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RESUMO 

RIOS FILHO, F. A. Estudos, parametrização e ensaios da proteção do ponto 

de conexão de uma microrrede ao sistema de distribuição de baixa tensão. Universidade 

Federal do Ceará Campus Sobral – UFC, 2013. 

O objetivo deste trabalho é, por ocasião do projeto do Laboratório de Microrrede 

do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizar os 

estudos das proteções necessárias à conexão da microrrede ao sistema de distribuição de 

energia elétrica. Os ajustes das proteções foram parametrizados em um relé de proteção 

comercial pertencente à UFC. Foram ainda realizados ensaios de desempenho das funções de 

proteção parametrizadas no relé, através de um equipamento de testes de relés pertencente ao 

Laboratório de Sistemas de Energia da UFC Campus Sobral. Para tanto, foi realizado um 

estudo sobre os tipos de fontes de gerações utilizadas e sobre as tecnologias que compõem 

uma microrrede. Um estudo de normas nacionais e internacionais também foi realizado em 

busca dos requisitos necessários ao sistema de proteção no ponto de conexão. Em seguida, 

estudaram-se os equipamentos utilizados no projeto, sendo um relé de proteção e uma mala de 

testes de relés de proteção. Os cálculos dos ajustes foram realizados a partir do estudo do 

sistema a ser protegido, que apresenta vários possíveis cenários de conexão e operação. Esses 

cenários variam de acordo com as fases escolhidas para a conexão monofásica das gerações e 

da disponibilidade, ou não, instantânea das fontes como um todo. Escolhida a melhor forma 

de conexão, foram realizados os cálculos e a parametrização dos ajustes no relé de proteção, 

respeitando sua limitação. Dentre esses ajustes esse trabalho propôs uma mudança automática 

de grupos de ajustes como uma forma de melhoria da sensibilidade da função de proteção de 

sobrecorrente de neutro. O trabalho foi finalizado com a execução prática dos ensaios e 

análise dos resultados obtidos. 

 

 

Palavras-chave: Proteção de sistemas elétricos de potência. Geração distribuída. Microrrede. 

Ensaios em relé de proteção. 

  



 

 

ABSTRACT 

RIOS FILHO, F. A. Protection system studies, parameterization and tests in 

point of common coupling of a microgrid to the low voltage distribution system. 

Universidade Federal do Ceará Campus Sobral – UFC, 2013. 

The purpose of this work is to accomplish the protection studies of a microgrid 

connected at point of common coupling at the low-side voltage of the distribution system. The 

motivation came from the project of the Microgrid Laboratory of the Electrical Engineering 

Department at the Universidade Federal do Ceará Campus do Pici, where the microgrid under 

study will be assembled. The protections settings were parameterized in a commercial 

protection relay. Performance testings of the protections functions were carried out through a 

test equipment of the Energy Systems Laboratory of the Universidade Federal do Ceará 

Campus Sobral. To achieve the objectives, a study about microgrid´s technologies and 

national and international standards were performed aiming to know the minimum 

requirements to protection of a microgrid point of common coupling. Additionaly, it was also 

necessary a study about the operation of the utilized devices, the protection relay and the test 

equipment. The various conditions of operation of the topology of the microgrid, which 

change according to the number of energy resources in operation, were taken account. The 

settings were calculated according to the analysis of topology and to the consulted standards. 

This work proposed the utilization of the setting group change of the protection relay aiming 

to improve the overcurrent neutral function sensibility. The work was accomplished with the 

practical implementation of the performance test and analysis of the results. 

 

Keywords: Power system protection. Distributed generation. Microgrid. Protection relay 

testing. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

A expansão e a diversificação da matriz energética através de fontes de geração de 

energia limpa e renovável integradas às redes elétricas é uma tendência mundial. 

Recentemente, o crescimento da utilização dessas fontes vem sendo incentivado pelos 

governos, pelo desejo de produção por parte de consumidores e pelo reconhecimento da 

atratividade econômica do negócio. Dessa forma, há uma nova tendência de geração de 

energia conectada no nível do sistema de distribuição, chamada de geração distribuída (GD).  

A geração distribuída é diferente das gerações convencionais de energia que são 

concentradas em centros de geração e transmitidas aos centros de carga. Trata-se de uma 

geração descentralizada, ou seja, localizada próxima aos centros de carga. A potência das 

fontes é normalmente menor do que 50 MW (CHOWDHURY; CHOWDHURY; 

CROSSLEY, 2009).  

O avanço das GDs conectadas às redes elétricas gera impactos nos sistemas 

elétricos de potência. Como benefícios podem-se citar as melhorias dos níveis de tensão e 

frequência, além de redução nas perdas no sistema elétrico e redução na sobrecarga das fontes 

convencionais. Somado aos benefícios técnicos citados, existem também os benefícios ao 

meio ambiente com a menor utilização de combustíveis fósseis. Outro ponto positivo é a 

redução de projetos que resultam em grandes impactos ambientais, como a construção de 

hidrelétricas de grande porte. Como efeitos indesejados podem-se citar a redução da potência 

de curto-circuito, variações na potência de saída, flutuações de tensão, efeitos de cintilação, 

desequilíbrio de tensão e harmônicos (CHOWDHURY; CHOWDHURY; CROSSLEY, 

2009). 

A necessidade de estudos e de legislações específicas para regulamentar a entrada 

de GDs fica assim evidente em virtude destes impactos. O intuito da regulamentação é que a 

operação dos sistemas elétricos atenda a determinados padrões de desempenho, garantindo o 

fornecimento do produto energia aos consumidores dentro de um padrão de qualidade 

desejado. Nesse sentido a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio dos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) 

estabelece os requisitos e critérios para conexão de acessantes, de geração ou de 

consumidores à rede de distribuição das concessionárias de energia elétrica. 
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A combinação destas GDs com tecnologias de armazenamento de energia 

distribuído, equipamentos de conexão, sistema de controle e proteção, além da possibilidade 

do suprimento completo ou parcial das cargas a elas conectadas e operação ilhada em 

momentos de distúrbios no sistema de distribição constitui o conceito de microrrede (CERTS, 

2002). 

A inserção destas gerações ou a formação de microrredes pode provocar 

mudanças nas filosofias de proteção adotadas. Isso ocorre em virtude de peculiaridades desses 

sistemas como os tipos de conexão e sazonalidade das fontes de geração utilizadas. Assim, 

além do atendimento às normas, os sistemas de proteção devem se adaptar às mudanças no 

sistema protegido. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é realizar o estudo das proteções para o ponto 

de conexão de uma microrrede ao sistema de distribuição de energia elétrica em baixa tensão. 

A microrrede sob estudo será implantada no Laboratório de Microrrede do Departamento de 

Engenharia Elétrica, localizado no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O presente trabalho também tem como objetivos: 

 Adequar os requisitos de proteção exigidos pelas normas consultadas à 

topologia da microrrede a ser protegida, analisando a influência das 

possíveis mudanças de topologia nas proteções e da necessidade do uso de 

diferentes grupos de ajustes diferentes; 

 Parametrizar um relé de proteção comercial com os ajustes obtidos pelo 

estudo, respeitando as limitações deste dispositivo; 

 Realizar os ensaios das funções de proteção do relé, utilizando um 

equipamento de teste de relé, de forma a mensurar o desempenho do relé 

quando submetido aos possíveis cenários de operação de acordo com a 

topologia da microrrede sob estudo. 

 

1.2 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está dividido em 6 capítulos. 



14 

 

O Capítulo 1 apresenta uma breve introdução, os objetivos e a estrutura do 

trabalho.  

O Capítulo 2 apresenta uma breve introdução e histórico a respeito de ensaios 

realizados em relés de proteção. 

O Capítulo 3 apresenta a revisão da literatura a respeito de geração distribuída e o 

conceito de microrrede, bem como as principais tecnologias que a caracterizam. Além disso, 

são descritos tipos de gerações utilizadas em microrredes, como energia eólica, solar e célula 

combustível. Alguns impactos da inserção de geração distribuída são também descritos. 

O Capítulo 4 está relacionado às normas e regulamentações nacionais e 

internacionais referentes à conexão de geração distribuída ao sistema de distribuição de 

energia elétrica. Neste capítulo serão apresentados os requisitos para a conexão estabelecidos 

pela ANEEL nos Procedimentos de Distribuição – PRODIST, pela concessionária local 

COELCE na NT-010 e pelo IEEE no IEEE Standard 1547. 

O Capítulo 5 apresenta os procedimentos experimentais e resultados obtidos neste 

trabalho. Neste capítulo está a descrição do projeto de microgeração a ser implantado no 

Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará e os cálculos e implantação dos ajustes das 

funções de proteção especificados para o relé do ponto de conexão. Por fim, são descritos os 

ensaios de desempenho das funções de proteção parametrizadas no relé por meio de um 

equipamento de testes de relés. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho e as propostas de trabalhos 

futuros relacionados ao tema. 
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CAPÍTULO 2: TECNOLOGIAS DE RELÉS E EQUIPAMENTOS DE 

TESTES 

2.1 Introdução 

Neste Capítulo é apresentada uma breve explanação a respeito do histórico dos 

relés de proteção, passando pelos relés eletromecânicos, estáticos e numéricos. Alguns tipos 

de testes realizados em relés de proteção são também descritos neste capítulo, assim como um 

breve histórico a respeito dos equipamentos utilizados para a realização dos testes.  

 

2.2 Evolução dos relés de proteção 

Os relés de proteção são responsáveis pela identificação de uma situação de falha 

no sistema elétrico de potência e pela tomada de decisões através do envio de comandos e/ou 

informações para outros equipamentos. Sua atuação se dá a partir de uma comparação das 

grandezas elétricas medidas do sistema elétrico com valores pré-ajustados no próprio relé. 

 Os primeiros relés eram dotados de uma única função de proteção, sendo então 

classificados de acordo com tal função: Relé de Corrente, Tensão e Frequência, por exemplo. 

Chamados de relés eletromecânicos, esses dispositivos têm sido utilizados por muitos anos. 

Seu princípio de atuação se dá, por exemplo, através de um solenóide ou disco que gira 

através de uma corrente induzida. Sendo então um processo composto por partes elétricas, 

magnéticas e mecânicas (LIMA, 2006). 

Posteriormente, utilizando-se da eletrônica de potência, surgiram os relés 

estáticos. Os mesmos não possuem movimentação mecânica no seu mecanismo de atuação. 

Comparados aos eletromecânicos têm uma maior velocidade e sensibilidade, menor tamanho, 

além de uma menor necessidade de manutenção. Como desvantagem, eles são mais sensíveis, 

e, portanto, susceptíveis a variações de pequenos transientes ocorridos no sistema, bem como 

mais sensíveis a variações de temperatura (LIMA, 2006). 

Os relés numéricos e digitais surgiram com a utilização dos microprocessadores e 

a melhoria do processamento de sinais. Os dispositivos são agora capazes de integrar várias 

funções de proteção em um único equipamento, além de outras funções como registro de 

eventos pós falta, oscilografia, localizador de faltas, medição, portas de comunicação, 
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interface homem máquina (IHM) e software para parametrização. Os relés de proteção 

passaram a ser também chamados de IED´s (Intelligent Electronic Devices ou DEI – 

Dispositivos Eletrônicos Inteligentes) (LIMA, 2006). 

 

2.3 Ensaios em relés de proteção 

2.3.1 Tipos de ensaios realizados em relés de proteção 

Segundo Gosalia (1996) os tipos de ensaios realizados em relés de proteção são 

classificados em: 

 Ensaio de regime permanente; 

 Ensaios dinâmicos; 

 Ensaios de simulação de transitórios; 

 Ensaios de integridade; 

 Ensaios de aplicação. 

O ensaio de regime permanente é utilizado para determinar o ponto de calibração 

ou de ajuste para algum parâmetro medido. Os fasores aplicados ao relé são mantidos estáveis 

por um tempo muito maior do que o tempo de operação do relé e são então incrementados 

com valores muito menores do que a resolução do mesmo (GOSALIA, 1996). 

No ensaio de estado dinâmico os fasores são aplicados ao relé para representar 

múltiplas condições do sistema de potência. Os mesmos são modificados de forma síncrona, 

podendo assim representar os estados de pré-falta, falta e pós-falta (GOSALIA, 1996). 

O ensaio de simulação de transitório utiliza sinais que podem surgir ao longo da 

operação do sistema e afetar diretamente a operação do relé como surgimento de componente 

contínua de corrente ou saturação dos transformadores de instrumento, por exemplo 

(GOSALIA, 1996). 

O ensaio de integridade é destinado a comprovar se o relé foi fabricado, entregue, 

instalado e mantido de acordo com as especificações informadas pelo fabricante e em 

conformidade com as normas vigentes. Esse tipo de ensaio deve ser realizado periodicamente 

na maioria dos relés em virtude de sua importância e deve proceder a realização do ensaio de 

aplicação, apresentado a seguir (GOSALIA, 1996). 



17 

 

O ensaio de aplicação é utilizado para garantir se o relé está apto a realizar suas 

funções no sistema específico em que será instalado. Sua maior ocorrência se dá quando os 

ensaios de integridade não fornecem informações suficientes a respeito da operação desejada. 

Situações de “campo” podem ser simuladas ou registradas, por meio de um registro de 

oscilografia, e aplicadas no relé sob teste (GOSALIA, 1996). 

