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“Não pare até se orgulhar” 



 

RESUMO 

 

As concessionárias de energia elétrica buscam permanentemente ampliar e 

modernizar os sistemas elétricos de potência frente às novas demandas dos 

consumidores e exigências estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 

A proteção de sistemas elétricos tem papel fundamental na manutenção deste sistema 

e no controle de seus indicadores. Sistemas de distribuição possuem diversas 

particularidades físicas e técnicas, como o tempo de operação dos dispositivos, fluxos 

de carga e níveis de curto-circuito. Diante da grande diversidade destes sistemas, a 

construção de um algoritmo computacional que auxilie nos procedimentos 

matemáticos de parâmetros do sistema, ou ainda, que gere uma prévia configuração 

automática dos dispositivos, é necessária perante à ampla demanda ofertada aos 

engenheiros de proteção. O algoritmo foi modelado inicialmente com o objetivo de 

determinar as correntes de curto-circuito em cada dispositivo de proteção primária, 

assim como calcular as correntes mínimas de atuação das unidades de sobrecorrente 

temporizada e os ajustes de temporização dos relés. Porém, devido ao grande 

universo de possibilidades de ajustes oferecidos pelo código, fez-se necessária a 

utilização das técnicas da biologia evolutiva, com o intuito de escolher neste universo 

de possibilidades o indivíduo que torne a parametrização deste sistema otimizada. Se 

na primeira geração, o indivíduo escolhido não condisser com a função ótima, esta 

população será evoluída a partir dos procedimentos de seleção natural, cruzamento e 

mutação dos indivíduos, presentes nas técnicas de evolução utilizada nos Algoritmos 

Genéticos. Espera-se que a codificação genética, quando aplicada nos dispositivos 

microprocessados com característica de intervalo de tempo adequado segundo as 

normas, o algoritmo se mostre eficiente e estável. Já para os circuitos alimentadores 

nos quais a temporização dos equipamentos esteja inadequada para um estudo 

fidedigno de coordenação e seletividade, serão sugeridas mudanças de alguns 

parâmetros de temporização inicial. Caso o tempo de operação absoluto do 

alimentador seja minimizado, o procedimento realizado pelo algoritmo será 

considerado válido e a configuração apresentada ao final será a melhor entre todas 

da população. 

Palavras-chave: Proteção de sistemas, Curtos circuitos, Indicadores de continuidade, 

Redes de Distribuição, Unidades de sobrecorrente, Filosofia da proteção.  

ABSTRACT 



 

 

Energy concessionaires are constantly seeking to expand and modernize power 

systems in face of new consumer demands and requirements established by the 

National Electric Energy Agency. The protection of electrical systems plays a 

fundamental role in the maintenance of this system and in the control of its indicators. 

Distribution systems have several physical and technical characteristics, such as the 

operating time of the devices, load flows and short-circuit levels. In view of the great 

diversity of these systems, the construction of a computational algorithm that assists 

in the mathematical procedures of system parameters, or even that, generate a 

previous automatic configuration of the devices is necessary in view of the wide 

demand offered to the protection engineers. The algorithm was initially modeled in 

order to determine the short-circuit currents in each primary protection device, as well 

as to calculate the minimum currents of operation of the time-overcurrent units and the 

timing adjustments of the relays. However, due to the great universe of possibilities of 

adjustments offered by the code, it became necessary to use the techniques of 

evolutionary biology in order to choose in this universe of possibilities the individual 

that makes the parameterization of this system optimized. If in the first generation the 

chosen individual does not match the optimal function, this population will be evolved 

from the procedures of natural selection, crossing and mutation of the individuals, 

present in the evolutionary techniques used in the Genetic Algorithms. It is expected 

that the genetic coding when applied to microprocessor devices with appropriate time 

interval characteristics according to standards, the algorithm is efficient and stable. 

However, for feeder circuits where equipment timing is inadequate for a reliable study 

of coordination and selectivity, changes in some initial timing parameters will be 

suggested. If the absolute operation time of the feeder is minimized the procedure 

performed by the algorithm will be considered valid and the configuration presented at 

the end will be the best among all of the population. Keywords: Protection of systems, 

Short circuits, Continuity indicators, Distribution networks, Overcurrent units, 

Protection philosophy. 
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Capítulo 1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há décadas a proteção dos sistemas elétricos de potência tem contribuído para 

um melhor fornecimento da energia elétrica no Brasil e em todo o mundo 

(BERNARDON et al., 2009). Este campo da ciência é bastante relevante, uma vez 

que é responsável por manter o fornecimento da energia elétrica para os 

consumidores, além de garantir a segurança dos equipamentos que fazem parte do 

sistema elétrico e evitar incidentes com os que lidam direta e indiretamente com o 

sistema elétrico. Segundo Mason (1956), a arte e ciência por trás dos equipamentos 

de proteção têm um papel fundamental quando se trata do desempenho dos sistemas 

elétricos. 

Nos últimos anos, a demanda por eletricidade aumentou consideravelmente, e 

isso ocorreu devido ao desenvolvimento do país e da entrada de novas tecnologias 

no território brasileiro (KVIATKOWSKI e GOZZI, 2005). Diante disto, as 

concessionárias de energia elétrica tiveram que adaptar suas instalações, 

procedimentos e processos para assumirem estas novas demandas. A proteção de 

sistemas elétricos com relés antes era realizada em sua maioria dentro das 

subestações e nas linhas de transmissão, isso porque as redes de distribuição não 

demandavam carga suficiente para suprir o elevado custo da implantação destes 

dispositivos. No entanto, com o aumento da demanda por parte dos consumidores de 

distribuição, com o aparecimento dos dispositivos microprocessados e com o 

surgimento da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e seus Procedimentos 

de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, a 

proteção de sistemas elétricos de potência teve seu crescimento acentuado nas 

redes de distribuição com relés, capazes de desempenhar em um único equipamento 

uma grande variedade de funções. Estes dispositivos, dimensionados e aplicados a 

sistemas de distribuição, têm o potencial de diminuir a quantidade de consumidores 

afetados pelas falhas do sistema elétrico, podendo assim elevar a melhoria dos 

indicadores de continuidade (MASON, 1956).  
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Com o passar dos anos, o mercado se tornou cada vez mais exigente, 

necessitando assim de um sistema elétrico mais fidedigno. Com isto, as 

concessionárias de energia elétrica tiveram o desafio de tornar esse sistema o mais 

confiável possível. Outro fator motivador se deu pelas cobranças por parte da ANEEL, 

que tem como papel fiscalizar, regular e diminuir as divergências entre os agentes do 

setor elétrico e os consumidores. A proteção vem como um forte aliado para as 

concessionárias, uma vez que essa tem como filosofia principal a confiabilidade, 

seletividade, sensibilidade e velocidade (MASON, 1956), pontos esses que fazem 

parte dos índices da ANEEL.  

Diante de todas essas exigências e obrigações legais junto às agências 

reguladoras, é possível que os estudos de parametrização dos relés nas redes de 

distribuição possam auxiliar os projetistas a tornar o sistema elétrico de potência mais 

confiável, uma vez que, com sua utilização, os dispositivos poderão atuar com maior 

velocidade e confiabilidade, evitando assim que um defeito na distribuição evolua 

para a subestação ou transmissão. Segundo Bernardon et al.(2009), estes 

equipamentos vêm se mostrando economicamente praticáveis, devido ao surgimento 

da grande variedade de empresas de instrumentos para automação e dos avanços 

das comunicações nestas tecnologias. 

