216 

Assimetrias 

Galharde/Trevo 

𝑽𝒓𝒆𝒔 
[pu] 

𝝋 
[°] 

𝑰𝒓𝒆𝒔 
[A] 

𝝋 
[°] 

𝝋(𝑽𝒓𝒆𝒔𝑰𝒓𝒆𝒔) 
[°] 

Isolado 
+carga 

2,355E-02 0,731 
7,372E-05 61,988 -61,257 

- carga 2,950E-04 -118,012 118,743 

Ressonante 
+carga 

2,485E-01 153,677 
1,145E+00 -114,101 -92,222 

-carga 1,145E+00 -114,103 -92,220 

Resistência 
a 300A 

+carga 
2,091E-03 100,991 

1,019E-01 -94,224 195,215 

-carga 1,022E-01 -94,307 195,298 

Reactância a 
300 A 

+carga 
2,359E-03 167,435 

1,097E-01 -90,509 257,944 

-carga 1,100E-01 -90,597 258,032 

Reactância a 
1000 A 

+carga 
1,010E-03 167,189 

1,041E-01 -89,857 257,046 

-carga 1,044E-01 -89,952 257,141 
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Tabela B.9 – Resultados para rede de 30 kV com disposição dos condutores em esteira horizontal 

 

Tabela B.10 – Resultados para rede de 30 kV com disposição dos condutores em esteira vertical 

Assimetrias 

Esteira Vertical 

𝑽𝒓𝒆𝒔 
[pu] 

𝝋 
[°] 

𝑰𝒓𝒆𝒔 
[A] 

𝝋 
[°] 

𝝋(𝑽𝒓𝒆𝒔𝑰𝒓𝒆𝒔) 
[°] 

Isolado 
+carga 

4,935E-02 -133,974 
7,885E-05 -71,736 -62,238 

- carga 3,150E-04 108,264 -242,238 

Ressonante 
+carga 

2,949E-01 30,043 
1,359E+00 122,266 -92,222 

-carga 1,359E+00 122,261 -92,218 

Resistência 
a 300A 

+carga 
4,089E-03 -33,381 

1,993E-01 131,396 -164,778 

-carga 1,996E-01 131,352 -164,733 

Reactância a 
300 A 

+carga 
4,588E-03 32,820 

2,134E-01 134,868 -102,048 

-carga 2,138E-01 134,821 -102,001 

Reactância a 
1000 A 

+carga 
1,971E-03 32,525 

2,033E-01 135,470 -102,946 

-carga 2,036E-01 135,419 -102,895 

 

Tabela B.11 – Resultados das medições no neutro para rede de 30 kV 

Assimetrias 

Galhardete/Trevo Esteira horizontal Esteira vertical 

𝑽𝑵 
[V] 

𝑰𝑵 
[A] 

𝑽𝑵 
[V] 

𝑰𝑵 
[A] 

𝑽𝑵 
[V] 

𝑰𝑵 
[A] 

Isolado 407,9 - 832,7 - 854,7 - 

Ressonante 4196,0 5,73 3975,0 5,42 4979,0 6,79 

Resistência a 
300A 

32,6 0,51 60,0 0,94 63,6 1,00 

Reactância a 
300 A 

30,3 0,55 55,5 1,00 58,9 1,07 

Reactância a 
1000 A 

7,5 0,52 13,7 0,96 14,6 1,02 

Assimetrias 

Esteira Horizontal 

𝑽𝒓𝒆𝒔 
[pu] 

𝝋 
[°] 

𝑰𝒓𝒆𝒔 
[A] 

𝝋 
[°] 

𝝋(𝑽𝒓𝒆𝒔𝑰𝒓𝒆𝒔) 
[°] 

Isolado 
+carga 

4,807E-02 -150,548 
9,742E-05 -95,826 -54,722 

- carga 3,900E-04 84,174 -234,722 

Ressonante 
+carga 

2,354E-01 15,987 
1,085E+00 108,211 -92,224 

-carga 1,085E+00 108,200 -92,213 

Resistência 
a 300A 

+carga 
3,856E-03 -49,812 

1,879E-01 114,972 -164,784 

-carga 1,884E-01 114,896 -164,708 

Reactância a 
300 A 

+carga 
4,317E-03 16,281 

2,008E-01 118,335 -102,054 

-carga 2,012E-01 118,257 -101,976 

Reactância a 
1000 A 

+carga 
1,858E-03 15,964 

1,916E-01 118,916 -102,952 

-carga 1,920E-01 118,833 -102,869 
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Anexo C. Informações TPU 

Anexo C.1 Entradas da unidade de proteção TPU 
 

Tabela C.1 – Características da unidade de proteção TPU-S420 

Precisão da Medida 

Correntes 0,5% 𝐼𝑁 

Tensões 0,5% 𝑉𝑁 

Potências 1% 𝑆𝑁 

Frequência 0,05% 𝑓𝑛 

Entradas analógicas de 
corrente 

Frequência 50/60 Hz 

Corrente nominal 1A/ 5A 

Capacidade térmica 
5A/15A permanentes 
50A/200A durante 1 s 

Corrente nominal da 4ª 
entrada 

5A/1A/0,2A/0,04A 

Capacidade térmica 
15A/5A/1,5A/0,5A/permanente 
200A/50A/10A/4A durante 1 s 

Consumo < 0,25 VA @ 𝐼𝑁 

 

Anexo C.2 Transformadores de medida 
 

 

Figura C.1 – Parâmetros dos transformadores de medida 
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Tabela C.2 – Valores máximos e mínimos dos parâmetros dos TTs e TIs 

 

Entradas de Tensão nas fases. Tendo em conta que 𝑈1𝑁 =
𝑈𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

√3
. A 4ª entrada – tensão residual. 

Para um secundário de 100V da TPU disponivel no laboratorio de redes do IST. 

Tabela C.3 – Parâmetros de TTs a inserir para cada rede  

Entradas 
Tensão 

[V] 
Rede 10kV Rede 15kV Rede 30kV 

Normal 

𝑈1𝑁 
10000

√3
 

15000

√3
 

30000

√3
 

𝑈2𝑁 
100

√3
 

100

√3
 

100

√3
 

𝑈1𝑁
𝑈2𝑁

 100 150 300 

Sensível 

𝑈1𝑁 
10000

√3
 

15000

√3
 

30000

√3
 

𝑈2𝑁 
100

3
 

100

3
 

100

3
 

𝑈1𝑁
𝑈2𝑁

 173,2 259,8 519,6 

 

Corrente residual: 

TPU – S420 disponível no laboratório de redes no IST a corrente nominal secundário é 1A 

Nas fases - 𝐼𝑁 

𝐼1𝑁
𝐼2𝑁

=
100

1
= 100 

4ª entrada – toro, 𝐼𝑅𝐸𝑆 – 0,2A nominal 

𝐼1𝑁
𝐼2𝑁

=
100

1
= 100 

𝐼𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔(𝐼𝑜𝑝) =

𝐼𝑜𝑝(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑜)
100
0,2
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Anexo C.3 Parametrização da MIHD 
 

 

Figura C.2 – Parametrização da função de proteção MIHD 
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Tabela C.4 – Gama mínima e máximo dos parâmetros MIHD 

 

 

Current Set: São os 4 cenários possíveis 
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Tabela C.5 – Gama mínima e máximo dos parâmetros MIH 

 

Corrente residual: 

High Set 

Low Set 

Univ  

 

 

 

 



 

93 

Anexo D. Ensaios de aparelhos de medida 
Tensão 
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