 

2.3.2 Evolução e histórico dos ensaios 

Os usuários de relés de proteção sempre tiveram a necessidade de comprovar se as 

especificações informadas pelos fabricantes realmente se adequavam às condições requeridas 

pelo sistema de potência onde os mesmos seriam empregados. Dessa maneira o grau de 

confiabilidade dos equipamentos e do sistema seria maior. Para tanto, alguns ensaios eram 

realizados pelos próprios fabricantes. Por muito tempo, os ensaios mais comuns eram os de 

regime permanente seguido do ensaio de estado dinâmico, sendo o segundo menos utilizado 

que o primeiro. No entanto, a qualidade destes ensaios era limitada pelos equipamentos 

disponíveis para tal fim (GOSALIA, 1996).  

Para a realização dos ensaios eram utilizados dispositivos analógicos tais como: 

reostato, variac, defasador, medidor de ângulo e instrumentos de medição analógica como 

amperímetro, voltímetro e wattímetro. Alguns ensaios eram mais simples, podendo ser 

realizados com uma pequena quantidade de instrumentos, diferentemente de outros que 

requeriam uma quantidade maior. 

Os ensaios de relés de sobrecorrente e de tensão, por exemplo, podiam ser 

realizados utilizando apenas um amperímetro e um reostato, para o primeiro, e um variac 

monofásico e um voltímetro, para o segundo. Tal simplicidade se dava ao fato de esses tipos 

de relés operarem através de uma única grandeza medida. Para os casos em que eram 

necessárias simultaneamente correntes e tensões, a complexidade do ensaio aumentava e, 

consequentemente, a quantidade de equipamentos. Para ensaios de relés de distância e relés 

direcionais, por exemplo, eram necessários todos os equipamentos citados acima 

(OLIVEIRA; SATO, 2010). Estes ensaios resultavam apenas na calibração e na aferição dos 

relés, ou seja, eles não retratavam o modo que os mesmos atuariam diante de anomalias 

presentes no sistema elétrico de potência. Outro ponto negativo era o tempo gasto para a 

realização dos testes, em virtude da necessidade de configuração individual de cada elemento 
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(OLIVEIRA; SATO, 2010). Na Figura 1 são ilustrados um defasador, um variac e um 

reostato utilizados nos testes de relés. 

Figura 1 – Dispositivos (a) defasador, (b) variac e (c) reostato. 

 

(a) 

Fonte: http://spanish.alibaba.com 

 

 

(b) 

Fonte: http://cidadesaopaulo.olx.com.br 

 

(c) 

Fonte: http://www.eletele.com.br 

 

No inicio da década de 1970 surgiram os equipamentos capazes de sintetizar e 

regular sinais senoidais, sendo, então, adotados como uma alternativa para a realização de 

ensaios. Dispositivos e instrumentos de medição foram reunidos formando um único 

equipamento para testar relés, que passou a ser chamado de mala de teste.  

Na Figura 2 é ilustrada uma das primeiras malas de testes. Estes equipamentos 

trouxeram um ganho em termos de economia de tempo e de recursos, facilitando assim a 

aferição e calibração de relés de proteção (OLIVEIRA; SATO, 2010). 
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Figura 2 – Caixa de testes de relés eletro-eletrônicos 

 

Fonte: Oliveira e Sato (2010) 

Ao longo do tempo, para acompanhar a evolução dos relés de proteção, os 

equipamentos utilizados nos ensaios dos relés também evoluíram tecnologicamente, 

permitindo uma maior variedade de ensaios de estado dinâmico, por exemplo. Tais 

equipamentos passaram a ser compostos não somente de um hardware mais qualificado, como 

também passaram a ser configurados e controlados via softwares. Com o auxílio dos 

softwares, eles passaram a ser capazes não só de testar uma faixa ampla de funções de 

proteção como também realizar a análise da qualidade de energia e os registros de oscilografia 

(OLIVEIRA; SATO, 2010). O custo destes equipamentos era muito elevado o que limitava 

seu uso aos fabricantes e laboratórios de pesquisa. Assim os ensaios eram realizados apenas 

na fase de desenvolvimento de protótipos de relés, por parte dos fabricantes, ou por 

laboratórios de pesquisa quando solicitados por algum usuário por conta de alguma aplicação 

mais complexa (GOSALIA, 1996). 

Com o avanço tecnológico cada vez maior de processamento de sinais digitais e o 

advento dos relés de proteção multifunção baseados em microprocessadores, também 

denominados Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IED´s – Intelligent Electronic Devices) 

tornou-se imperativo a evolução dos equipamentos de teste dos relés de proteção. 

Atualmente os equipamentos de ensaios são baseados em microprocessadores e 

possuem vários recursos para testes dos modernos relés de proteção. Dentre os recursos destes 

equipamentos estão (OLIVEIRA; SATO, 2010): 

 Teste de protocolos de comunicação como o IEC 61850, por exemplo. 

 A possibilidade de utilização de sinais com conteúdo harmônico nos 

ensaios de transitórios, podendo tais sinais ser construídos pelo usuário 

através dos softwares do próprio equipamento, de softwares de simulação 
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de transitórios presentes no mercado (ATP, por exemplo) ou ainda serem 

reproduzidos através de registros de oscilografia (formato COMTRADE, 

por exemplo).  

Na Figura 3 é ilustrada a nova geração de equipamentos de ensaios de relés de 

proteção. Estes são caracterizados principalmente pela variedade de softwares, por serem mais 

portáteis e por apresentarem suporte para o ensaio de variadas funções de proteção. 

Figura 3 – Caixas de testes 

 

Fonte: http://www.doble.com 
 

Fonte: http://www.omicron.at 

 

Fonte: http://www.conprove.com.br 

 

Fonte: http://www.isatest.com 

 

2.3.3 Metodologia dos ensaios 

A proteção de um sistema elétrico de potência com relé de proteção 

microprocessado é composta basicamente por: 

 Um sistema a ser protegido; 

 Transformadores de instrumentos, sendo eles transformador de corrente 

(TC) e transformador de potencial (TP);  

 Relés de proteção; 

 Equipamentos de disjunção (disjuntores, religadores, chaves 

seccionalizadoras, etc.); 

 Fonte de alimentação CA e/ou CC.  
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Assim, para realizar ensaios em uma determinada função de proteção existente no 

relé, tais componentes do sistema devem ser, de alguma forma, emulados.  

Nos sistemas elétricos de potência, os transformadores de instrumentos funcionam 

como elementos sensores, enviando as informações (valores de corrente e/ou tensão) acerca 

da condição instantânea do sistema. Os relés de proteção funcionam como elementos de 

proteção. Os relés recebem as informações dos transformadores de instrumentos, analisam e 

enviam ou não um comando para os elementos disjuntores. Os equipamentos de disjunção 

ficam esperando algum comando, de abertura ou fechamento, enviado por um relé para então 

realizarem a eliminação da falta. 

A realização de ensaios inicia-se pelos transformadores de instrumentos. Os 

mesmos serão emulados pelas saídas de geração da caixa de testes, que serão conectadas 

diretamente aos canais de medição do relé de proteção sob teste. O relé também não necessita 

ser emulado, já que o objetivo é observar a atuação do relé real. Os estados dos elementos 

disjuntores também serão emulados pela caixa de testes através das entradas digitais da 

mesma. Estas funcionam como bobinas de abertura dos elementos disjuntores, que receberam 

os comandos enviados pelo relé através da conexão direta das saídas digitais do relé às 

entradas digitais da caixa de testes. A Figura 4 apresenta um esquemático da função de cada 

equipamento para um sistema elétrico de potência fictício. 

A parametrização do relé é efetuada normalmente via software através da conexão 

do relé a um computador por um cabo serial RS 232. Os ajustes do equipamento de testes são 

também realizados via software através da conexão do mesmo com o computador por um 

cabo USB. 

A metodologia de ensaios adotada no presente trabalho analisa o desempenho do 

relé de proteção quanto aos valores de pickup, que são os menores valores de atuação 

configurados, e quanto ao tempo de atuação, que pode ser através de uma curva de tempo 

inversa ou de tempo definido. Nas funções de sobrecorrente são analisados os múltiplos dos 

valores de pickup, para analisar o desempenho na curva inversa, além do valor de atuação 

instantânea. 
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Figura 4 – Diagrama esquemático dos ensaios 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

2.4 Conclusão 

A necessidade de evolução dos equipamentos de teste surgiu com a evolução dos 

relés de proteção. Estes últimos agora são dotados de variadas funções não só de proteção, 

mas também de medição, análise de qualidade de energia e comunicação avançada, por 

exemplo. Assim, com o aumento da complexidade das funções embarcadas nestes 

dispositivos, chamados agora de DEI (Dispositivos Eletrônicos Inteligentes), a complexidade 

dos testes exige equipamentos cada vez mais modernos. 
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CAPÍTULO 3: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

3.1 Introdução 

A geração convencional de energia elétrica é caracterizada por uma configuração 

centralizada, com fontes de geração tradicionais, como hidráulica e térmica, e de alta 

potência, na ordem de centenas de Mega-watts, utilizando-se ainda de um longo sistema de 

transmissão, em alta tensão, para interligá-las aos centros de carga (BASAK et al., 2012). A 

geração distribuída (GD) traz uma ideia oposta a essa configuração convencional. Ela é 

caracterizada por uma disposição descentralizada, sendo a geração localizada próxima às 

cargas, o que dispensa a necessidade de um extenso sistema de transmissão. A conexão ao 

sistema elétrico se dá no sistema de distribuição, na maior parte dos casos. As fontes de 

geração utilizadas em geral são não convencionais e preferencialmente renováveis, como 

eólica, solar e hidrogênio, sendo suas potências geralmente menores que 50 MW 

(CHOWDHURY; CHOWDHURY; CROSSLEY, 2009). 

O Prodist (2012) define uma GD como uma central geradora de energia elétrica 

que, independente da potência, é conectada diretamente ao sistema de distribuição de energia 

elétrica ou através de instalações de consumidores. Além disso, pode operar em paralelo ou de 

forma isolada, sendo despachadas ou não pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). 

 

3.2 Conceito de microrrede 

A inserção de GD no sistema de distribuição não implica a formação de 

microrredes. O conceito de microrrede, além da existência de GD, é fundamentado na 

capacidade de suprimento total ou parcial das cargas a ela conectadas, além da capacidade de 

operação isolada (ilhada) do sistema de distribuição na ocorrência de distúrbios no mesmo 

(CERTS, 2002; LAAKSONEN, 2010; SU; WANG, 2012). Outro fator característico de uma 

microrrede é o controle dos componentes que a formam, além do gerenciamento de energia, 

que são determinados principalmente pelos tipos de GDs adotadas, requisitos de carga e 

cenários de operação esperados (KATIRAEI; HATZIARGYRIOU; DIMEAS, 2008). 

A operação ilhada da microrrede deve ser capaz de garantir a qualidade de energia 

exigida pelas normas reguladoras, mantendo os níveis aceitáveis de tensão e frequência, e de 

suprir as energias ativa e reativa requeridas pelas cargas. Os possíveis cenários de operação da 
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microrrede devem ser analisados pelo fluxo de potência e curto-circuito para certificar-se de 

sua correta operação (KROPOSKI et al., 2008). O sistema de controle e proteção da 

microrrede deve ser capaz de perceber, na ocorrência de alguma anormalidade, se o problema 

é proveniente da própria microrrede ou da rede ao qual está conectada. A correta operação 

inclui também a re-conexão ao sistema, sendo necessária a verificação da sincronização entre 

a microrrede e o sistema de distribuição (LAAKSONEN, 2010).  

Basicamente uma microrrede é formada por GD, armazenamento de energia 

distribuído, equipamentos de conexão, sistemas de controle e de proteção e cargas 

(KROPOSKI et al., 2008). 

 

3.3 Armazenamento distribuído 

Os dispositivos de armazenamento distribuído são utilizados em microrredes, por 

exemplo, para compensar afundamentos de tensão em barramentos locais ou como fonte de 

energia de apoio durante interrupções de fornecimento para garantir o abastecimento das 

cargas por um tempo determinado. Além disso, podem ser utilizados como referência de 

tensão para a operação da microrrede. A maioria destes dispositivos produz tensão contínua, 

como baterias, por exemplo, sendo então conectados diretamente ao barramento CC ou 

através de um conversor CC/CA. Por outro lado o volante de inércia (flywheel) é um exemplo 

que produz tensão CA, sendo assim conectado diretamente ao barramento CA 

(CHOWDHURY; CHOWDHURY; CROSSLEY, 2009).   

A capacidade de armazenamento é definida de acordo com o tempo que o 

dispositivo de armazenamento é capaz de fornecer a potência nominal às cargas. Ela é 

categorizada em termos das exigências de densidade de energia, podendo ser a médio ou 

longo prazo, e em termos das exigências de densidade de potência, podendo ser a curto e 

muito curto prazos (KROPOSKI et al., 2008). Por exemplo, os super-capacitores podem 

armazenar uma alta densidade de potência, mas descarregam em um curto prazo. Já os 

volantes de inércia têm uma baixa densidade de potência, mas conseguem descarregar por um 

longo prazo (CHOWDHURY; CHOWDHURY; CROSSLEY, 2009). 