O objetivo deste trabalho é a construção de um algoritmo que configure relés 

de um alimentador de distribuição de forma otimizada. Com isto, o trabalho do 

engenheiro de proteção será atenuado, pois ele terá uma sugestão inicial de 

configuração, podendo assim utilizar a configuração oferecida pelo algoritmo ou 

ajustar os valores conforme a especificidade do circuito. Os ajustes serão realizados 

em conjuntos, diferentemente do método tradicional que configura cada equipamento 

por vez. Ao final, o conjunto de ajustes possibilitará uma configuração em que os relés 

possam operar com mais precisão, visto que a técnica utilizada foram cálculos 

computacionais, reduzindo, desta forma, a probabilidade de erros que podem 

acontecer quando o projetista está parametrizando.  

Os sistemas de distribuição de energia elétrica estão ficando cada vez mais 

diversificados. Isso, sem dúvida, é um avanço bastante significativo para o sistema 

elétrico brasileiro e esse é um desafio que as concessionárias precisam superar. Os 

engenheiros de automação, mais especificamente na área de proteção de sistemas 

elétricos, têm como objetivos analisar, interpretar, planejar e projetar todos os 

parâmetros relacionados ao funcionamento dos equipamentos de proteção dos 
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sistemas da subestação, transmissão e distribuição. Portanto, este trabalho se 

apresenta como uma ferramenta de auxílio técnico, tornando capaz a utilização das 

funcionalidades dos relés de proteção, mais precisamente nos quesitos de rapidez, 

seletividade e sensibilidade que esses podem oferecer, pois, segundo Anderson 

(2006), as falhas do sistema poderão ser controladas e os danos limitados, podendo 

assim tornar o sistema mais confiável. 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizadas pesquisas bibliográficas 

e construção de um algoritmo baseados nos pilares da proteção de sistemas 

elétricos. A pesquisa bibliográfica fundamentou-se em publicações científicas nas 

áreas de proteção de sistemas, algoritmos genéticos, análise de sistemas de 

potências e métodos de fluxo de carga. O estudo foi realizado, em sua totalidade, 

através do Scilab, que é um software de computação numérica de código aberto, o 

qual oferece um ambiente para aplicação na engenharia e ciência. Para validar a 

metodologia utilizada, foi desenvolvido um algoritmo que determine os parâmetros 

das unidades instantâneas e de sobrecorrente de cada relé, respeitando-se os 

critérios de coordenação. Na existência de uma considerável variabilidade de ajustes 

e que normalmente existem mais de um equipamento em cada alimentador, decidiu-

se utilizar o algoritmo genético como método de otimização. Este método permite que 

todo o espaço de busca seja explorado de modo eficiente, conseguindo-se soluções 

bem próximas do ótimo global.  

 A presente dissertação estrutura-se em sete capítulos, no primeiro foi 

abordado a introdução, justificativa e os objetivos deste trabalho. No capítulo 2 será 

estudado o sistema elétrico de distribuição, abordando conceitos de fluxo de potência 

e correntes de curto-circuito. No capítulo 3, haverá uma explanação a respeito da 

proteção de sistemas elétricos, nesse, serão explorados assuntos referentes a zonas 

e dispositivos de proteção, os fundamentos que regem a proteção de sistemas 

elétricos de potência, e por fim as características dos relés de sobrecorrente. No 

quarto capítulo, tratar-se-á sobre os Algoritmos Genéticos, definindo os conceitos das 

meta-heurísticas, exibindo o fluxograma da representação genética e expondo os 

possíveis campos de aplicação. Os demais capítulos irão apresentar a metodologia, 

a análise dos resultados e as conclusões respectivamente.     
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1.1 Justificativa 

 

Diante da multiplicidade de ajustes oferecidos pelos fabricantes dos relés de 

proteção e das melhorias nos sistemas de distribuição das concessionárias, os 

engenheiros responsáveis pela proteção de sistemas necessitam de ferramentas que 

os auxiliem tecnicamente e que esta proteção seja rápida, precisa e confiável, de 

modo a realizarem as parametrizações dos equipamentos que recebem todos os 

anos.  

A partir disso, foi realizado um estudo dos principais ajustes que são utilizados 

nos relés dos sistemas de distribuição, seguidamente da construção de um algoritmo 

com metaheurística capaz de buscar a configuração ótima, dentre um universo de 

possibilidades, dos equipamentos que serão inseridos nos circuitos de distribuição.  
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1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral construir um algoritmo que seja capaz 

de realizar automaticamente cálculos de parâmetros das funções dos relés de 

proteção dos sistemas de distribuição. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Analisar e identificar as características de um sistema de distribuição 

radial; 

• Definir os transformadores de correntes de proteção; 

• Parametrizar unidades de sobrecorrente temporizada e instantânea; 

• Aplicar o método de otimização “Algoritmos Genéticos” para solução do 

problema de parametrização. 
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Capítulo 2 

 

 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS DO SISTEMA ELÉTRICO 

 

Este capítulo exibe algumas considerações que foram relevantes para a 

construção do algoritmo. Dentre elas, foi necessário um entendimento sobre os 

sistemas de distribuição de energia elétrica, uma vez que o código oferece a 

parametrização de dispositivos presentes nestes sistemas. Será apresentada também 

a importância dos estudos de fluxo de potência e, por fim, o estudo sobre correntes 

de curto-circuito, definindo seus tipos, impactos e probabilidades de ocorrência.    

 

2.1 Sistema elétrico de distribuição 

 

O sistema de distribuição de energia elétrica pode ser facilmente identificado, 

uma vez que este muitas vezes acompanha a topografia das cidades, tem como ponto 

de partida as subestações e através dos circuitos elétricos, conhecidos também como 

circuitos alimentadores, se ramificam passando por avenidas e ruas, muitas vezes se 

conectando com os outros alimentadores e atualmente com unidades geradoras de 

médio e pequeno porte (ABRADEE, 2015). Este setor de distribuição é visto como o 

segmento responsável por entregar a eletricidade ao consumidor final, além de ser a 

principal fonte de entrada de recursos, visto que a maior quantidade de consumidores 

encontra-se neste setor (KVIATKOWSKI e GOZZI, 2005). Existem hoje no país 

aproximadamente 66 concessionárias distribuidoras de energia elétrica, e estas 

distribuíram um montante de 465,2 TWh  equivalentes à demanda da população (EPE, 

2016).  

Tecnicamente, o sistema de distribuição é aquele em que compõe a alta, média 

e baixa tensão. As linhas de transmissão são aquelas que possuem sua tensão 

superior ou igual a 230 kV, sendo estas as que fazem parte da rede básica do sistema 

brasileiro. Algumas transmissoras do Brasil possuem linhas com tensão inferior a 230 

kV, chamadas assim de Demais Instalações da Transmissão – DIT, que é a grande 

parte das linhas de transmissão entre 69 kV e 138 kV. Parte das linhas de transmissão 



24 
 

que possuem tensão entre 69 kV e 138 kV são de responsabilidade das distribuidoras 

de energia, porém a circuito em que as linhas de 138 kV são de responsabilidades da 

CHESF, como é o caso de alguns circuitos aqui no estado do Rio Grande do Norte 

(ABRADEE, 2015). Exemplo de uma dessas é a  Companhia Energética do Rio 

Grande do Norte – COSERN, que é uma empresa do grupo Neoenergia e é a atual 

responsável pela distribuição de energia no estado do Rio Grande do Norte. 

