
Causas das sobretensões e mecanismos de propagação  
 
 
 

Causas das sobretensões 
 

Pela natureza da sua origem existem duass formas de classificar as sobretensões: 
 
SOBRETENSÕES POR DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS 
 
As tempestades eléctricas são acontecimentos muito habituais e perigosos. Estima-se que no 
nosso planeta se produzem simultâneamente umas 2000 trovoadas e que cerca de 100 raios se 
descarregam sobre a terra cada segundo. no total, isto representa umas 4000 trovoadas diárias e 
9 milhões de descargas atmosféricas cada dia. 
 
No impacto, o raio provoca um impulso de corrente que chega a alcançar dezenas de milhares 
de amperes. Esta descarga gera uma sobretensão no sistema eléctrico que pode causar 
incêndios, destruição de maquinas e inclusive mortes de pessoas. 
 
SOBRETENSÕES DE COMUTAÇÃO 
 
Estas sobretensões são geradas na linha eléctrica, fundamentalmente devido a estes dois 
motivos: 
 

 Comutações de maquinas de grande potência: 
 
Os motores eléctricos são cargas muito inductivas cujo arranque e paragem provoca 
sobretensões. Existem assim mesmo outros processos capazes de produzir-las, como por 
exemplo o acender e apagar do arco de soldadura. 
 

 Manobras e/ou defeitos na alimentação eléctrica: 
 
No caso de curto-circuito em algum ponto da rede, as protecções da companhia eléctrica 
respondem abrindo o circuito e com subsequentes reactivações, como se fosse uma falha 
transitória, o que gera as sobretensões típicas de comutação de cargas inductivas. 

 
 

Mecanismos de propagação 
 

O mecanismo de propagação predominante das sobretensões de comutação é por condução, já 
que se originam nas mesmas redes de alimentação eléctrica. É nas descargas eléctricas 
atmosféricas onde se podem manifestar toda a gama de formas de propagação. Podem assim, 
se diferenciar os seguintes mecanismos: 
 
SOBRETENSÕES CONDUZIDAS 
 
O raio pode atingir directamente as linhas aéreas. A sobretensão propaga-se e chega ao 
utilizador, derivando-se à terra através dos seus equipamentos e produzir-lhes avarias. 
 
Um erro bastante frequente é pensar que as descargas incidentes nas linhas eléctricas de 
distribuição (Média Tensão) não chegam às de Baixa Tensão devido ao isolamento galvânico 
proporcionado pelo transformador existente. Isto é falso devido ao facto deste isolamento ser 
apenas efectivo a frequências nominais da rede, 50 Hz, assim para as formas de onda 



associadas ao raio o transformador permaneça quase transparente, provocando pouca 
atenuação. 
 
SOBRETENSÕES INDUZIDAS 
 
O campo electromagnético que provocam as descargas eléctricas induz correntes transitórias 
nos objectos próximos, transmitindo-as ao interior das instalações e danificando os 
equipamentos. 
 
SOBRETENSÕES CAPACITIVAS 
 
Existe sempre um acoplamento capacitivo, também clamado capacidade parasita, entre qualquer 
par de condutores. 
As sobretensões capacitivas são mais importantes quanto maior seja a rapidez da forma de onda 
da tensão implicada. 
 
AUMENTOS DO POTENCIAL NAS LIGAÇÕES DE TERRA 
 
Este mecanismo é um caso particular das sobretensões conduzidas antes mencionadas mas 
dada sua elevada importância vão tratar-se dentro de um parágrafo próprio. 
 
Quando um raio se dispersa na terra, a corrente de descarga pode elevar o potencial de terra 
vários milhares de volts, em redor do ponto de impacto no terreno, como consequência da 
corrente que se dispersa. 
 
Qualquer objecto sobre o terreno afectado adquirirá a tensão associada durante esse instante, o 
que pode originar uma diferença de tensão perigosa em relação a outros pontos da instalação. 
Tem que prestar especial atenção aos elementos metálicos enterrados, como tubagens e 
ligações de terra. 

 
 

 
 
 
 
 
 

APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A.  
Parque tecnológico de Valencia. C/ Nicolás Copérnico nº4. 46980 Paterna (Valencia). Tel. 96 131 82 50  

www.at3w.com 