O armazenamento distribuído pode acarretar três benefícios para a microrrede: 

manutenção dos níveis de potência de saída estáveis mesmo em situações de flutuação de 

cargas e flutuação da potência gerada a partir de fontes intermitentes; maior grau de 
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imunidade a perturbações na qualidade da energia elétrica (Ride Through Capability); e 

permite que a geração funcione sem problemas como uma unidade de despacho. Baterias, 

super-capacitores e volantes de inércia (flywheels) são exemplos de tecnologias de 

armazenamento utilizáveis em microrredes (KROPOSKI et al., 2008). 

As baterias são associadas em grupos, chamados bancos de baterias. Esses 

dispositivos armazenam energia química e convertem para energia elétrica, necessitando de 

um conversor de potência CC/CA, preferencialmente bidirecional para a operação de carga e 

descarga. Os super-capacitores possuem uma alta densidade de potência, além de uma 

capacidade de ciclo elevada. Os volantes de inércia, além de operarem em longo prazo, 

possuem uma resposta rápida se comparados aos sistemas de armazenamento de energia 

química. Assim, representam um meio viável de suportar cargas críticas na ocorrência de 

interrupções no fornecimento de energia no sistema elétrico (KROPOSKI et al., 2008). 

 

3.4 Equipamentos de conexão 

A conexão das GDs ao sistema de distribuição ou às cargas é geralmente realizada 

através de conversores eletrônicos de potência. Essa prática é comum, em virtude de gerações 

em corrente contínua, como é o caso da geração fotovoltaica e células combustíveis, 

necessitando assim realizar a conversão para corrente alternada. Pode ser também uma forma 

de melhorar a qualidade da energia de saída, como é o caso de algumas tecnologias de 

geração eólica, desacoplando assim o controle de tensão e frequência da fontes, o que diminui 

os efeitos das flutuações. Tais conversores podem ser dotados somente de ação inversora ou 

de ação retificadora e inversora, sendo compatíveis com os níveis de tensão e frequência do 

sistema de potência. Além disso, podem conter funções de proteção e controlar a operação da 

geração em paralelo com o sistema ou a desconexão do mesmo (KROPOSKI et al., 2008). 

  

3.5  Sistema de controle 

As garantias de uma operação correta e segura da microrrede são papéis do 

sistema de controle. Assim a operação adequada depende diretamente da existência de um 

sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA – Supervisory Control and 

Data Acquisition) eficiente para realizar a comunicação e o controle no gerenciamento da rede 
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(KATIRAEI; HATZIARGYRIOU; DIMEAS, 2008). Algumas configurações são baseadas 

em um sistema de controle centralizado, onde o maior desafio encontra-se na busca de uma 

transmissão de dados confiável por meio da infra-estrutura de comunicação. Já os sistemas de 

controle distribuídos são caracterizados pela distribuição dos equipamentos de controle ao 

longo de toda microrrede e na conexão destes à rede de distribuição. Desta forma, cada 

componente está sujeito a um ou mais controladores. Em uma microrrede, o sistema SCADA 

distribuído é mais adequado quando comparado ao supervisório centralizado. Esse sistema 

deverá controlar a geração de energia elétrica, geração de calor, dispositivos de 

armazenamento, distribuição e outros serviços auxiliares (BASAK et al., 2012; SU; WANG, 

2012). 

 

3.6 Fontes de geração de energia utilizadas em GD 

Existem diversos tipos de fontes de energia utilizadas em GD. A escolha da fonte 

de geração está condicionada às características particulares do local onde será instalada. O 

clima e a topologia, além da disponibilidade de combustível e a característica de 

complementaridade entre as fontes, são algumas dessas peculiaridades. A seguir serão 

brevemente apresentados e descritos três tipos de fontes de geração de energia utilizáveis em 

GD. 

 

3.6.1 Células combustíveis  

As células combustíveis tratam-se de dispositivos que convertem energia química 

em energia elétrica. O combustível utilizado geralmente é o hidrogênio, sendo, nesse caso, a 

água o único produto resultante da reação. O processo combina oxigênio e hidrogênio para 

produzir energia elétrica sem combustão. Basicamente se assemelham às baterias, consistindo 

de um par de eletrodos e um meio eletrólito. No entanto, diferentemente das baterias, não é 

necessário o processo de recarga nas células combustíveis, isso porque os materiais 

consumidos no processo eletroquímico são fornecidos continuamente durante a operação. 

Algumas vantagens da utilização das células combustíveis são a flexibilidade, alta eficiência e 

baixo impacto ambiental (ELLIS; VON SPAKOVSKY; NELSON, 2001).   
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3.6.2 Sistemas de conversão de energia eólica  

Os principais componentes de um sistema eólico são: a torre, turbina eólica e o 

gerador, sendo este último, assim como outros equipamentos, localizado na nacele. A torre é o 

elemento de sustentação do rotor e da nacele. O rotor é responsável por captar a energia 

cinética dos ventos. A nacele aloja o gerador, sensores, sistema de controle e a caixa de 

engrenagens, quando presente. Os sistemas de conversão de energia eólica convertem a 

energia cinética dos ventos em energia mecânica, através do rotor. Essa energia mecânica é 

transmitida ao gerador, através do eixo que o conecta ao rotor, e por sua vez é convertida em 

energia elétrica (CHOWDHURY; CHOWDHURY; CROSSLEY, 2009). Algumas vantagens 

da utilização de energia eólica são o fato de ser uma energia renovável, não produzir resíduos 

e de a fonte primária de energia, o vento, ser ilimitado, sofrendo apenas com a sazonalidade 

(EL-KHATTAM; SALAMA, 2004). 

 

3.6.3 Sistemas solares fotovoltaicos 

Os sistemas solares fotovoltaicos convertem a energia luminosa do sol em energia 

elétrica. O componente básico do sistema é a célula fotovoltaica que geralmente é fabricada 

com cristal de silício dopado. Ela absorve a energia luminosa do sol, forçando seus elétrons a 

fluir, e converte-a para energia elétrica em corrente CC. As células são agrupadas e associadas 

em série e paralelo formando um módulo ou painel fotovoltaico. Estes por sua vez são 

também agrupados e associados de acordo com os níveis de tensão e corrente requeridos pela 

aplicação. Algumas vantagens da utilização da energia solar são o fato de ser uma fonte de 

energia renovável e baixo impacto ambiental (EL-KHATTAM; SALAMA, 2004). 

 

3.7 Impactos da GD 

A integração de GDs ao sistema elétrico proporciona inúmeras vantagens 

(CHOWDHURY; CHOWDHURY; CROSSLEY, 2009; USTUN; OZANSOY; ZAYEGH, 

2011): 

 Redução das perdas na rede elétrica; 

 Adiamento de investimentos em obras de grande porte para geração de 

energia, como grandes hidrelétricas; 



28 

 

 Melhoria na confiabilidade do sistema; 

 Serviços auxiliares tais como estabilidade da tensão, suporte de energia 

reativa, reserva de contingência e capacidade de partida independente da 

rede (a chamada “black start capability”); 

 Utilização de energias renováveis, proporcionando menor impacto 

ambiental; 

 Maior confiabilidade e qualidade da energia elétrica; 

 Gerenciamento de energia e carga; 

 Processos combinados de calor e energia (CHP – Combinated Heat and 

Power) aumentam a eficiência das fontes de geração. 

 

3.8 Conclusão 

A conexão de GDs aos sistemas elétricos de potência podem acarretar em 

benefícios aos próprios sistemas, em termos de melhoria dos níveis de tensão e redução de 

perdas na transmissão, por exemplo. Outros impactos positivos estão relacionados ao melhor 

aproveitamento dos recursos naturais na utilização de fontes de geração renováveis como 

eólica e solar, por exemplo. 

As tecnologias associadas ao conceito de microrredes são geração distribuída, 

armazenamento distribuído, sistema de controle, sistema de proteção e cargas controladas. A 

característica mais marcante de uma microrrede é a possibilidade de operação isolada do 

sistema, conhecida como operação ilhada. 
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CAPÍTULO 4: REGULAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

4.1 Introdução 

A utilização de pequenas fontes renováveis de geração de energia é uma 

alternativa interessante, pois possibilita um alívio na demanda de energia proveniente das 

grandes usinas de geração. Além de evitar a necessidade de construção de novos 

empreendimentos de grande porte, reduzindo assim grandes impactos ambientais, a geração 

de energia de forma renovável gera um nível menor de poluição. 

No setor industrial de tecnologia para geração de energia, está tornando cada vez 

mais atrativa a utilização de pequenas gerações através de equipamentos cada vez mais 

eficientes, ajudando assim na popularização das mini e micro gerações (OLIVEIRA; 

SHAYANI, 2010). Assim, com o aumento da capacidade instalada de geração distribuída, as 

agências de regulação e operadores de sistemas elétricos em vários países lançaram 

regulamentos dedicados para a conexão destas à rede elétrica. A regulamentação tem por fim 

assegurar que as unidades de geração tenham o controle e as propriedades dinâmicas 

necessárias para a operação do sistema de potência com relação à continuidade, segurança do 

suprimento e à qualidade da tensão (USTUN; OZANSOY; ZAYEGH, 2011). 

 

4.2 PRODIST 

Os Procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional 

(PRODIST) são documentos elaborados pela ANEEL com o intuído de normatizar e 

padronizar as atividades técnicas relacionadas aos sistemas de distribuição de energia elétrica 

brasileiros. O Prodist (2012) é composto por oito módulos, são eles: 

 Módulo 1 – Introdução; 

 Módulo 2 – Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição; 

 Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição; 

 Módulo 4 – Procedimentos Operativos dos Sistemas de Distribuição 

 Módulo 5 – Sistemas de Medição 

 Módulo 6 – Informações Requeridas e Obrigações 

 Módulo 7 – Cálculo de Perdas na Distribuição 
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 Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica 

A ANEEL realizou modificações, em 2012, no Módulo 3 do Prodist (2012), de 

forma a contemplar de forma mais específica as mini e micro gerações através de critérios e 

requisitos necessários à interligação das pequenas fontes à rede de distribuição.  

A seção 3.7 do mesmo módulo é destinada ao acesso ao sistema de distribuição de 

micro e minigeração distribuída, classificadas pelas potências P < 100 kW e de 100 kW < P < 

1 MW, respectivamente. Nessa seção são estabelecidos, assim, os requisitos desde a 

solicitação de acesso até os critérios técnicos de operação, manutenção e proteção no ponto de 

conexão (PRODIST, 2012).   

O ponto de conexão entre a central geradora e as instalações da distribuidora 

deverá ser o mesmo da unidade consumidora, tanto para microgeração como para 

minigeração. O mesmo deverá também ser localizado na interseção das instalações de 

interesse restrito, de propriedade do acessante, com a rede de distribuição acessada 

(PRODIST, 2012). 

A potência instalada da unidade geradora é o fator que define algumas 

características da conexão das mesmas, em termos do nível de tensão e dos requisitos 

mínimos de proteção. Estas características estão apresentadas no Prodist (2012) através das 

tabelas 1 e 2 reproduzidas a seguir. 

Na Tabela 1 são apresentados os níveis de tensão de conexão em função da 

potência instalada. Vale ressaltar que, dependendo de limitações técnicas da rede de 

distribuição, a distribuidora poderá definir um nível de tensão diferenciado para a conexão da 

central geradora (PRODIST, 2012). 

Tabela 1 – Níveis e tensão considerados para a conexão de micro e minicentrais geradoras 

Potência Instalada Nível de Tensão de Conexão 

< 10 kW Baixa Tensão (monofásico, bifásico ou trifásico) 

10 a 100 kW Baixa Tensão (trifásico) 

101 a 500 kW Baixa Tensão (trifásico)/Média Tensão 

501 a 1 MW Média Tensão 

Fonte: Prodist, Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição (2012). 

Na Tabela 2 são apresentados os requisitos mínimos de proteção necessários para 

o ponto de conexão da unidade geradora, estabelecidos também em função da potência 

instalada. Vale ressaltar que, exceto para a unidade geradora classificada como microgeração 
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distribuída, a distribuidora poderá propor a adição de novas proteções em virtude de 

particularidades do sistema acessado, necessitando uma justificativa técnica (PRODIST, 

2012). 

Tabela 2 – Requisitos mínimos em função da potência instalada 

Equipamento 
Potência Instalada 

Até 100 kW 101 kW a 500 kW 501 kW a 1 MW 

Elemento de desconexão
1 Sim Sim Sim 

Elemento de interrupção
(2) Sim Sim Sim 

Transformador de acoplamento Não Sim Sim 

Proteção de Sub e Sobretensão Sim(3) Sim(3) 
Sim 

 

Proteção de Sub e 

Sobrefrequência 
Sim(3) Sim(3) Sim 

 

Proteção contra 

desequilíbrio de corrente 
Não Não Sim 

Proteção contra desbalanço 

de tensão 
Não Não Sim 

Sobrecorrente direcional Não Não Sim 

Sobrecorrente com restrição 

de tensão 
Não Não Sim 

Relé de sincronismo Sim Sim Sim 

Anti-ilhamento Sim Sim Sim 

Estudo de 

curto-circuito 
Não Sim(4) Sim(4) 

Medição Medidor Bidirecional(6) Medidor 

4 Quadrantes 

Medidor 

4 Quadrantes 

Ensaios Sim(5) Sim(5) Sim(5) 

Fonte: Prodist, Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição (2012). 

Notas: 

(1) Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da 

central geradora durante manutenção em seu sistema. 

(2) Elemento de interrupção automático acionado por proteção, para microgeradores distribuídos e 

por comando e/ou proteção, para minigeradores distribuídos. 
(3) Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletro-eletrônico que detecte tais 

anomalias e que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de 

interrupção. 