Os sistemas de distribuição podem ser divididos em componentes, como por 

exemplo: subestações de distribuição, alimentadores de distribuição, transformadores 

de distribuição, sistemas de distribuição secundária, dentre outros, em que cada um 

desses tem suas especificações técnicas como tensão, capacidade de carga e 

estrutura física. No entanto, eles todos têm o objetivo em comum que é o transporte 

com qualidade da energia elétrica para os consumidores.  

 

2.2 Fluxo de potência 

 

Um dos mais importantes elementos de análise do sistema elétrico é o estudo 

de fluxo de potência (MONTICELLI, 1983). A partir dele é possível conhecer os 

módulos das tensões e os ângulos das tensões em todas as barras do sistema, 

verificando se estas atendem aos níveis de tensão tecnicamente aceitáveis; outro 

ponto a ser observado são as correntes nominais e de faltas ocorrida no sistema 

elétrico; cálculo de perdas de potência e energia, permitindo-se fazer uma 

comparação com a demanda das cargas a fim de realizar novos estudos para uma 

condição de operação mais eficaz. Um exemplo de utilização do fluxo de potência se 

dá quando se quer medir os níveis de desequilíbrios de tensão, em fluxo de carga 

trifásico, e de corrente nas cargas, ponto este que é de fundamental importância, pois 

a partir desta medição poderão ser habilitadas funções de proteção nos relés que 

garantam que os circuitos operem em valores tecnicamente aceitáveis  (KAGAN et al., 

2005). Por isso, realizar um bom estudo de fluxo de potência é importante, pois este 

apresenta parâmetros que serão considerados pelos setores de planejamento, 

manutenção, operação e automação nas tomadas de decisões. 

Segundo Comassetto (2008), o fluxo de potência apresenta informações que 

são essenciais para os estudos de confiabilidade do sistema, pois, a partir dele, é 

conhecida a distribuição do carregamento ao longo do alimentador em estudo, 

principalmente quando se quer quantificar a energia não fornecida. Por outro lado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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Pareja (2009) reforça a importância de uma modelagem probabilística do fluxo de 

potência, pois são simulados vários cenários com as cargas em várias situações. 

Tradicionalmente, o fluxo de carga determinístico só é simulado para as cargas em 

um dado cenário não garantindo a precisão do sistema.  

Carvalho (2006) traz todo o contexto histórico dos estudos de fluxo de potência 

e comenta que no final dos anos 80 houve uma melhora significativa nos estudos 

relacionados aos sistemas de distribuição e que este fato ocorreu devido ao 

aparecimento da legislação e aumento da competitividade, que trouxe como requisito 

para as empresas concessionárias a necessidade de melhorar a energia fornecida 

aos consumidores. 

 

2.3 Correntes de curtos-circuitos 

 

Os circuitos alimentadores das concessionárias são caracterizados por 

englobar grandes regiões em Isso decorrência da necessidade de atender a todos os 

consumidores. Diante disso, as redes de distribuição, principalmente as que compõem 

circuitos aéreos, encontram-se expostas a todas as intempéries naturais da região, 

como fortes ventos, tempestades, geadas, descargas atmosféricas, entre outros. 

Esses eventos podem ocasionar curtos-circuitos nos alimentadores e, em decorrência 

disso, interromper o fornecimento de energia elétrica para todos os consumidores. Por 

este motivo, as proteções dos alimentadores devem estar ajustadas de forma que a 

atuação dos dispositivos seja rápida e o tempo da interrupção seja minimizado, 

possibilitando o restabelecimento do circuito o mais rápido possível (YOSHIDA, 2014). 

Yoshida (2014) e Metz-Noblat et al. (2005) caracterizam os eventos de curtos-

circuitos pelo tipo de curto, como por exemplo os trifásicos, dupla-fase, dupla-fase-

terra ou fase-terra (Figura 1), reforçando que a falta pode evoluir de um tipo para outro; 

caracteriza também o agente causador dos curtos-circuitos, podendo ser condições 

atmosféricas, falhas em equipamentos e acidentes causados por terceiros. Outros 

pontos a serem observados estão relacionados com a resistência da falta, a duração 

e a possibilidade de detecção. 

Blackburn e Domin (2006) trazem, em seu trabalho, as probabilidades de cada 

uma dessas faltas ocorrerem e reforçam que elas acontecem devido a causas que 

são naturais, muitas vezes de forma intempestivas e técnicas, sendo provocadas por 

operadores e pela presença de terceiros no sistema elétrico. Os autores apresentam 
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em seu trabalho que aproximadamente 80 a 90% das faltas em linhas aéreas são 

temporárias. Essas resultam principalmente das falhas elétricas nos isoladores de 

tensão, devido a altas tensões transitórias causadas muitas vezes por raio, 

chaveamento e fortes ventos que, muitas vezes, fazem com que os condutores se 

aproximem, ou ainda do contato de galhos de árvores com a rede. A probabilidade 

das faltas em seu trabalho pode ser aproximada a:  

• Fase-terra: 70%–80% 

• Bifásica-terra: 17%–10%  

• Bifásica: 10%–8%  

• Trifásica: 3%–2% 

 

Figura 1 - Tipos de curtos-circuitos 

 
Fonte: (METZ-NOBLAT et al., 2005). 
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Comassetto (2008) apresenta a importância de um estudo de faltas elétricas 

para os estudos de confiabilidade, dimensionamento e aplicação dos dispositivos de 

proteção e manobra nas redes de distribuição. 

Bernardon et al. (2009) demonstram, em seu trabalho de alocação de chaves 

telecomandadas, a importância do estudo das correntes de curtos-circuitos. Mostram, 

ainda, que quanto maior a magnitude da corrente de falta, mais rápida será a atuação 

dos equipamentos de proteção. Os dispositivos de proteção interrompem a corrente 

de curto-circuito, não permitindo que um defeito a jusante atinja os equipamentos a 

montante.  

Silva e Souza (2006) e Schweitzer e Kumm (1997) realizaram estudos de curto-

circuito com a finalidade de habilitar as funções de sequência negativa dos relés de 

distribuição. Para realização deste estudo, uma análise fidedigna dos níveis de curto-

circuito foi fundamental, uma vez que o tempo de operação do relé é proporcional à 

intensidade do curto-circuito. 

Blair et al. (2016) utilizam os estudos de faltas no sistema com o objetivo de 

ajustar os relés microprocessados para garantir os critérios de seletividade, rapidez e 

sensibilidade, fazendo com que os equipamentos funcionem com confiabilidade. 

Nos estudos de Transformadores de Corrente – TC, Benmouyal e Zocholl 

(2003) expõem o trabalho de impacto das correntes de curto-circuito nos TCs. Estes 

equipamentos precisam ser dimensionados corretamente a fim de evitar a saturação 

nos ciclos em que a corrente de falta é assimétrica. Em seu trabalho de seleção de 

TC para a otimização dos relés, Benmouyal et al. (2011) tiveram como objetivo a 

identificação dos efeitos da saturação em diversos elementos dos relés, fornecendo 

diretrizes que visam minimizar ou até mesmo eliminar o risco de saturação dos TCs, 

trazendo como conclusão a corrente de falta máxima como um dos parâmetros para 

definir o limite de saturação do equipamento. 

A análise das correntes de curto-circuito poderá ser determinada a partir das 

suas duas componentes (STEVENSON, 1986; IEEE, 2001): 

• Componente de curto-circuito simétrica de corrente alternada – CA; 

• Componente de corrente contínua – CC, de valor inicial elevado com 

diminuição gradativa ao longo do tempo. 

 

A análise e o estudo do curto-circuito são fundamentais quando se trata dos 

projetos técnicos dos circuitos de distribuição, bem como as configurações dos 
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dispositivos de proteção. Isso ocorre porque estes equipamentos possuem um limite 

de saturação que, quando ultrapassados, elevam os erros dos TCs, retirando assim a 

confiabilidade do equipamento (IEEE STD 551, 2006). 

Para Rush (2011), os cálculos dos níveis de curto-circuito servem para a 

determinação do carregamento da rede e para garantir que o equipamento opere 

dentro de um valor tolerável de falta. 

 

2.4 Considerações finais sobre este capítulo 

 

Neste capítulo foram abordados conceitos básicos sobre o sistema que será 

estudado, como são os sistemas de distribuição e sua composição; a importância do 

estudo do fluxo de potência para a proteção de sistemas elétricos e os tipos de curtos-

circuitos; e os impactos que estes trazem para os sistemas de energia elétrica. No 

capítulo a seguir, o foco será o estudo do estado da arte que envolve a proteção de 

sistemas elétricos.  
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Capítulo 3 

 

 

3 PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

 

Os relés são amplamente utilizados em diversas atividades como comunicação, 

transporte, comércio, indústria, dentre outros. No lugar em que a eletricidade é 

utilizada, há uma larga probabilidade de relés estarem operando (BLACKBURN e 

DOMIN, 2006). Diante disto, neste capítulo será discutida toda arte e ciência 

relacionada nos dispositivos de proteção.  

 

3.1 Arte e ciência da proteção 

 

Com o desenvolvimento das cidades, as empresas distribuidoras têm o desafio 

de investir cada vez mais no setor elétrico, para que assim ofereçam o padrão de 

qualidade de energia exigido pelas agências reguladoras. Diante disto, os circuitos 

tradicionalmente radiais se modificaram ao ponto de se aproximarem mais dos 

consumidores. Nessa situação, a quantidade de subestações em todo o país vem 

crescendo a cada dia. Khan et al. (1991) afirmam que os níveis de curtos-circuitos são 

mais elevados em alimentadores em que há proximidade dos consumidores (bloco de 

cargas) com as subestações. Com isto, é exigida dos engenheiros uma maior atenção 

nos critérios de seleção dos TCs.  

Os relés programáveis oferecem uma maior possibilidade de configuração, 

sendo assim mais flexíveis frente aos ajustes de configurações de geradores e 

motores elétricos (KHAN et al., 1991). 

A proteção é a arte e a ciência de aplicar e configurar relés ou outros 

dispositivos de proteção para fornecer a máxima sensibilidade a falhas e condições 

indesejáveis (BLACKBURN e DOMIN, 2006). 

O IEEE apresenta, em seu relatório de práticas, a definição do que é um relé 

de proteção, como sendo um dispositivo cuja função é detectar defeitos em linhas, 

equipamentos ou no sistema elétrico como um todo e tomar as decisões de controle 

apropriadas (IEEE COMMITTEE REPORT, 1981). Outro dispositivo definido por este 
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trabalho são os elos fusíveis, que por definição são dispositivos de proteção de 

sobrecorrente a filamento, os quais, ao sofrerem uma passagem de corrente acima 

da suportada, são rompidos, abrindo assim o circuito. 

Segundo Mason (1956), o tipo de defeito elétrico que causa maior preocupação 

é o curto-circuito, mas existem outras condições de operação anormais peculiares de 

certos elementos do sistema que também requerem atenção. Assim, o relé de 

proteção é um dispositivo importante para a proteção dos sistemas, pois este minimiza 

os danos aos equipamentos do sistema elétrico, bem como evita as interrupções no 

serviço nas condições de falta. Quando se diz que os relés "protegem", se quer dizer 

que, juntamente com outros equipamentos, os relés ajudam a minimizar os danos e 

melhorar o serviço. 

Caminha (1977) apresenta a proteção como forma de garantir o fornecimento 

e a qualidade do serviço de eletricidade, apresentando a necessidade de um conjunto 

coerente de proteções como fator determinante na qualidade deste serviço. Ele 

expressa o dever do sistema conter uma proteção de retaguarda a fim de manter a 

continuidade e seletividade do serviço elétrico. Para o autor, o equipamento de 

proteção obedece a dois princípios. O primeiro consiste na operação normal em 

regime e o segundo no comportamento desses na condição de falta. Quanto ao relé, 

este tem como função promover de forma rápida a retirada do serviço de um 

determinado elemento do sistema em situação de curto ou operação irregular, bem 

como pode fornecer em alguns dispositivos localização e o tipo do defeito. 

A proteção dos alimentadores é importante frente aos problemas determinados 

por um cenário em que o sistema de energia elétrica se encontra em estresse e com 

várias falhas em instalações críticas, seguido de operações imprevistas de outras 

instalações, podendo entrar em colapso (HOROWITZ e PHADKE, 2006). Por 

exemplo, no ano de 2013, no Brasil, um defeito no sistema de geração fez com que 

todo o sistema elétrico do país colapsasse. É bem reconhecido que, na maioria destes 

eventos, os sistemas de proteção desempenham um papel importante na medida em 

que operam de forma esperada, sendo muitas vezes, um fator contribuinte para os 

fenômenos em cascata. 

Gross (1946) expõe a importância do estudo da proteção quando utilizada em 

geradores nas situações de faltas de alta impedância, apresentando que as 

experiências práticas com relés contra estas faltas são bastante satisfatórias. Outro 

ponto abordado é a utilização da função pressão de gás (Buchholz) presente nos 
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dispositivos relé de gás presente nas subestações. O autor discute em seu trabalho 

que estas funções podem ser utilizadas em conjunto com a função de religamento dos 

relés de sobrecorrente. 

Anderson (2006) apresenta que o desenvolvimento de uma estratégia de 

proteção envolve a otimização da continuidade do serviço considerando a maior 

quantidade de consumidores com o custo mínimo. Geralmente, a ação necessária 

para isso é a aplicação de uma combinação de disjuntores, relés automáticos de 

circuitos, seccionalizadores e fusíveis para remover as faltas temporárias e isolar as 

faltas permanentes. 

Portanto, o aprovisionamento adequado de proteções para detecção e 

desconexão de elementos do sistema de potência no caso de faltas é parte integral 

no planejamento do sistema elétrico de potência. Somente assim os objetivos do 

sistema de potência poderão ser alcançados e o investimento assegurado (RUSH, 

2011). 

 

3.1.1 Zonas de proteção 

 

Os sistemas de proteção são organizados em zonas para limitar as regiões de 

atuação de cada dispositivo de proteção. Caso o dispositivo a jusante não realize a 

operação como pré-determinado em sua parametrização, os dispositivos a montante 

deste poderão atuar como proteção de retaguarda. Este princípio é simbolizado no 

alimentador da Figura 2 com a representação dos equipamentos de proteção do 

sistema elétrico de potência e as zonas de proteção vistas da barra 1. Diante disto, 

caso a proteção do dispositivo subsequente falhe, o equipamento mais a montante 

poderá atuar protegendo desta forma uma maior quantidade de consumidores. 