(4) Se a norma da distribuidora indicar a necessidade de realização estudo de curto-circuito, caberá 

à acessada a responsabilidade pela sua execução.   

(5) O acessante deve apresentar certificados (nacionais ou internacionais) ou  declaração do 

fabricante que os equipamentos foram ensaiados conforme normas  técnicas brasileiras, ou, na 

ausência, normas internacionais.   

(6) O medidor bidirecional deve, no mínimo, diferenciar a energia elétrica ativa consumida da 

energia elétrica ativa injetada na rede. 

O Prodist (2012), em seu Módulo 4 – Procedimentos Operativos do Sistema de 

Distribuição indica que a operação ilhada da central geradora e as condições em que ela é 

permitida pela concessionária devem constar em um Acordo Operativo estabelecido entre 

ambas as partes. Segundo o mesmo, a decisão pela operação ilhada deve ser precedida de 

estudos que avaliem a qualidade da energia na microrrede associada. 
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Também a Resolução Normativa Nº 482 de 2012, estabelece o Sistema de 

Compensação de Energia. Esse sistema permite que a energia não utilizada, em um momento 

qualquer pelo cliente, com fonte incentivada (hídrica, solar, biomassa, eólica e cogeração 

qualificada), seja transferida para a rede da distribuidora local. Essa prática vai gerar crédito 

que poderá ser utilizado para reduzir o valor da conta de energia elétrica do cliente. 

4.3 NT-010/2012 COELCE 

A concessionária local, Companhia Energética do Ceará (COELCE), ainda em 

2012, publicou a norma técnica NT-010/2012 – Conexão de Micro e Minigeração Distribuída 

ao Sistema Elétrico da COELCE. Essa norma trata da adequação da concessionária, 

apresentando suas particularidades, às exigências do Prodist (2012). 

A Tabela 3 apresenta os níveis de tensão de conexão em função da potência 

instalada padronizado pela Coelce (Fonte: NT-010/2012). 

Tabela 3 – Forma de conexão segundo NT010/2012 COELCE 

Carga Instalada Tensão Nominal Sistema Elétrico 

≤ 10 kW 220 V Baixa Tensão (monofásico) 

> 10 kW e ≤ 75 kW 380 V Baixa Tensão (trifásico) 

> 75 kW e ≤ 1 MW 13800 V Média Tensão 

Fonte: NT010/2012 COELCE 

Os requisitos mínimos de proteção são basicamente iguais aos exigidos pelo 

Prodist (2012), apresentados neste trabalho, na Tabela 2. A NT-010/2012 também apresenta 

regras para os ajustes das proteções contra anomalias na tensão e frequência, injeção de 

componentes CC e harmônicos, limites de fator de potência, ilhamento e reconexão e chave 

seccionadora. Alguns destes ajustes serão discutidos neste trabalho nos cálculos de ajustes das 

funções de proteção apresentados no Capítulo CAPÍTULO 5:. 

 

4.4 Conclusão 

A adequação do sistema de proteção às normas é uma prática de fundamental 

importância para o correto funcionamento de um sistema elétrico das microrredes, assim 

como qualquer outro sistema de geração. A norma nacional que regulamenta as conexões de 

acesso ao sistema de distribuição é o PRODIST, elaborado pela ANEEL. A partir do 

PRODIST as concessionárias elaboram suas normas de forma a adequar o acesso ao seu 
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sistema de distribuição, especificando suas peculiaridades. A concessionária local, onde será 

instalada a microrrede é a COELCE que, através da NT-010, regulamenta o acesso de micro e 

minigerações de energia elétrica. 
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CAPÍTULO 5: ESTUDO DE CASO 

5.1 Microrrede Campus do Pici 

Uma microgeração a ser implantada do Campus Pici da Universidade Federal do 

Ceará será composta por três grupos (Grupos I, II e III) de GD, conforme representado na 

Figura 5. As fontes de energia são renováveis, incluindo energia eólica, solar e célula 

combustível a hidrogênio, resultando em uma potência total de 15,5 kW. Além disso, um dos 

grupos contará com um banco de baterias (OLIVINDO, 2012). 

Figura 5 – Disposição das gerações e dos dispositivos de proteção e controle para a microgeração do campus do 

Pici. 

 

Fonte: Olivindo (2012) 

 

5.1.1 Grupo I 

O Grupo I de fontes é composto por uma célula combustível com potência de 1,5 

kW; um conjunto de painéis fotovoltaicos com potência de 2 kW e por um banco de 10 

baterias de 105 Ah cada. Todos serão conectados em um mesmo barramento CC de 331 V por 

meio de conversores CC-CC no qual também serão conectadas algumas cargas. Um conversor 

CC-CA monofásico conectará o barramento CC ao barramento AC de 380 Vrms 

(OLIVINDO, 2012).  
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5.1.2 Grupo II 

O Grupo II é formado por um conjunto de painéis fotovoltaicos com potência de 2 

kW, conectado ao barramento de 380 V através de um conversor CC-CA monofásico, 

(OLIVINDO, 2012). 

 

5.1.3 Grupo III (DFIG) 

O Grupo III é formado por um gerador eólico GIDA (Gerador de Indução de 

Dupla Alimentação), mais conhecido por sua sigla em inglês DFIG (Double-Fed Induction 

Generator), trifásico, potência de 10 kW, com estator conectado diretamente ao barramento 

de 380 Vrms (OLIVINDO, 2012). 

 

5.2 Cenários de operação 

A microrrede pode apresentar diversos cenários de operação de acordo com a 

quantidade de grupos de geração conectados ou ativos. Portanto, além dos efeitos comuns da 

inserção de gerações distribuídas ao sistema, poderão surgir outras situações que merecem 

uma maior atenção. No que diz respeito à proteção do sistema elétrico, por exemplo, pode-se 

citar a possibilidade de desequilíbrios de corrente nas fases do sistema trifásico. Tal situação 

seria decorrente da entrada de conexões monofásicas, como no caso das fontes dos grupos GI 

e GII. Outro fator que pode agravar essa situação é a escolha da fase em que as fontes 

monofásicas serão conectadas. Assim, poderá haver grande desequilíbrio de corrente, 

podendo o valor de corrente chegar à zero em uma ou mais fases.  

Conforme ilustrado na Figura 5, no barramento trifásico, 380 V, existirão duas 

conexões monofásicas, grupos GI e GII, e uma trifásica, grupo GIII (ou DFIG). Portanto, 

existem várias possibilidades de conexão das fontes monofásicas dos grupos I e II ao 

barramento trifásico, podendo estar os dois alocados na mesma fase ou em fases distintas.  

A Tabela 4 e a Tabela 5 apresentam os valores das correntes em cada fase e no 

neutro para os seguintes cenários avaliados:  

a) Conexão em fases distintas: Grupo I (G I) conectado na fase C e Grupo II 

(G II) conectado na fase B; 
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b) Conexão na mesma fase: Grupo I (G I) e Grupo II (G II) conectados na 

fase C. 

Tabela 4 – Correntes no cenário de conexão de G I e II em fases distintas. 

 Corrente nas fases (A) Corrente 

de neutro (A) Cenário A B C 

1. Todas as gerações 19 29 37 15,62 

2. G I e G II 0 10 18 15 

3. G I 0 0 18 18 

4. G II 0 10 0 10 

5. G I e DFIG 19 19 37 18 

6. G II e DFIG 19 29 19 10 

7. DFIG 19 19 19 0 

Fonte: Própria do autor. 

Tabela 5 – Correntes no cenário de conexão de G I e II na mesma fase. 

 Corrente nas fases (A) Corrente 

de neutro (A) Cenário A B C 

1. Todas as gerações 19 19 47 28 

2. G I e G II 0 0 28 28 

3. G I 0 0 18 18 

4. G II 0 0 10 10 

5. G I e DFIG 19 19 37 18 

6. G II e DFIG 19 19 29 10 

7. DFIG 19 19 19 0 

Fonte: Própria do autor. 

Conforme apresentado na Tabela 5, a conexão das fontes monofásicas em uma 

única fase pode causar desequilíbrio no sistema trifásico. Esse fato proporciona a circulação 

de corrente no neutro em regime permanente, em alguns casos, muito superior à corrente de 

fase. Observa-se também que a corrente de fase, na qual estão concentradas as fontes 

monofásicas, apresenta um aumento significativo em módulo. Em contraste a esse fato, o 

valor de corrente de fase pode ser reduzido à zero nas demais fases quando a fonte trifásica 

(DFIG) estiver desconectada. A partir da análise dos dados apresentados nas Tabelas 4 e 5, 

conclui-se que a conexão de fontes de geração monofásicas ao sistema de distribuição de 

baixa tensão pode causar sérios impactos no sistema elétrico da concessionária de energia e 

dos consumidores. Assim torna-se necessária a realização de estudos dos impactos e um 

planejamento adequado.  Sobreaquecimento de transformadores e descoordenação das 

proteções são problemas que podem advir destes níveis de desequilíbrio no sistema. 

Com base no estudo realizado, verificou-se que a opção mais adequada é a 

conexão monofásica dos dois grupos em fases distintas, cujos dados são apresentados na 

Tabela 4, tendo em vista os desequilíbrios de corrente em menor proporção. 
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A seguir será apresentado o estudo das proteções do ponto de conexão da 

microrrede, considerando os vários possíveis cenários de operação mencionados na Tabela 4. 

Estes estudos abrangem o cálculo dos ajustes das funções de proteção de sub e sobretensão, 

sub e sobrefrequência e sobrecorrente, além do dimensionamento dos transformadores de 

instrumento (TC e TP). Este estudo foi realizado com base nos dados apresentados.  

 

5.3 Ajustes das proteções 

Os critérios para cálculo dos ajustes das proteções foram fundamentados em 

normas nacionais e internacionais. A filosofia adotada é similar às apresentadas em Silva 

(2011), Barros (2010) e Lopes (2011). 

Baseado na NT010/2012 da COELCE, que é a concessionária local de energia, 

onde será instalada a microgeração estudada neste trabalho, a tensão de conexão da 

microrrede ao sistema de distribuição deve ser 380 V, em obediência aos limites apresentados 

na Tabela 3. 

Os requisitos mínimos de proteção estão definidos na Tabela 2, sendo comuns 

tanto ao Prodist (2012) quanto à NT010/2012. No caso em estudo, em virtude da potência 

instalada de 15,5 kW, os requisitos mínimos são apresentados na primeira coluna da mesma 

tabela. São eles: Elemento de desconexão, elemento de interrupção, proteção de sub e 

sobretensão, proteção de sub e sobrefrequência, relé de sincronismo, anti-ilhamento, medição 

e ensaios. Além destes, o presente trabalho optou por incluir as proteções de sobrecorrente 

como uma forma de proteção complementar. 

 

5.3.1 Transformadores de instrumentos 

A forma de conexão dos transformadores de instrumentos considerada nos ajustes 

foi em estrela-estrela aterradas, conforme ilustrado na Figura 6. Na mesma figura está 

representado como poderia ser conectado um transformador de potencial (TP) de sincronismo, 

no entanto este não é utilizado nos ajustes propostos por este trabalho por motivos explicados 

na seção 5.3.6. 
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Figura 6 – Conexão dos transformadores de instrumentos 

 

Fonte: SEL (2005) adaptada. 

Os transformadores de corrente (TC) utilizados para a medição de correntes no 

ponto de conexão foram dimensionados segundo o critério da corrente nominal. A corrente 

máxima dos cenários de operação, apresentados na Tabela 4, é de 37 A, assim a corrente 

nominal do primário do TC deve ser (SILVA, 2011):   

IpriI n A  37          (1) 

O relé de proteção utiliza um padrão de corrente secundária de 5 A nos seus canais 

de medição. Assim, considerando um equipamento comercial, a relação de transformação do 

transformador de corrente (RTC) será:   

sec

priI
RTC

I
  

50
10

5
        (2) 

Em que, 

Relação de Transformação do TCRTC   

sec e Correntes no primário e no secundário do TCpriI I   

Os transformadores de potencial (TP) foram dimensionados de acordo com a 

tensão de primário, 380 V, e o padrão de 115 V para o secundário, que respeita o padrão 
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adotado pelo relé de proteção utilizado. Assim, considerando um equipamento comercial, a 

relação de transformação do transformador de potencial (RTP) será: 

sec

,
priV

RTP
V

  
380

3 30
115

       (3) 

Em que, 

Relação de Transformação do TPRTP   

sec e Tensões no primário e no secundário do TPpriV V   

 

5.3.2 Ajuste da função de proteção contra subtensão (27) 

A função de proteção contra subtensão atua em ocasiões em que o valor da tensão 

medida se encontra abaixo de um valor pré-estabelecido no ajuste da função. A escolha desse 

valor foi baseada nos critérios estabelecidos no Prodist (2012) e na NT-010 (2012) e na norma 

IEEE 1547 (2003). 

O Prodist (2012) classifica as faixas de valores de tensão como adequada, precária 

e crítica, conforme indicado na Tabela 6. No entanto a mesma não faz indicações a respeito 

do tempo de desconexão. 