Idealmente, as zonas de proteção devem ser sobrepostas, para que nenhuma parte 

do sistema de potência fique desprotegida. 
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Figura 2 - Divisão de um sistema elétrico de potência em zonas de proteção. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Nem sempre as zonas de proteção ocorrem conforme o planejado, pois existem 

fatores que podem impedir a ideia das três zonas de proteção, sendo eles as 

características físicas, econômicas e de projetos. 

 

3.1.2 Dispositivos de proteção 

 

Aqui serão abordados alguns dos dispositivos de proteção que são utilizados 

nos sistemas elétricos de potência. Alguns desses terão mais aprofundamento que 

outros, uma vez que o presente trabalho tem como objetivo principal o estudo de relés 

e suas funções de proteção. 

 

3.1.2.1 Chaves fusíveis 

 

Os fusíveis são os elementos mais simples dos sistemas de proteção de 

sobrecorrente, por isto que esses são largamente utilizados na proteção das redes de 

distribuição primária, protegendo ramais e transformadores, com alguns atuando na 

proteção do próprio alimentador (LEÃO, 2009).   

A atuação do fusível ocorre por efeito Joule quando à corrente que o atravessa 

é superior a corrente nominal do elo. Esta corrente pode ser oriunda de sobrecargas 

ou de curto-circuito no sistema. Para ambos os casos, o dispositivo irá se sensibilizar 

e interromper o circuito num tempo equivalente à intensidade do problema (LEÃO, 

2009a; (IEEE STD 242, 2001)).    
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A variabilidade de tipos de fusíveis é bastante considerável e sua utilização 

varia de acordo com as aplicações. Curvas de atuação, correntes e tensões nominais 

e de falta são alguns dos critérios utilizados para a escolha do dispositivo. A IEEE 242 

(2001) classifica os fusíveis em baixa e alta tensão, sendo os de baixa na faixa de 

tensão até 1 kV e alta superior a 1 kV e menor ou igual a 169 kV. Apresentam também 

as características dos fusíveis como: 

• Abertura do circuito em situações de sobrecorrentes; 

• Podem atuar com retardo; 

• Atuam de acordo com a magnitude e tempo de duração da corrente; 

• São dispositivos monofásicos. 

 

3.1.2.2 Relés de proteção 

 

Os relés de proteção são dispositivos que atuam nos equipamentos e sistemas 

de energia elétrica quando esses saem da condição normal de operação. Segundo 

Soares (2009), estes dispositivos monitoram e detectam anormalidades decorrentes 

dos defeitos ocorridos nos sistemas elétricos de potência, sendo algumas destas 

grandezas as tensões, correntes, frequências, ângulo entre fases, dentre outras. Na 

ocorrência de curtos-circuitos, os relés, em conjunto com o disjuntor, atuam sobre o 

defeito, isolando assim os demais equipamentos do circuito e mantendo, portanto, a 

seletividade do circuito.  

Caminha (1977) comenta que estes dispositivos apresentam várias funções, 

tais como: sobrecorrente, sub e sobretensão, direcional, distância, diferencial, dentre 

outras. Quanto à aplicação, podem ser utilizados na proteção de máquinas rotativas, 

transformadores, linhas, barramentos, e equipamentos de um modo geral. Outra 

característica diz respeito a sua temporização, em que podem ser encontrados 

dispositivos com tempo instantâneo (sem retardo proposital) e temporizados com 

representação por curvas de coordenação e seletividade. Outras das funções 

apresentadas por Caminha podem ser vistas no Anexo A, onde se encontra a tabela 

da American National Standards Institute – ANSI com várias funções dos dispositivos 

de proteção. 

 

3.1.2.3 Transformadores de Corrente – TC  
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Os TCs têm a função de evitar a conexão direta do relé com as linhas dos 

sistemas de potência, assim como de adaptar a grandeza medida nas faixas de 

operação dos dispositivos (CAMINHA, 1977).    

Anderson (2006) evidencia os critérios dos transformadores de corrente como 

fatores importantes para o seu funcionamento como instrumento de proteção (por 

exemplo, a corrente de carga máxima). O relé de proteção irá monitorar a corrente 

elétrica do sistema por meio dos TCs de proteção. Como os relés não possuem 

estrutura para suportar altas correntes, compete a estes transformadores converterem 

as correntes do sistemas em valores praticáveis nos relés.   

A maioria dos relés são preparados para uma corrente nominal de 5 A. 

Portanto, o TC deve ser selecionado para fornecer até cerca de 5 A em condições de 

carga normais (ANDERSON, 2006). 

O enrolamento do primário de um TC é ligado em série com o circuito elétrico 

de potência e, como possui impedância desprezível comparada com a do sistema 

elétrico, a impedância do sistema regula a corrente que passa pelos enrolamentos 

primários do TC. 

Os erros dos TCs têm origem devido ao paralelismo realizado entre a 

impedância de magnetização com a impedância de carga. Isso leva a utilização de 

uma pequena porção da corrente de entrada para excitação do núcleo, reduzindo a 

quantidade deixada para a carga (RUSH, 2011). 

Os transformadores de corrente podem ser utilizados na proteção e medição 

dos sistemas elétricos de energia. Eles não podem ser confundidos na implementação 

dos circuitos, devido à diferente classe de exatidão de um para o outro (NBR 6856, 

1992).    

O TC de proteção está dentro da classe de exatidão nas condições de múltiplos 

núcleos e utilizados em serviços de proteção. Nestas situações, o erro de corrente 

não pode ser superior a 10%, desde a corrente secundária nominal até um corrente 

20 vezes maior (NBR 6856, 1992).   

Algumas das características destes dispositivos segundo a NBR 6856: 

 

a) Corrente nominal e relação nominal: 

o A corrente nominal secundária é comumente normalizada em 5 A ou 

às vezes em 1 A;  
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o As correntes nominais primárias são: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 

60, até 8000 A; 

o Quanto às relações nominais são indicadas, por exemplo, da 

seguinte forma: 120:1, se o TC é 600-5 A, se for com múltiplos 

enrolamentos nos primários são indicados por 150 x 300 x 600/5 A. 

b) Classe de tensão de isolamento nominal: é definida pela tensão do 

circuito no qual o TC vai ser conectado, normalmente é a tensão máxima de 

serviço. 

c) Frequência nominal: são as frequências de 50 ou 60 Hz 

d) Fator de sobrecorrente nominal (FS): Expressa a relação entre a máxima 

corrente com a qual o TC mantém a sua classe de exatidão e a corrente 

nominal. Segundo a ABNT e normas internacionais, o valor máximo desse 

fator é igual a 20 vezes a corrente primária nominal (CAMINHA, 1977).  

e) Fator térmico: é o fator pelo qual deve-se multiplicar a corrente primária 

nominal do TC, para verificar a corrente primária máxima que o TC irá 

suportar em condições normais, ou seja, em regime permanente.  

 

Com o avanço da tecnologia, existem atualmente dispositivos que utilizam 

métodos que diferem dos eletromagnéticos com núcleo ferromagnético. Estes novos 

equipamentos se utilizam de outras técnicas para transformar a tensão e corrente, 

sendo estas as ópticas e de estado sólido (RUSH, 2011). 

A diferença entre um transdutor de instrumentação óptico e um transformador 

de instrumentação está associada com a interface eletrônica que estes dispositivos 

utilizam. Os novos transdutores são classificados em híbridos e totalmente ópticos 

(RUSH, 2011). 