Tabela 6 – Pontos de conexão em tensão nominal igual ou inferior a 1 kV (380/220)  

Tensão de atendimento Tensão de Leitura-TL (V) 

Adequada 
(348 ≤ TL ≤ 396) 

 (201 ≤ TL ≤ 231) 

Precária 
(327 ≤ TL < 348 ou 396 < TL≤ 403) 

(189 ≤ TL < 201 ou 231 < TL≤ 233) 

Crítica 
(TL < 327 ou TL > 396) 

(TL < 189 ou TL > 233) 

Fonte: PRODIST, 2012 

Por outro lado, NT-010/2012 apresenta as faixas de tensão e seus respectivos 

tempos de conexão, representados na Tabela 7. A mesma não apresenta valores específicos 

para a tensão de conexão de 380 V, assim, para efeito de ajustes, esse trabalho se baseou em 

valores de tensão de fase, 220 V, convertendo-os para tensão de linha através da multiplicação 

direta por raiz quadrada de três. 
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Tabela 7 – Ajustes de sobretensão e subtensão em baixa tensão segundo NT-010/2012 

Faixa de Tensão de Leitura-TL (V) Tempo de desconexão (s) 

TL > 231 0,2 

189 ≤ TL ≤ 231 Operação Normal 

TL < 189 0,4 

Fonte: NT-010/2012 COELCE 

Enquanto a IEEE 1547 (2003), que indica recomendações para a conexão de 

geradores distribuídos às redes de distribuição de energia, indica os tempos de desconexão em 

função da tensão conforme apresentado na Tabela 8. 

Tabela 8 – Resposta do sistema de conexão para anormalidades na tensão 

Faixa de Tensão (%) Tempo de desconexão (s) 

V < 50 0,16 

50 ≤ V < 88 2,00 

110 < V < 120 1,00 

V ≥ 120 0,16 

Fonte: IEEE 1547, 2003. 

Por conseguinte, o valor de ajuste para a atuação da função de subtensão foi 

baseado na NT-010/2012 e na IEEE 1547, pelo fato de apresentarem os níveis de tensão e o 

tempo de atuação. Assim, a atuação se dará para um nível de tensão menor ou igual a 0,86 pu 

com um tempo de duração de pelo menos 0,4 segundos. Dessa maneira, foi possível atender a 

ambas as normas, NT-010/2012 e na IEEE 1547. Considerando a tensão de 380 V e o TP com 

relação de 3,3 o valor de tensão secundário e de fase para parametrização do relé será:  

, ,
,

ajV V t ms   27

380
0 86 57 17 400

3 3 3
     (4) 

O tempo de atuação de 400 milissegundos é contabilizado em lógica programada 

no relé de proteção utilizado. O relé não aceita o valor em segundos, então é necessária a 

conversão do tempo para ciclos, resultando em 24 ciclos.  

 

5.3.3 Ajuste da função de proteção contra sobretensão (59) 

A função de proteção contra sobretensão atua em ocasiões em que o valor da 

tensão medida se encontra acima de um valor pré-estabelecido no ajuste do relé. Assim como 

na função de subtensão, a escolha do valor de atuação foi baseada nas duas normas, de acordo 

com os valores apresentados nas tabelas anteriores. 
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Desta forma, o valor de ajuste para a atuação da função de sobretensão foi baseado 

na NT-010/2012 e na IEEE 1547, pelo fato de apresentarem os níveis de tensão e o tempo de 

atuação. Assim, a atuação ocorrerá para valores de tensão maiores ou iguais a 1,05 pu com um 

tempo de atuação maior ou igual a 200 milissegundos. Considerando o TP com relação de 3,3 

o valor de tensão secundário de fase para parametrização do relé será:  

, ,
,

ajV V t ms   59

380
1 05 69 8 200

3 3 3
     (5) 

O tempo de atuação de 200 milissegundos é também parametrizado por meio de 

lógica de programação do relé de proteção utilizado. O relé não aceita o valor em segundos, 

então é necessária a conversão do tempo para ciclos, resultando em aproximadamente 12 

ciclos. 

 

5.3.4 Ajuste da função de proteção contra sub e sobrefrequência (81) 

A atuação da função de proteção contra anormalidades na frequência atua nas 

ocasiões em que o valor da frequência de operação do sistema se encontra abaixo 

(subfrequência) ou acima (sobrefrequência) de valores pré-estabelecidos. Sua atuação poderá 

ser instantânea e/ou temporizada dependendo da filosofia adotada. 

De acordo com o Módulo 8 do Prodist (2012), as condições normais de operação 

em regime permanente do sistema de distribuição devem apresentar um valor de frequência 

situado entre 59,9 Hz e 60,1 Hz. Para os casos de distúrbios no sistema de distribuição indica-

se que as instalações de geração conectadas ao sistema de distribuição garantam que o valor 

da frequência retorne para a faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz em 30 segundos. Esse tempo seria 

para permitir a recuperação do equilíbrio carga-geração. Já para os casos em que haja a 

necessidade de corte de geração ou de carga para alcançar o equilíbrio carga-geração, o 

Prodist (2012) indica três faixas de valores de frequência e tempo para a operação. A Tabela 9 

apresenta um resumo das exigências apresentadas acima. 
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Tabela 9 – Resumo das exigências do Prodist (2012) quanto a variações na frequência 

 

Fonte: Própria do autor. 

A NT-010/2012 (COELCE, 2012) apresenta exigências de ajustes para anomalias 

na frequência semelhantes às do Prodist (2012). 

A IEEE 1547 (2003) recomenda que as faixas de frequência do sistema, 

dependendo da potência instalada da geração distribuída, respeitem os valores apresentados 

na Tabela 10. 

Tabela 10 – Resposta do sistema de conexão para anormalidades na frequência 

Potência da GD Faixa de Frequência (Hz) 
Tempo de desconexão 

(s) 

≤ 30 kW 
> 60,5 0,16 

< 59,3 0,16 

> 30 kW 

> 60,5 0,16 

< {59,8 – 57,0} 

(ajustável) 
Ajustável de 0,16 a 300 

< 57,0 0,16 

Fonte: IEEE 1547, 2003. 

Assim, baseado na Tabela 9 e na Tabela 10, os ajustes para a função de proteção 

contra anomalias na frequência foram: 

,

, ,

,

, ,

sub

sub

sobre

sobre

Aj Hz t ms

Aj Hz t ms

Aj Hz t ms

Aj Hz t ms

  

  

  

  

1

81

2

81

1

81

2

81

59 3 160

56 50 33 33

60 50 160

65 00 33 33

 

Dessa forma os ajustes respeitam as atuações temporizadas recomendadas pela 

IEEE 1547 (2003) e as atuações instantâneas exigidas pelo Prodist (2012) e NT-010/2012. 

Note que, segundo o Prodist (2012), atuação instantânea deveria acontecer para um valor de 

66 Hz. No entanto, o ajuste foi feito em 65 Hz em virtude de uma característica específica do 

Anomalia Causa Faixa de Frequência (Hz) Tempo de desconexão (s) 

Subfrequência 
Distúrbio na 

distribuição 
59,5 30 

Subfrequência 
Corte de 

geração/carga 

58,5 10 

57,5 5 

56,5 0 

Sobrefrequência 
Distúrbio na 

distribuição 
60,5 30 

Sobrefrequência 
Corte de 

geração/carga 

62 30 

63,5 10 

66 0 
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relé de proteção utilizado que apenas reconhece o valor máximo de 65 Hz. Outra adequação 

necessária em função de características do relé foram os tempos de atuação, que deveriam ser 

instantâneos, para os valores de frequência do sistema de 56,50 Hz e 65 Hz. Tais tempos de 

atuação foram configurados para 33,33 milissegundos, pois é o tempo mínimo configurável 

no relé de proteção utilizado. Para a parametrização, estes valores serão inseridos em ciclos ao 

invés de segundos, sendo 10 ciclos para 160 milissegundos e 2 ciclos para 33,33 

milissegundos. 

Percebe-se nesse momento que o relé não pode atender às exigências das normas. 

No entanto este trabalho trata de uma parametrização a ser apenas ensaiada em laboratório. 

Em um caso de aplicação real do equipamento seria então constatada a impossibilidade de sua 

utilização para a aplicação sob estudo. Vale ressaltar a importância do detalhamento completo 

da especificação de um equipamento para utilização em “campo”. Deve-se deixar claro ao 

fabricante escolhido todas as características necessárias para que o dispositivo atenda as 

peculiaridades do sistema a ser protegido e as exigências das normas. 

 

5.3.5 Ajuste das funções de proteção contra sobrecorrente (50/51 e 50N/51N) 

Os ajustes das funções de sobrecorrente temporizada de fase e de neutro foram 

realizados considerando uma curva de Tempo Inverso IEC 60255-3 dada pela Equação (6). 

cc

pickup

op

I

I
DT t





 
  

  

1

        (6) 

Onde, 

Dial de tempoDT   

Tempo de operaçãoopt   

Corrente de curto circuitoccI   

Corrente de pickuppickupI   

 e Constantes que determinam a inclinação da curva inversa    

A Tabela 11 apresenta as constantes para as curvas IEC 60255-3. 
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Tabela 11 – Constantes  e  para as curvas inversas IEC 60255-3  

Tipo de curva α β 

Normalmente Inversa 0,02 0,14 

Muito Inversa 1,00 13,50 

Extremamente Inversa 2,00 80,00 

Fonte: IEC 60255-3.  

 

Para o cálculo do Dial de Tempo, na parametrização das funções 50/51 serão 

consideradas a corrente de curto-circuito trifásico e as correntes de ajuste e de pickup segundo 

as equações abaixo. 

max,aj

I
I

RTC
 51 1 2

         (7) 

pickup ajI I RTC 51 51         (8) 

aj ajI I 50 515
         (9) 

Em que, 

Corrente de ajuste temporizada de fase (TAPE)ajI 51  

max = Corrente máxima de cargaI  

Corrente de ajuste instantânea de faseajI 50  

Normalmente nos critérios adotados no ajuste das funções 50/51N para o cálculo 

do Dial de Tempo, a corrente de curto-circuito é a monofásica mínima, pois somente haveria 

corrente de desequilíbrio no neutro nos casos de faltas desequilibradas, envolvendo uma ou 

duas fases e/ou a terra. Assim para uma melhor sensibilidade utiliza-se a menor corrente de 

curto-circuito, que é a monofásica mínima. As correntes de ajuste e de pickup são calculadas 

segundo as equações abaixo (SILVA, 2011). 

max,aj N

I
I

RTC
 51 0 3          (10) 

pickup N aj NI I RTC 51 51          (11) 

aj N aj NI I 50 515           (12) 

Em que, 

Corrente de ajuste temporizada de neutroaj NI 51  
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Corrente de ajuste instantânea de neutroaj NI 50
 

Como se pode observar na em (10) esse critério seleciona a corrente de atuação de 

neutro para 30% do valor da corrente máxima de carga (de fase). No entanto, esse critério não 

se aplica à topologia do sistema a ser protegido no estudo desse trabalho, em virtude do alto 

valor da corrente nominal de neutro na topologia estudada, como se pode verificar na Tabela 

4. Caso fosse utilizado esse critério ocorreriam atuações indevidas da proteção de neutro. 

Em função das peculiaridades citadas anteriormente, propõe-se, neste trabalho, a 

utilização de múltiplos grupos de ajustes para as proteções, de forma a aumentar a 

sensibilidade em cada cenário de operação.  

A escolha do número de grupos de ajustes foi baseada em função dos cenários de 

operação e das características do relé utilizado nos testes de laboratório, que conta com seis 

grupos de ajustes disponíveis para configuração. Para o caso em estudo, seriam necessários 

sete grupos de ajustes para cobrir todos os cenários possíveis da Tabela 4. Em virtude da 

limitação do relé usado, foi necessária uma análise dos cenários para encontrar dois cenários 

que pudessem operar sob a proteção do mesmo grupo de ajuste. O cenários escolhidos foram 

os cenários 6 e 7 da Tabela 4. Tal escolha foi baseada no fato dos desequilíbrios de corrente 

nestes cenários serem relativamente próximos e pela característica semelhante entre ambos de 

não haver nenhuma fase com valor de tensão nulo. 

O controle da mudança automática de grupo de ajuste foi definido pelo número de 

grupos de geração ativos. O estado dos disjuntores, indicado por bits de controle 

representados na Figura 5 por D2, D3 e D4, é enviado para três entradas digitais do relé do 

ponto de conexão. O relé analisa as informações e realiza a seleção do grupo de ajuste através 

de lógica interna previamente elaborada, de acordo com a Tabela 12 onde o valor “1” 

representa ativo e o valor “0” representa desativado. 

Tabela 12 – Bits de controle para mudança automática de grupos de ajuste 

Gerações Grupos de Ajuste 

GI GII GIII GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 GA6 

0 0 0 1 - - - - - 

0 0 1 - - - - - 1 

0 1 0 - - - 1 - - 

0 1 1 - - - - - 1 

1 0 0 - - 1 - - - 

1 0 1 - - - - 1  

1 1 0 - 1 - - - - 

1 1 1 1 - - - - - 
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Fonte: Própria do autor. 

As informações da Tabela 12, a respeito dos estados das gerações, chegam às 

entradas digitais do relé através de cabos por meio de um sistema que utiliza uma fonte de 

tensão contínua, chaves contatoras e interruptores para o comando. Esse sistema, cujo 

diagrama funcional está ilustrado na Figura 7, foi projetado de forma a emular os disjuntores 

D2, D3 e D4 representados na Figura 5.  

Na Figura 7, K1, K2 e K3 representam os disjuntores D2, D3 e D4, 

respectivamente. Seus contatos de força conduzem as correntes para as entradas de medição 

de TCs do réle de proteção (IA, IB e IC, sendo o IN recebendo a soma dessas três graças à 

ligação em estrela), enquanto que seus contatos auxiliares conduzem uma tensão, contínua de 

125 V, às entradas digitais IN103, IN104 e IN105 do relé, respectivamente. K1, K2 e K3 são 

acionadas manualmente através das botoeiras B1, B2 e B3, de acordo com o diagrama de 

comando ilustrado na Figura 7. 

Figura 7 – Diagrama de (a) força e de (b) comando da bancada experimental 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

Fonte: Própria do autor 

A filosofia adotada para o cálculo das proteções de neutro foi igual à adotada para 

a proteção de fase, com a diferença da utilização do curto-circuito monofásico mínimo e as 

correntes máximas de neutro, valores previamente conhecidos e apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Níveis de curto-circuito 

Curto-circuito Trifásico Bifásico Monofásico Monofásico mínimo 

Lado de alta (13,8 kV) 1991,11 A 1724,35 A 1331,48 A 77,37 A 

Lado de baixa (380 V) 71310,64 A 61756,83 A 106222,59 A 2841,34 A 

 

Os ajustes foram calculados para os três tipos de curva IEC, definidos junto com 

suas constantes na Tabela 11. O tipo de curva escolhido foi a IEC Normalmente Inversa 

(N.I.), pois foi a única em que se encontraram, através dos cálculos, valores praticáveis de 

Dial de Tempo.  O tempo de atuação é utilizado para coordenar as proteções com outras a 

jusante ou a montante. Nesse caso, pelo fato de não dispor de outros valores de tempo para 

realizar a coordenação, o tempo de operação escolhido foi de 100 milissegundos. Vale 

ressaltar a importância de que, caso esse estudo seja utilizado, as proteções a montante devem 

utilizar um tempo de atuação maior que 100 milissegundos, assim como as proteções a 

jusante atuem em um tempo menor que 100 milissegundos. A Tabela 14 apresenta os 

resultados obtidos para os ajustes das funções de sobrecorrente para os seis grupos de ajustes. 

Tabela 14 – Ajustes das funções de sobrecorrente 

Grupo de 

ajuste 
RTC 

Corrente 

de 

Pickup (A) 

Cód. 

ANSI 

Ajustes da proteção 
Tipo de 

Tempo- 

rização 
Proteção 

Graduação 

TAPE 
Dial de 

Tempo 
Inst. 

GA1 50-5 44,4 50 / 51 Fase 4,4 0,11 22,2 IEC N.I. 

GA1 50-5 18,74 50/51N Neutro 1,87 0,08 9,37 IEC N.I. 

GA2 50-5 21,16 50 / 51 Fase 2,11 0,13 10,8 IEC N.I. 

GA2 50-5 18 50/51N Neutro 1,8 0,08 9 IEC N.I. 

GA3 50-5 21,16 50 / 51 Fase 2,16 0,13 10,8 IEC N.I. 

GA3 50-5 21,16 50/51N Neutro 2,16 0,07 10,8 IEC N.I. 

GA4 50-5 12 50 / 51 Fase 1,2 0,14 6 IEC N.I. 

GA4 50-5 12 50/51N Neutro 1,2 0,08 6 IEC N.I. 

GA5 50-5 44,4 50 / 51 Fase 4,4 0,11 22,2 IEC N.I. 

GA5 50-5 21,6 50/51N Neutro 2,16 0,07 10,8 IEC N.I. 

GA6 50-5 34,8 50 / 51 Fase 3,48 0,12 17,4 IEC N.I. 

GA6 50-5 12 50/51N Neutro 1,2 0,08 6 IEC N.I. 

Fonte: Própria do autor 
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5.3.6 Função de proteção de verificação de sincronismo (25) 

A proteção de sincronismo garante que a conexão ou reconexão de uma fonte de 

geração ao sistema elétrico somente seja realizada no momento em que os valores de tensão, 

frequência e ângulo de fase de ambos estejam situados em uma faixa de similaridade pré-

estabelecida, ou seja, quando estão em sincronismo.  

Segundo Olivindo (2012) a função de sincronização dos Grupos de Geração GI e 

GII deve ser realizada por meio de inversores do tipo grid-tie. Esses inversores estão 

disponíveis no mercado com as funções de gerenciamento de energia, com regulação de 

tensão e frequência, e a função de sincronização. Para o caso do grupo GIII, a função de 

verificação de sincronismo também fica a cargo do conversor de potência utilizado. 

O relé de proteção utilizado neste trabalho é dotado de uma entrada de tensão para 

o TP de sincronismo, conforme ilustrado na Figura 6. Ou seja, o sincronismo seria verificado 

tomando apenas uma das fases como referência. No entanto, em alguns cenários de operação, 

algumas fases poderão ficar com tensão de valor zero no lado das gerações, já que estarão 

desconectadas como mostrado na Tabela 4. O barramento de conexão ainda estaria com o 

valor de tensão da rede, mas no lado da microrrede a tensão seria zero. Assim a função de 

sincronismo poderia não permitir o fechamento do circuito, por não estar recebendo os 

valores de entrada (frequência e ângulo de fase) corretos. Por isso não é possível realizar uma 

verificação correta de sincronismo no ponto de conexão, pois para cada cenário apresentado 

na Tabela 4 seria necessária a escolha de uma fase para conectar o TP de sincronismo. Além 

disso, a NT010/2012 indica que essa proteção poderá ser implementada no conversor de 

potência ou no relé de proteção. Por esses motivos este trabalho não realizou os ajustes de 

verificação de sincronismo no relé de proteção do ponto de conexão. 

 

5.3.7 Função de proteção de anti-ilhamento 

Assim como a proteção de verificação de sincronismo, a proteção de anti-

ilhamento deve ser implementada nos conversores de potência utilizados na conexão das 

gerações ao barramento CA. No caso dos Grupos de Geração I e II, os inversores grid-tie são 

automaticamente desligados quando ocorre perda no fornecimento de energia por parte da 

concessionária. No caso do Grupo III, o conversor utilizado será dotado de funções de 

sobrecorrente e sub e sobretensão. Estando corretamente ajustadas, essas funções irão garantir 



49 

 

o anti-ilhamento inibindo os pulsos de acionamento das chaves nos conversores do DFIG 

(OLIVINDO, 2012). A NT010/2012 também indica que essa proteção poderá ser 

implementada no conversor de potência ou no relé de proteção.  

 

5.4 Comissionamento das funções no relé de proteção 

 

5.4.1 Descrição do relé 

O relé de proteção utilizado neste trabalho é do fabricante Schweitzer Engineering 

Laboratories®, modelo 351 S-7. O relé é dotado de funções de proteção, monitoramento, 

controle e localização de faltas, podendo ser empregado na proteção de qualquer equipamento 

ou circuito do sistema de potência, incluindo linhas de transmissão, alimentadores, 

transformadores, bancos de capacitores, reatores e geradores. A Figura 8 ilustra a foto do 

painel frontal do relé de proteção SEL 351 S-7. 

Figura 8 – Relé de proteção SEL 351 S-7 

 

Fonte: Própria do autor 

As seguintes funções de proteção estão disponíveis no relé (SEL, 2005): 

 50/51 – Sobrecorrente de fase instantânea e temporizada;   

 50/51G – Sobrecorrente residual instantânea e temporizada;   

 50/51N – Sobrecorrente instantânea e temporizada de neutro;   

 50/51Q (46) – Sobrecorrente instantânea e temporizada de sequência 

negativa;   

 67/67G/67Q – Sobrecorrente direcional de fase, residual e de sequência 

negativa;   

 67N – Sobrecorrente direcional de neutro;   

 25 – Verificação de sincronismo;   
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 79 – Religamento automático, até quatro tentativas;   

 27/59 – Subtensão e sobretensão fase-neutro e entre fases;   

 59G – Sobretensão residual;   

 59Q (47) – Sobretensão de sequência negativa;   

 50/62BF – Falha de disjuntor;   

 60 – Perda de potencial;   

 81 – Sub / Sobrefrequência e taxa de variação de freqüência;   

 32P – Direcional de potência ativa;   

 32Q/40 – Direcional de potência reativa;   

 85 – Esquemas de controle ou teleproteção (PUTT, POTT, DCUB, DCB, 

DTT, etc. ou lógica programável).   

A comunicação do relé com o computador é realizada através de entrada serial 

RS-232 com conectores DB-9. O mesmo possui três entradas RS-232 sendo duas localizadas 

no painel traseiro e uma no frontal, além de uma entrada RS-485 localizada no painel traseiro 

(SEL, 2005). 

O relé possui seis entradas digitais (IN101 à IN106) configuradas de fábrica com 

sensibilidade para detecção de nível de tensão de 125 V. Possui também oito contatos de saída 

(OUT101 a OUT107 e ALARM) com capacidade para trip/fechamento do disjuntor. Dois 

deles, OUT101 e OUT102, são híbridos para interrupção de correntes elevadas (SEL, 2005). 

 

5.4.2 Parametrização do relé via software 

As configurações do relé são realizadas por meio do software Acselerator 

Quickset®, que funciona no sistema operacional Microsoft Windows®. Esse software é 

dotado de uma interface amigável a partir do qual é possível, além de ajustar os parâmetros 

das funções de proteção, criar e simular lógicas de controle, registrar eventos, monitorar os 

dados medidos como corrente, tensão e estados das entradas e saídas digitais, entre outras 

funcionalidades (SEL, 2005). 

Deve-se ressaltar a importância de desabilitar todas as funções que não serão 

utilizadas nos ajustes das proteções de forma a evitar atuações indevidas do relé de proteção. 
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Alguns ajustes devem ser comuns aos seis grupos de ajustes, como as funções de 

tensão e frequência, por exemplo. Apenas os ajustes das funções de sobrecorrente devem ser 

específicos para cada grupo de ajuste. 

As figuras a seguir apresentam a parametrização dos ajustes no relé de proteção 

via software. A Figura 9 apresenta a inserção da identificação do relé e das relações de 

transformação dos transformadores de instrumentos no software Acselerator Quickset®. 

Figura 9 – Inserção da identificação e das relações de transformação 

 

Fonte: Própria do autor. 

A Figura 10 apresenta a inserção dos ajustes das funções de sub e sobretensão no 

software Acselerator Quickset®. 
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Figura 10 – Parametrização das funções de tensão 

  

Fonte: Própria do autor. 

A Figura 11 mostra a tela do software em que se indicou o tempo de pickup, em 

ciclos, para os dois temporizadores utilizados. O temporizador SV1 foi configurado para 24 

ciclos, enquanto que o temporizador SV2 foi configurado para 12 ciclos. 

Figura 11 – Inicialização dos temporizadores internos do relé 

  

Fonte: Própria do autor. 
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A Figura 12 mostra a tela do software em que indicou-se quais variáveis seriam 

relacionadas com os temporizadores, sendo a subtensão (27A1, 27B1 e 27C1) relacionada 

com o temporizador SV1 e a sobretensão (59A1, 59B1 e 59C1) relacionada com o 

temporizador SV2.  

Figura 12 – Indicação das variáveis ligadas aos temporizadores 

  

Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 13 apresenta a inserção dos ajustes das funções de sub e sobrefrequência 

no software Acselerator Quickset®. Os níveis 1 e 2 (Level 1 e Level 2, na figura) foram 

configurados para subfrequência, enquanto que os níveis 3 e 4 (Level 3 e Level 4, na figura) 

foram configurados para sobrefrequência. 

Figura 13 – Parametrização das funções de frequência 

  

Fonte: Própria do autor. 
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A Figura 14 apresenta a tela do software onde é possível inserir as condições para 

ativação dos grupos de ajustes. Os estados das gerações GI, GII e GIII, representados na 

Tabela 12, estão associados às entradas digitais do relé IN103, IN104 e IN105, 

respectivamente. De acordo com a lógica da mesma tabela cada um dos grupos de ajuste será 

selecionado. 

Figura 14 – Parametrização da mudança de grupos de ajuste. 

  

Fonte: Própria do autor. 

Como já mencionado e apresentado na Tabela 14, para cada grupo de ajuste existe 

uma parametrização diferente para as funções de sobrecorrente de fase (50/51) e de neutro 

(50/51N). 

 A Figura 15 ilustra a tela do software em que, para cada um dos seis grupos de 

ajuste, foram inseridos a corrente de pickup, o tipo de curva e o Dial de Tempo para a função 

de sobrecorrente temporizada de fase (51). A tela de ajustes da função de sobrecorrente 

temporizada de neutro (51N) apresenta uma interface similar à ilustrada na Figura 15 e não 

está ilustrada neste trabalho.  

A Figura 16 ilustra a tela do software em que, para cada um dos seis grupos de 

ajuste, foi inserida a corrente de atuação para a função de sobrecorrente instantanea de fase 

(50). A tela de ajustes da função de sobrecorrente instantânea de neutro (50N) apresenta uma 

interface similar à ilustrada na Figura 16 e não está ilustrada neste trabalho. 
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Figura 15 – Tela de parametrização da função de sobrecorrente temporizada de fase. 

 

Fonte: Própria do autor. 