 

3.1.3 Fundamentos e princípios da proteção com relés 

 

Conforme Mason (1956), o papel da proteção com os relés é realizar uma 

rápida retirada do serviço de eletricidade no circuito quando esse sofre alguma 

anormalidade como, por exemplo, um curto-circuito. Este procedimento é realizado 

para evitar danos a algum equipamento ou uma interrupção maior do sistema. Os 

relés são auxiliados pelos disjuntores, que são capazes de retirar do sistema o 

elemento que causa a anormalidade.  
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Normalmente, os disjuntores ficam localizados dentro das subestações para a 

proteção da geração, barramento, linha de transmissão, dentre outros, podendo fazer 

com que algum destes seja retirado do sistema. O disjuntor precisa ser dimensionado 

de forma a suportar as correntes de curto-circuito que irão fluir através dele, podendo 

assim ter a capacidade de interromper esta corrente.    

A aplicabilidade dos fusíveis nos alimentadores ocorre quando 

economicamente não é justificada a utilização de um relé de proteção ou disjuntor. 

Blackburn (2006) discute que a utilização do termo proteção não indica que o 

equipamento será projetado para evitar problemas, como falhas técnicas, choques 

elétricos, etc. O equipamento não tem a característica de antecipar o defeito. O relé 

de proteção atua após o defeito acontecer, ou seja, em condições anormais do 

sistema de potência, sendo que esta anormalidade precisa ser grande o suficiente 

para que o equipamento se sensibilize e atue. 

Diante disto, os equipamentos de proteção não são utilizados para a 

prevenção, mas sim como fator mitigador do problema, esses são muitas vezes 

parametrizados de forma a sempre minimizar o tempo de duração do defeito. 

A seguir, serão descritas algumas das características da proteção que Mason 

(1956), Blackburn (2006) e Caminha (1977) apresentam em seus livros. 

 

3.1.3.1 Confiabilidade 

 

Definida como o quão certo o relé ou o sistema de proteção irá funcionar 

corretamente, a confiabilidade indica a capacidade em que o sistema de proteção tem 

para executar corretamente as ações de segurança. Esta segurança vem da 

capacidade de evitar operações desnecessárias durante o funcionamento em 

condições de regime. Existe uma divisão muito tênue entre os transientes toleráveis 

que o sistema pode operar com êxito, pois um pequeno defeito pode desenvolver um 

grande problema se não for rapidamente reparado. Diante disto, a proteção do 

sistema deve ser segura e ao mesmo tempo confiável. Esta condição é um pouco 

conflitante para algumas situações de transiente do sistema elétrico. Por exemplo, os 

relés diferenciais de transformadores quando vão discriminar uma manobra de 

energização de uma falta interna. Este conflito, junto aos questionamentos de que 

problemas podem ou não ocorrer, quando e onde, é o que torna o estudo da proteção 

do sistema elétrico uma ciência e arte técnica.  
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3.1.3.2 Seletividade 

 

Os sistemas de potência possuem as características de serem formados por 

grandes circuitos. Sabendo disto, a proteção é realizada setorialmente, mais 

conhecida como zonas de proteção.  Os relés possuem uma região que é apontada 

como a zona de proteção primária, mas isso não quer dizer que eles não funcionem 

fora desta zona. A resposta dele fora da zona pode ser significante, porém a aplicação 

de relés para atuação fora da zona de proteção não garante a confiabilidade. Nesses 

casos, eles são utilizados como uma proteção de backup. 

A seletividade é o processo de aplicação e configuração dos relés que 

ultrapassam outros relés, de modo que operem o mais rápido possível na sua zona 

primária, mas operem com retardo na sua zona de backup (RUSH, 2011). Caso isso 

não ocorra, ambos os relés podem atuar para faltas nesta área. A operação da 

proteção de backup é incorreta e indesejável, a menos que a proteção primária dessa 

área não consiga mitigar o defeito. Consequentemente, a seletividade ou a 

coordenação do relé é importante para assegurar a máxima continuidade do serviço 

com a desconexão mínima do sistema. A Figura 3 exemplifica o tempo de atuação e 

tempo de backup de cada relé. O relé 03, em condições normais, iria atuar frente ao 

curto apresentado a jusante. Caso esse relé não atue, os equipamentos a montante 

poderão atuar como proteção de retaguarda. Sendo assim, o relé 02 seria o próximo 

a atuar frente ao problema.  

 

Figura 3 - Alimentador de distribuição com proteção primária e de retaguarda 

 
Fonte: autoria própria (2017). 

 

3.1.3.3 Velocidade 
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Na atuação da proteção de sistemas de potência é sempre desejável que os 

equipamentos isolem a zona com defeito o mais rápido possível. Em alguns casos, 

não existe dificuldade de realizar isso, porém, quando se envolve com outros critérios 

da proteção, como, por exemplo, a seletividade, tornar a operação mais rápida 

aumenta o custo e a faz mais complexa. Buscar o tempo zero ou velocidade 

instantânea é o que os operadores do sistema desejam, porém isso resultaria em um 

grande número de operações indesejadas, pois em alguns casos é necessário esperar 

o comportamento do sistema para então adotar o procedimento adequado. Dessa 

forma, quanto mais rápido se der a operação dos dispositivos de proteção, maiores 

serão as perspectivas destas ações estarem incorretas. Temporizações menores 

permanecem como um dos melhores meios de distinguir entre transientes toleráveis 

e intoleráveis (RUSH, 2011), (MASON, 1956).  

Em termos práticos, os relés de alta velocidade são aqueles que o tempo de 

operação são menores que 50 ms, ou seja, três ciclos para um sistema de 60 Hz. Um 

termo muito utilizado em alguns dispositivos de proteção frente ao tempo de operação 

é o de atuação por tempo instantâneo, que indica que nenhum atraso de tempo é 

propositalmente introduzido na ação do dispositivo (IEEE COMMITTEE REPORT, 

1981). Na prática, a velocidade instantânea é utilizada para definir relés de proteção 

com operação menor que três ciclos. 

A velocidade de operação do relé é particularmente importante quando existe 

na instalação uma área sensível a instabilidade do sistema de energia. Os primeiros 

relés microprocessados eram mais lentos que os modelos do tipo estático e 

eletromecânico. Estes dispositivos computacionais possuem processadores e 

algoritmos que tornam as velocidades de operação equiparada aos outros relés.    

 

3.1.3.4 Sensibilidade 

 

A sensibilidade dos equipamentos de proteção deve ser suficiente para 

operação em condição de defeito considerando as menores intensidades de corrente 

de curto-circuito na região de atuação. As proteções devem atuar para todos os 

defeitos, sejam eles francos ou resistivos, no caso dos curtos monofásicos ou com 

impedâncias resistivas (MASON, 1956).     

A sensibilidade de um determinado dispositivo de proteção pode ser calculada 

pela equação 1. Essa deve ser realizada através da corrente de curto-circuito 
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monofásico resistivo no final do alimentador dividido pela corrente de atuação do 

equipamento.    

     𝐾𝑠 =
𝐼1

𝐼2
      (01) 

 

Em que o I1 e I2 correspondem respectivamente à corrente de curto-circuito entre 

fase e terra considerando a impedância de falta e a corrente parametrizada para 

atuação do dispositivo. 

A sensibilidade, algumas vezes entra em conflito com a seletividade, uma vez 

que o equipamento a montante pode estar parametrizado com sensibilidade maior que 

o que está a jusante. Nesses casos, considera-se que a seletividade sempre vem 

como prioritária. Em projetos de proteção, esse requisito na maioria das vezes é 

levado em consideração. 

 

3.1.3.5 Economia 

 

Um fator fundamental que as empresas levam em consideração é a economia 

no aparelhamento dos dispositivos de proteção. Diante disso, não se pode construir 

um sistema de proteção levando em consideração só o custo, pois isso poderá trazer 

maiores dificuldades na instalação e operação, além de elevados custos de 

manutenção (BLACKBURN e DOMIN, 2006).  

Geralmente os custos de proteção são considerados elevados quando 

pensados isoladamente, porém, deve-se considerar a importância das cargas que 

estes dispositivos estão protegendo e os custos que essas trazem quando são 

danificadas (BLACKBURN e DOMIN, 2006).  

Diante disso, se ocorrer uma falha na seletividade de um alimentador e os 

dispositivos de proteção a montante não operarem, A subestação poderá perder seu 

transformador, desligando assim todos os clientes da região. Isso trará a 

concessionária danos financeiros por perda do equipamento, assim como perderá 

todo o faturamento no período em que o transformador não estiver operando e ainda 

poderá ser multado pela ANEEL. 

 

3.2 Relés de sobrecorrente 
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É conhecido que os relés de proteção possuem diversas funções, como 

apresentado no Anexo A deste documento. A escolha do tipo de relé a ser utilizado 

procederá de acordo com a aplicação deste no sistema. Quanto maior a quantidade e 

complexidade das funções, maiores serão os custos de compra e instalação. Com 

isto, o relé utilizado em um circuito de distribuição será diferente de um dispositivo que 

tem como objetivo proteger o transformador de uma subestação ou as linhas de 

transmissão. 

Os relés podem ser classificados de acordo com sua função principal, como 

por exemplo, relés de sobrecorrente, diferenciais, distância, fio piloto, dentre outros. 

Este trabalho terá como foco os dispositivos com funções de sobrecorrente. 

Os relés de sobrecorrente respondem à amplitude das correntes do circuito, ou 

seja, se a corrente de falta for superior a corrente de projeto (corrente de pickup) o 

relé irá acionar o disjuntor e este irá realizar a abertura do circuito. Caso contrário o 

relé se encontrará na região de bloqueio. Na Figura 4 é representada a teoria de 

atuação do dispositivo.  

Segundo Mason (1956), os relés de sobrecorrente são utilizados como 

proteção das linhas de transmissão por serem a configuração mais simples e a mais 

barata. Porém, como as linhas possuem maior complexidade, é mais difícil aplicar 

esta função isoladamente. Estes relés são usados na proteção contra faltas 

envolvendo a terra nos circuitos das subestações e de distribuição. 

 



41 
 

Figura 4 - Diagrama de atuação e bloqueio de um relé de sobrecorrente. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Estes dispositivos têm como filosofia de ajuste dois critérios: corrente e tempo 

de atuação. Ao utilizar cada um destes critérios isoladamente, é perceptível que 

ocorrerão desvantagens relevantes. No caso do tempo, estão relacionadas a faltas 

mais graves, pois estas seriam eliminadas em um longo tempo de operação. Já para 

a corrente, só poderiam ser aplicadas em situações onde a impedância entre os 

dispositivos relacionados fosse considerável. Diante das limitações em cada um dos 

casos, foi proposto o relé de sobrecorrente de tempo inverso, onde esta característica 

possibilita a operação com tempo inversamente proporcional a corrente de falta 

(RUSH, 2011). 

A Figura 5 apresenta as curvas de dois relés que possuem ajustes de corrente 

e tempo diferentes. Como o comportamento da curva é de tempo inverso, é 

perceptível que quanto maior a corrente de falta, menor será o tempo de atuação do 

equipamento. Outro fator a ser observado diz respeito ao nível de corrente, em que 
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quanto mais próximo da carga os instrumentos de proteção estiverem, menor será sua 

corrente de atuação (RUSH, 2011). 

 

Figura 5 - Curvas dos relés para diferentes ajustes 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

A corrente de pick-up de um relé de proteção, geralmente, é a corrente de 

projeto deste dispositivo, considerado o valor mínimo de corrente que faz com que o 

relé feche seus contatos em uma condição de sobrecorrente. Essa é ajustada por 

meio dos tapes de derivação da bobina de corrente, ou seja, pelos TCs de corrente 

(CAMINHA, 1977).  

Quanto às características de tempo, os relés podem ser parametrizados de 

forma a atuarem com tempo definido e tempo dependente.  

Para o tempo definido, quando a corrente de falta for superior a corrente de 

ajuste, o relé irá atuar em um tempo preestabelecido, logo, qualquer que seja a 
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intensidade da falta, o tempo será o mesmo. O ajuste de tempo definido possui 

vantagem e desvantagens, pois ele pode ser ajustado para operar instantaneamente 

(menor tempo de operação do equipamento definido pelo fabricante), tornando 

bastante significativo a filosofia de rapidez do relé. Entretanto, relés em cascata 

operando com curtos tempos definidos poderão apresentar problemas na seletividade 

(MAIOLA, 2014).  

As curvas a tempo definido, o relé envia o sinal de disparo para qualquer 

corrente maior ou igual à corrente de ajuste, que tenha duração superior a um dado 

tempo estabelecido (SOARES, 2009). Já o comportamento dos relés com curvas de 

tempo inverso serão baseados em dois critérios, sendo o primeiro deles o time 

multiplier setting – TMS, que é o ajuste multiplicador de tempo, normalmente variando 

entre 0,06 e 1. O segundo, são as curvas que possuem declividades diferentes, sendo 

as mais comuns dos tipos Normalmente Inversas – NI, Muito Inversa – MI e 

Extremamente Inversa – EI (Figura 6). Estas são padronizadas por diversas 

entidades, sendo as mais conhecidas as IEC e ANSI. Os dados deste trabalho estão 

padronizados conforme as normas IEC 60255. 
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Figura 6 - Curvas de tempo corrente 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Os cálculos dos tempos de cada curva serão baseados na norma da IEEE STD 

C37.112 (1997) e nos parâmetros da norma IEC 60255. A fórmula geral pode ser vista 

na equação 2 e os parâmetros de cada curva na Tabela 1. Irelé, Iajuste α e β 

correspondem respectivamente à corrente de curto-circuito identificado pelos TCs, a 

corrente de pickup e os parâmetros das curvas dos relés de tempo inverso 

identificados na Tabela 1.     

 

𝑡 = 𝑇𝑀𝑆 × (
𝛼

(
𝐼𝑟𝑒𝑙é

𝐼𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒
)

𝛽

−1

)     (02) 
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Tabela 1 - Parâmetros das curvas de tempo inverso 

Tipo de coordenação de 
sobrecorrente 

α β 

Instantâneo  Default 

Tempo definido Valor escolhido pelo projetista 

Normalmente inversa – NI  0,14 0,02 

Muito inversa – MI  13,5 1 

Extremamente inversa – EI  80 2 

Fonte: (KORDE e BEDEKAR, 2016) 

 

3.2.1 Critérios de coordenação e seletividade 

 

Antes de iniciar à coordenação de sobrecorrente, a proteção de cada 

dispositivo do alimentador ou de derivação foi baseada em algumas das diretrizes 

recomendadas pela American National Standards Institute – ANSI, International 

Electrotechnical Commission – IEC, e o IEEE ou órgão similar, quando aceitável.   