Figura 16 – Tela de parametrização da função de sobrecorrente instantânea de fase 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

5.5 Comissionamento dos ensaios na mala de testes 

Os ajustes do equipamento de testes como tempo de atuação, valores de pickup e 

tolerâncias, por exemplo, devem estar de acordo com os ajustes parametrizados no relé de 

proteção. Dessa forma, o software da mala de testes poderá mensurar corretamente o 

desempenho do relé.  
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5.5.1 Descrição da mala de testes 

O equipamento de testes utilizado neste trabalho é o Testador Universal 

Hexafásico CE 6006 do fabricante Conprove Engenharia®. Trata-se de um moderno 

equipamento de aferição e testes aplicado a todos os tipos relés de proteção, sejam eles 

eletromecânicos, estáticos ou numéricos. A ferramenta também é capaz de testar transdutores 

de corrente, tensão e frequência, além de análise de qualidade de energia. O envio e 

recebimento de mensagens GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) de acordo 

com a norma internacional IEC 61850 também está disponível neste equipamento 

(CONPROVE, 2009). 

O equipamento permite a geração de ondas senoidais distorcidas, com conteúdo 

harmônico e valores variáveis de amplitude e ângulos de fase, de forma individual para cada 

fase. A aplicação de ensaios transitórios pode ser realizada com formas de onda criadas pelo 

usuário ou através de formas de onda obtidas de registradores digitais de perturbações ou de 

programas de simulação, em formato COMTRADE (CONPROVE, 2009). 

A Figura 17 apresenta o painel frontal da caixa de testes CE 6006. 

Figura 17 – Painel frontal da mala de testes 

 
Fonte: CONPROVE, 2009. 

O acesso ao hardware do dispositivo ocorre através do seu painel frontal. A mala 

de testes possui uma saída hexafásica com quatorze combinações possíveis de configuração 

das saídas de tensão e/ou corrente. Elas variam de acordo com a necessidade de utilização, 

simultânea ou não, dos canais de corrente e tensão, assim como suas faixas de valores de 



57 

 

potência. Cada uma das seis saídas de tensão (V1, V2, V3, V4, V5 e V6) pode entregar até 300 

V (valor eficaz) com potência 90 VA monofásica. As seis saídas de corrente (I1, I2, I3, I4, I5 e 

I6) podem entregar até 20 A (valor eficaz) em cada saída, quando utiliza a configuração 

hexafásica, com potência de até 90 VA (CONPROVE, 2009). 

A mala de testes possui ainda canais de medição trifásicos de tensão e de corrente, 

usados na aquisição de sinais para a análise da qualidade de energia elétrica e oscilografia. 

Trata-se de três medidores de tensão até 600 V eficaz (fase-terra) e três medidores de corrente 

de até 1000 A eficaz (CONPROVE, 2009). 

As oito entradas digitais (BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI7 e BI8) podem ser 

configuradas para acionamento por contato ou por valor de tensão aplicado, sendo 5, 50 ou 

100 V de pico. As entradas digitais podem ser utilizadas para o controle de parada do 

cronômetro durante os testes manuais e automáticos de relés de proteção. As quatro saídas 

digitais (BO1, BO2, BO3 e BO4) podem ser configuradas para acionamento por contato, 

normalmente aberto ou normalmente fechado, e são livres de potencial (CONPROVE, 2009). 

Uma fonte de tensão auxiliar, configurável de 0 à 265 V, de tensão contínua, 

também está disponível no painel frontal do dispositivo. A mesma poderá ser utilizada para a 

alimentação do relé de proteção sob testes, por exemplo (CONPROVE, 2009). 

 

5.5.2 Procedimentos experimentais 

A caixa de testes possui um pacote de softwares diversificado que proporciona a 

realização de ensaios das principais funções de proteção em relés. Todos os softwares são 

compatíveis com o sistema operacional Windows® e são dotados de uma interface gráfica 

amigável, além do idioma ser em português. A avaliação do desempenho em cada ponto do 

teste é realizada de forma automática através da definição, por parte do usuário, das bases de 

tolerância para os limites de atuação do relé (CONPROVE, 2009). 

Os softwares disponíveis na mala de testes são (CONPROVE, 2009): 

 CALIBRAC – Software para calibração da mala de testes; 

 MANUAL – Software para testes manuais de sobrecorrente de fase e de 

neutro, sub e sobretensão, diferencial e restrição harmônica; 

 MULTIM – Software para medições instantâneas de tensão e corrente; 
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 TRANSIENT – Software para reprodução de arquivos de medição em 

regime transitório, conhecidos como arquivos COMTRADE (Common 

Format for Transient Data Exchange); 

 SEQUENC – Software para geração de sequências de falta; 

 RAMPA – Software para gerar sequências de sinais com incrementação 

em rampa de tensão, frequência e ângulo de fase; 

 MASTER – Software para gerar sequências de todos os tipos de sinais 

 SOBRECOR – Software para testes em relés de sobrecorrente 

 DIFERENC – Software para testes em relés diferenciais 

 RESTHARM – Software p/ Testes de Restrição Harmônica 

 DISTANC – Software para testes em relés em relés de distância 

O usuário realiza, então, a configuração da caixa de testes de acordo com os 

parâmetros característicos do relé, de modo que não haja erros na avaliação das funções de 

proteção. 

Em todos os ensaios foram utilizados dois softwares, o MANUAL e o RAMPA.  

A configuração do hardware é realizada na janela representada pela Figura 18. 

Aqui foram definidos três canais de geração para corrente e três para tensão. Estes canais 

realizam o papel da saída dos transformadores de intrumentos. 

Figura 18 – Configuração de hardware da mala de testes via software 

  

Fonte: Própria do autor. 
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Através do software MANUAL foram realizados os ensaios de sobrecorrente e 

sub e sobretensão. Nesta ferramenta de software, foram parametrizadas as três tensões fase-

neutro no nível do secundário dos TPs e defasadas de 120 graus. Para cada cenário de 

operação apresentado na Tabela 4, foram inseridas as correntes de fase no nível do secundário 

dos TCs e também defasadas de 120 graus. A Figura 19 ilustra a tela inicial do software 

MANUAL, sendo indicado o local de inserção dos parâmetros dos canais de geração de 

tensão (V1, V2, V3) e corrente (I4, I5 e I6). Estes canais executam a função do secundário dos 

transformadores de instrumentos (TCs e TPs). 

Para os ensaios de sobrecorrente foram inseridos os valores do Dial de Tempo, 

tipo de curva, corrente de pickup temporizado e instantâneo, tolerâncias percentuais e 

absolutas de tempo e corrente informadas pelo fabricante do relé. O tipo de falta também fo i 

selecionado, sendo trifásica para a função de fase e monofásica para a função de neutro. A 

Figura 19 ilustra a tela inicial do software MANUAL, sendo indicado o local de inserção dos 

parâmetros de sobrecorrente. 

Para os ensaios de sub e sobretensão foram inseridos os valores de atuação, seus 

respectivos tempos e tolerâncias percentuais e absolutas de tempo e tensão informadas pelo 

fabricante do relé. A Figura 20 apresenta a inserção desses dados no software MANUAL. 

Figura 19 – Tela inicial do software Manual 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

Parâmetros de sobrecorrente 

Canais de geração 
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Figura 20 – Abas dos ensaios de (a) sobretensão e (b) subtensão no software Manual 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Própria do autor. 

Para o ensaio de sub e sobrefrequência foi utilizado o software RAMPA.  Nesta 

ferramenta de software, foram parametrizadas as três tensões fase-neutro no nível do 

secundário dos TPs e defasadas de 120 graus. Na mesma foram criadas sequências de 

variação da frequência de forma a alcançar os valores configurados no relé para sua atuação. 

A Figura 21 apresenta a inserção desses dados no software Rampa. Neste ensaio, os valores 

de pickup e de tempo são analisados. 
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Figura 21 – Ensaio no software Rampa 

 

Fonte: Própria do autor. 

No ensaio para verificação da mudança automática de grupo de ajuste, a mala de 

testes foi utilizada para a geração das correntes de cada uma das gerações. O seu hardware foi 

configurado para seis canais de corrente na mesma tela ilustrada na Figura 18. O sistema foi 

considerado como sequência de fase ABC, sendo a fase A na referência (ângulo zero graus). 

Os canais de corrente I1, I2 e I3, foram destinados ao DFIG (GIII), sendo 

configurados com a sua corrente nominal de 1,9 A (valores de fase em secundário) e 

defasados de 120 graus. Os canais de corrente I6 e I5 foram utilizados para representar as 

gerações GI e GII, respectivamente. O valor de corrente para GI foi parametrizado no canal I6 

com o seu valor nominal de 1,8 A (valor secundário de fase) e o ângulo de 120 graus, de 

forma que essa geração monofásica esteja conectada na fase C. O valor de corrente para GII 

foi parametrizado com o seu valor nominal de 1,0 A (valor secundário de fase) e o ângulo de 

240 graus, de forma que essa geração monofásica esteja conectada na fase B. A Figura 22 

ilustra a tela do software em que são configurados os canais de geração. 

A entrada e saída de operação das fontes de geração foram controladas 

manualmente através de chaves contatoras acionadas por interruptores de acordo com o 

sistema descrito na seção 5.3.5. Assim quando em operação, o contato auxiliar referente a 

cada geração aciona uma entrada digital do relé, sendo a entrada IN103 referente ao GI, a 

IN104 referente ao GII e a IN105 referente ao DFIG (GIII). 
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O relé por sua vez recebe as informações dos estados das gerações (com valor de 

125 V) e por meio de sua lógica interna, realiza a mudança automática de grupo de ajustes. A 

lógica de mudança dos grupos de ajuste foi parametrizada conforme ilustrado na Figura 14, 

seguindo a lógica apresentada na Tabela 12. 

Uma forma de monitorar os grupos ativos seria através da IHM (Interface Homem 

Máquina), disponível no software Acselerator Quickset®. No entanto, através dessa IHM não 

é possível mensurar o tempo de resposta do relé de proteção após as mudanças nos cenários 

de operação. Então, para verificar a mudança de grupo, foram parametrizadas seis saídas 

digitais do relé para monitorar cada um dos grupos. Assim, quando um grupo estiver ativo, a 

saída correspondente estará também ativa. Esse ajuste é apenas um artifício utilizado para 

monitorar os grupos de ajustes ativos e não é considerado um ajuste de proteção, sendo 

removido após este ensaio. As informações foram então enviadas para um canal do 

osciloscópio, junto com as informações dos estados das gerações.  

Figura 22 – Parametrização dos canais de geração 

 

Fonte: Própria do autor. 

A Figura 23 apresenta o resultado de um exemplo de operação da mudança de 

grupo de ajustes. As gerações GI, GII e GIII estão representadas pelas cores vermelho, verde 

e azul, respectivamente. Na mesma figura estão representados os estados das gerações (GI na 

cor vermelha, GII na cor verde e DFIG na cor azul) e o estado do Grupo de Ajuste 2 (GA2). 
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Ainda na Figura 23 têm-se inicialmente os três grupos de geração operando, 

resultando na ativação do Grupo de Ajuste 1 (GA1), que não está representado na mesma em 

virtude de uma limitação do osciloscópio que possui apenas quatro canais. Depois de um 

tempo o DFIG (GIII) sai de operação, por conta de uma possível queda na velocidade do 

vento, por exemplo. Então o relé de proteção recebe essa informação através de suas entradas 

digitais. Através da lógica programada no mesmo, ocorre a mudança automática de grupo de 

ajuste para o GA2. 

Figura 23 – Operação de mudança de grupo de ajuste (GA1 para o GA2) 

 
Fonte: Própria do autor. 

Percebe-se na Figura 23 que saída de operação do DFIG ocorreu no tempo 2,5 

segundos, indicado na mesma pela seta localizada mais a esquerda. Na mesma figura percebe-

se que a ativação do GA2 no tempo 6,5 segundos, indicado na mesma pela seta localizada 

mais a direita. Assim a diferença entre a saída da geração e a resposta do relé foi de 4 

segundos. Esse tempo relativamente grande ocorre em virtude do processamento dos dados 

por parte do relé de proteção. Vale ressaltar que esse tempo inclui a leitura dos estados das 

gerações, a mudança do grupo de ajuste e a ativação da saída correspondente ao grupo, assim 

como o tempo de processamento do osciloscópio. 
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5.5.3 Resultados de ensaios 

O equipamento de testes utilizado oferece a opção de gerar um relatório 

automático com os resultados de desempenho do relé de proteção sob testes. Estes resultados 

estão apresentados no ANEXO I. 

O relé testado neste trabalho apresentou um desempenho satisfatório para as 

funções de proteção de sub e sobretensão, obtendo uma resposta dentro dos limites de 

aceitação informados pelo fabricante tanto em valores de pickup quanto no tempo de atuação. 

 Os desempenhos nas funções de sub e sobrefrequência foram satisfatórios quanto 

aos valores de pickup. No entanto, os tempos de atuação para estas funções não se localizaram 

dentro da faixa de tolerância. Sendo assim constatada a impossibilidade de utilização deste 

relé de proteção para essa aplicação. 

Os desempenhos nas funções de sobrecorrente foram satisfatórios quando se 

testaram os múltiplos 2, 3 e 4 do pickup e atuação instantânea. Em todos os grupos de ajuste a 

atuação seguiu a curva inversa e respeitou os limites de tolerância. Já em relação ao valor de 

pickup o relé somente foi aprovado nos grupos GA4, para fase e neutro, e no GA6 para 

neutro. 

A mudança de grupos de ajuste foi realizada de forma correta pelo relé de 

proteção, que processou corretamente a lógica apresentada na Tabela 12. A utilização de 

múltiplos grupos de ajustes provocou uma melhoria na sensibilidade das funções de 

sobrecorrente de fase e neutro e eliminou as atuações desta última. 

 

5.6 Conclusão 

Os ajustes de proteção necessários ao ponto de conexão da microrrede foram 

calculados com base nas normas vigentes no Brasil, além de recomendações apresentadas em 

normas internacionais. Foram observadas as peculiaridades do sistema a ser protegido, que 

apresenta variações em sua topologia acarretadas pelas entradas e saídas de operação dos 

grupos de geração. Tais variações provocariam falhas na atuação das funções de sobrecorrente 

de neutro. Como solução a este problema foi utilizada uma mudança automática de grupos de 

ajustes das proteções, que foi controlada seguindo uma lógica de acordo com os estados de 
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cada uma das fontes de geração (ativadas ou desativadas). Os ajustes de proteção se 

adequaram também às limitações do relé de proteção utilizado.  

Os ensaios de desempenho das funções de proteção implementadas foram 

realizados em laboratório e apresentados nos anexos. Por fim foi feita uma análise dos 

resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 

O presente trabalho realizou os estudos, as parametrizações e os ensaios de 

desempenho de um relé de proteção para o ponto de conexão de uma microrrede ao sistema 

de distribuição.  

Além das exigências das normas consultadas, PRODIST, NT-010 e IEEE 1547, e 

as limitações do relé utilizado, os ajustes das proteções tiveram que se adequar principalmente 

às características da microrrede a ser protegida.  

A microrrede sob estudo apresenta vários possíveis cenários de operação, 

provocando mudanças no sistema elétrico em relação aos sistemas trifásicos convencionais. A 

principal peculiaridade observada foi o alto valor da corrente nominal de neutro, decorrente 

dos desequilíbrios das correntes nas fases. Isso ocorre em virtude da existência de duas 

conexões de fontes monofásicas presentes nessa microrrede. Outro fato que pode agravar essa 

situação de desequilíbrio é a fase escolhida para a conexão dessas fontes monofásicas, na 

mesma fase ou em fases distintas. Segundo o estudo realizado neste trabalho, a forma mais 

adequada é a conexão das duas fontes monofásicas em fases distintas, de forma a reduzir os 

desequilíbrios de corrente nas fases e em consequência reduzir os valores das correntes 

nominais de neutro. 

 Verificou-se que a alta corrente nominal de neutro provocaria uma falha na 

atuação das funções de sobrecorrente de neutro (50/51N), caso fossem utilizados os critérios 

convencionais para os seus cálculos. O observação e análise dos cenários de operação, 

motivaram este trabalho a propor a utilização de múltiplos grupos de ajuste para a proteção do 

ponto de conexão dessa microrrede. O intuito é melhorar a sensibilidade das proteções de 

sobrecorrente de neutro, evitando atuações indevidas do relé de proteção. 

Foram utilizados seis grupos de ajustes em virtude das características dos cenários 

e da limitação do relé utilizado. As mudanças de grupo de ajustes foram efetuadas de forma 

automática pelo relé. Um sistema, utilizando chaves contatores e fonte de tensão contínua, foi 

montado na bancada experimental de forma a enviar as informações a respeito dos estados das 

gerações a três entradas digitais relé de proteção. Uma lógica foi desenvolvida para que, a 

partir dos estados das gerações (em operação ou não), o relé selecione automaticamente o 

grupo de ajuste correspondente. 
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Os ajustes das funções de sub e sobretensão, sub e sobrefrequência, as lógicas de 

mudança de grupo de ajustes e as saídas de trip são comuns a todos os grupos de ajuste. Por 

outro lado, os ajustes das funções de sobrecorrente instantânea e temporizada de fase (50/51) 

e de neutro (50/51N) são exclusivos para cada um dos seis grupos de ajustes. Essa prática 

provocou uma melhoria na sensibilidade das proteções de fase e principalmente de neutro, 

que agora não atua de forma indevida. 

Os resultados de cálculos dos ajustes das proteções respeitaram as exigências das 

normas, as características do relé de proteção e se adequaram ao sistema a ser protegido, no 

caso a microrrede. 

Os ensaios de desempenho das funções de proteção foram realizados utilizando 

uma mala de testes. Esta é responsável por realizar as funções do secundário dos 

transformadores de instrumentos, TCs e TPs através de seus canais de geração. A mesma é 

responsável também por receber o sinal de trip do relé de proteção, verificando os valores de 

módulo das grandezas (corrente, tensão e frequência) e o tempo de atuação do relé de 

proteção. Além disso, a partir do software da mala de testes, foi possível gerar um relatório de 

desempenho das funções de proteção. 

O desempenho do relé de proteção apontou pontos satisfatórios nas funções de 

sub e sobretensão. O mesmo não apresentou um desempenho satisfatório no ensaio das 

funções de sub e sobrefrequência, pois não respeitou os limites configurados de tempo de 

atuação. Quanto às funções de sobrecorrente o relé foi reprovado quanto aos valores mínimos 

de atuação (valor de pickup), mas obteve um desempenho satisfatório nos testes dos múltiplos 

desse valor e nos testes de atuação instantânea.  

Através da utilização de múltiplos grupos de ajustes foi possível melhorar a 

sensibilidade das funções de sobrecorrente, principalmente as de neutro (50/51N), quando 

submetido a mudanças de topologia da rede. 

Constatou-se a impossibilidade de utilização do relé de proteção testado neste 

trabalho para a aplicação sob estudo, sendo necessária a especificação detalhada de um 

equipamento que seja capaz de atender as exigências das normas, assim como as necessidades 

da topologia a ser protegida. 
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6.2 Trabalhos futuros 

Recomenda-se como trabalho futuro um estudo aprofundado sobre aplicação de 

proteção adaptativa e sistemas distribuídos baseados em multiagentes para microrredes. 

A parametrização das funções dos ajustes de proteção propostos neste trabalho em 

outro relé de proteção, de forma a comparar os desempenhos de outro equipamento comercial, 

cujas características sejam capazes de atender aos requisitos necessários. 

A utilização de um CLP (Controlador Lógico Programável) para realizar a lógica 

implementada neste trabalho utilizando chaves contatoras e interruptores, de forma a enviar as 

informações dos estados das gerações ao relé de proteção. 

Realizar um estudo aprofundado sobre as fontes de geração, eólica, solar e célula 

combustível, que compõem a microrrede a ser instalada na UFC Campus Pici, observando as 

proteções necessárias individualmente. 

Realizar o mesmo estudo das proteções com múltiplos grupos de ajuste 

considerando a conexão das fontes monofásicas da microrrede da UFC Campus do Pici em 

uma mesma fase. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Relatório dos ensaios do relé do ponto de conexão da microrrede Campus 

do Pici 
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Todos os grupos de ajuste – Sobretensão (59) 
 

 

Simulação: Falta ABC 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

1.000  66.480V ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

69.800V ----- 0.200s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 1.00% 0.50V Tempo 4.00% 0.00s 

 

   

Resultados V x t 
Pnt V Capt. [V] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 69.90 0.192 100.0 0.201 Aprov. 
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Todos os grupos de ajuste – Subtensão (27) 
 

 

Simulação: Falta ABC 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

1.000  66.480V ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

57.170V ----- 0.400s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 1.00% 0.50V Tempo 4.00% 0.00s 

 

   

Resultados V x t 
Pnt V Capt. [V] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 57.10 0.384 100.0 0.387 Aprov. 
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GA1 – Sobrecorrente de fase (51) 
 

Simulação: Falta ABC 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.110 IEC Normal Inv. 4.400A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

22.000A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 4.40 4.54 -3.18 -0.140 Reprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 22.00 22.00 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 8.80 1.02 1.20 1.12 Aprov. 

02 13.20 0.648 0.742 0.709 Aprov. 

03 17.60 0.515 0.583 0.571 Aprov. 
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GA1 – Sobrecorrente de neutro (51N) 
 

Simulação: Seq. Zero 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.080 IEC Normal Inv. 1.870A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

9.370A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 1.87 2.08 -11.23 -0.210 Reprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 9.37 9.37 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 3.74 0.739 0.873 0.840 Aprov. 

02 5.61 0.471 0.539 0.533 Aprov. 

03 7.48 0.370 0.427 0.413 Aprov. 
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GA2 – Sobrecorrente de fase (51) 
 

Simulação: Falta ABC 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.130 IEC Normal Inv. 2.110A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

10.800A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 2.11 2.70 -27.96 -0.590 Reprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 10.80 10.80 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 4.22 1.20 1.42 1.33 Aprov. 

02 6.33 0.766 0.877 0.836 Aprov. 

03 8.44 0.608 0.689 0.667 Aprov. 
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GA2 – Sobrecorrente de neutro (51N) 
 

Simulação: Seq. Zero 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.080 IEC Normal Inv. 1.800A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

9.000A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 1.80 2.00 -11.11 -0.200 Reprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 9.00 9.00 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 3.60 0.739 0.873 0.830 Aprov. 

02 5.40 0.471 0.539 0.525 Aprov. 

03 7.20 0.370 0.427 0.417 Aprov. 
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GA3 – Sobrecorrente de fase (51) 
 

Simulação: Falta ABC 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.130 IEC Normal Inv. 2.160A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

10.800A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 2.16 2.42 -12.04 -0.260 Reprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 10.80 10.80 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 4.32 1.20 1.42 1.33 Aprov. 

02 6.48 0.766 0.877 0.841 Aprov. 

03 8.64 0.608 0.689 0.661 Aprov. 

   

 
  

 

  



79 

 

GA3 – Sobrecorrente de neutro (51N) 
 

Simulação: Seq. Zero 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.070 IEC Normal Inv. 2.160A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

10.800A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 2.16 2.37 -9.72 -0.210 Reprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 10.80 10.80 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 4.32 0.646 0.764 0.732 Aprov. 

02 6.48 0.409 0.474 0.465 Aprov. 

03 8.64 0.321 0.377 0.368 Aprov. 
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GA4 – Sobrecorrente de fase (51) 

 

Simulação: Falta ABC 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.140 IEC Normal Inv. 1.200A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

6.000A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 1.20 1.25 -4.17 -0.0500 Aprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 6.00 6.00 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 2.40 1.29 1.53 1.43 Aprov. 

02 3.60 0.825 0.944 0.903 Aprov. 

03 4.80 0.655 0.742 0.718 Aprov. 
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GA4 – Sobrecorrente de neutro (51N) 

 

Simulação: Seq. Zero 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.080 IEC Normal Inv. 1.200A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

6.000A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 1.20 1.24 -3.33 -0.0400 Aprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 6.00 6.00 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 2.40 0.739 0.873 0.834 Aprov. 

02 3.60 0.471 0.539 0.526 Aprov. 

03 4.80 0.370 0.427 0.413 Aprov. 
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GA5 – Sobrecorrente de fase (51) 

 

Simulação: Falta ABC 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.110 IEC Normal Inv. 4.400A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

22.000A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 4.40 4.54 -3.18 -0.140 Reprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 22.00 22.00 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 8.80 1.02 1.20 1.13 Aprov. 

02 13.20 0.648 0.742 0.711 Aprov. 

03 17.60 0.515 0.583 0.567 Aprov. 
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GA5 – Sobrecorrente de neutro (51N) 

 

Simulação: Seq. Zero 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.070 IEC Normal Inv. 2.160A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

10.800A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 2.16 2.25 -4.17 -0.0900 Reprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 10.80 10.80 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 4.32 0.646 0.764 0.737 Aprov. 

02 6.48 0.409 0.474 0.470 Aprov. 

03 8.64 0.321 0.377 0.368 Aprov. 
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GA6 – Sobrecorrente de fase (51) 
 

Simulação: Falta ABC 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.120 IEC Normal Inv. 3.480A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

17.400A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 3.48 3.60 -3.45 -0.120 Reprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 17.40 17.40 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 6.96 1.11 1.31 1.23 Aprov. 

02 10.44 0.707 0.809 0.777 Aprov. 

03 13.92 0.562 0.636 0.614 Aprov. 
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GA6 – Sobrecorrente de neutro (51N) 

 

Simulação: Seq. Zero 

 

Ajustes 
Un.Temporizada 

Dial tempo Curva Pkp Drp 

0.080 IEC Normal Inv. 1.200A ----- 

Un. Intantânea 1 Un. Intantânea 2  

Pkp Drp Tempo Pkp Drp Tempo 

6.000A ----- 0.001s ----- ----- ----- 

 Toler. % Toler. Abs.  Toler. % Toler. Abs. 

Amplitude 3.00% 0.05A Tempo 4.00% 0.02s 

 

Resultados Pkp / Drp 
 I Esp. [A] I Capt. [A] Erro % Erro Abs. Status 

Pkp Temp 1.20 1.24 -3.33 -0.0400 Aprov. 

Drp Temp ----- ----- ----- ----- ----- 

Pkp Inst1 6.00 6.00 0 0 Aprov. 

   

Resultados I x t 
Pnt I Capt. [A] t Esp. Mín. [s] t Esp. Máx. [s] t Capt. [s] Status 

01 2.40 0.739 0.873 0.833 Aprov. 

02 3.60 0.471 0.539 0.525 Aprov. 

03 4.80 0.370 0.427 0.417 Aprov. 

   

 
  

 

 