Segundo Rush (2011), as regras básicas para uma correta coordenação dos 

relés podem ser estabelecidas conforme descritas a seguir:  

• Sempre que for possível, no caso de relés conectados em série, utilize 

relés de mesmas características operacionais; 

• Tenha certeza de que o relé mais afastado da fonte possua ajuste de 

corrente igual ou menor que os relés atrás de si, ou seja, que a corrente 

primária requerida para operar o relé da frente seja sempre igual ou 

menor do que a corrente primária requerida para operar o relé de trás. 

 

O estudo de proteção e coordenação da IEEE std 242 (2001) determina a 

construção de um planejamento antes da parametrização dos relés. Esta 

programação inicial é dada por: 

 

1. Desenvolver um croqui do sistema ou parte do sistema envolvido no 

estudo. Os dados a serem apresentados neste diagrama são utilizados 
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nos cálculos das correntes de falta, dos fluxos de carga e das 

configurações e classificações do dispositivo de proteção; 

2. Determinar as várias configurações de operação em condições de 

regime, temporária e de contingência. Estas configurações podem 

modificar as correntes de carga e os curtos circuitos máximos e mínimos; 

3. Calcular o fluxo de carga do sistema. A partir destes cálculos, é possível 

ajustar as funções de sobrecorrente dos relés definindo a corrente 

mínima de atuação do dispositivo;  

4. Determinar os níveis das seguintes correntes de falta: 

a. Correntes de curto-circuito monofásico e trifásico máximo e 

mínimo dos pontos relevantes do sistema; 

b. Corrente de curto-circuito trifásico máxima de interrupção; e 

c. Correntes de faltas a terra máxima a mínima. 

5. Determinar as características dos dispositivos de proteção e as curvas 

de tempo dependente dos vários fabricantes dos dispositivos de 

proteção a serem utilizados no estudo. As curvas devem estar no 

formato logaritmo padrão. Outro fator importante é o intervalo de ajuste, 

tempo definido, tempo default (instantâneo) de cada um destes relés; 

6. Buscar junto aos fabricantes dos equipamentos as curvas de limite 

térmico dos dispositivos, principalmente as dos transformadores, cabos 

e motores; e 

7. Coletar as configurações existentes dos equipamentos de proteção de 

sobrecorrente a montante ou a jusante que serão associadas ao estudo 

de coordenação. Neste ponto, poderá ser coletada a classificação dos 

dispositivos e suas configurações de sobrecorrente. Este procedimento 

é apropriado posto que a configuração de um equipamento a montante 

poderá limitar a coordenação com o estudo. 

 

Para os sistemas de distribuição, o modo como a coordenação será estudada 

dependerá da configuração do transformador de distribuição. Na Europa e no Japão, 

normalmente são construídos sistemas de distribuição primária a três fios não 

aterrados. Isto porque não existem nos circuitos ramais laterais monofásicos 

protegidos por fusíveis. A coordenação nesse caso pode ser alcançada usando 

características de tempo definido. No Brasil e na América do Norte, normalmente se 
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utiliza nos sistemas de distribuição a configuração delta-estrela aterrado, ou seja, a 

quatro fios, com cargas sendo atendidas por ramais monofásicos com proteção a base 

de fusíveis. Diante disso, a coordenação é dada por curvas de tempo-corrente (IEEE 

STD C37.112, 1997). 

 

3.2.2 Intervalo de tempo de coordenação 

 

Os intervalos de tempo de coordenação entre dispositivos de proteção são 

observados ao imprimir as curvas de tempo-corrente. Caso a curva do dispositivo a 

jusante esteja totalmente abaixo da curva do relé a montante, pode-se afirmar em 

parte que estes dispositivos possuem coordenação e seletividade, porém esta 

afirmação não é tão elementar. Ao reproduzir as curvas de coordenação, deve-se 

haver um intervalo de tempo entre elas, para assim garantir o funcionamento seletivo 

correto e para reduzir o disparo instável. Este intervalo de tempo é observado no ponto 

de curto-circuito trifásico, para coordenação de fase, ou fase-terra, para coordenação 

de neutro, a frente do equipamento subsequente.  

Para coordenação relé-relé ou com relé com outro dispositivo, é preciso 

considerar o ponto de instalação de cada equipamento, pois a corrente de curto-

circuito irá mudar a cada ponto de impedância. Sendo assim, pode-se definir o 

intervalo de tempo de coordenação, que normalmente fica entre 0,2 a 0,4 segundos 

em se tratando da coordenação relé-relé. Este intervalo de tempo é quantificado a 

partir do nível máximo de corrente de curto-circuito que pode ser experimentado 

simultaneamente pelos dois relés (Figura 7). 
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Figura 7 - Exemplo de intervalo de tempo de coordenação entre dois relés 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Uma margem de 0,30 s, que representa uma média conservadora, é 

amplamente utilizada em sistemas testados em campo que empregam relés de 

sobrecorrente eletromecânicos com curvas muito inversas e extremamente inversas 

com disjuntores de 8 ciclos de disparo. 

A Tabela 2 resume os valores de intervalos de coordenação mínimos 

normalmente encontrados para os dispositivos nas aplicações industriais. Estes 

valores representam uma referência para que os engenheiros de proteção utilizem em 

seus projetos de parametrização. Nos sistemas com vários dispositivos em cascata, 

estes intervalos podem ser usados para definir o tempo de atuação dos dispositivos. 

 

 

 

Tabela 2 - Intervalos mínimos de operação 

Jusante Montante 
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Fusível Disjuntor de 
baixa tensão 

Relé 
eletromecânico 

Relé estático 

Fusível 0,12 s 0,12 s 0,22 s 0,12 s 

Disjuntor de baixa 
tensão 

0,12 s 0,12 s 0,22 s 0,12 s 

Relé eletromecânico 0,20 s 0,20 s 0,30 s 0,20 s 

Relé digital 0,20 s 0,20 s 0,30 s 0,20 s 

Fonte: (IEEE STD 242, 2001) 

 

3.2.3 Regras de seletividade 

 

Na secção 3.1.3, foram definidas e apresentadas aplicabilidades da 

seletividade nos sistemas de proteção. As etapas que seguirão possuem o intuito de 

auxiliar os engenheiros na parametrização dos relés de proteção, garantindo que 

esses minimizem as áreas afetadas por uma interrupção de energia. 

A primeira etapa é referente ao ajuste da corrente de projeto dos equipamentos 

de proteção. Em sistemas de distribuição radial, o ajuste de corrente mínima de 

atuação do equipamento a jusante precisa ser menor ou igual ao ajuste do relé 

anterior. Por exemplo, o relé R2 apresentado na Figura 8 não pode possuir corrente 

mínima de atuação maior que o dispositivo R1, bem como não pode ter o ajuste inferior 

aos relés R3 e R4. Logo, pode-se concluir que a regra para seletividade entre 

dispositivos é dada pela equação 3 (FOX, 2010). 

 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝
𝑗𝑢𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒

≤ 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒      (03) 
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Figura 8 - Esquema genérico de um alimentador radial. 

 
Fonte: autoria própria (2018). 

 

Após o ajuste da corrente de projeto dos relés terem sido realizadas, a primeira 

etapa de seletividade poderá ser comprovada quando a curva do dispositivo a jusante 

estiver localizada à esquerda da curva do dispositivo a montante. Na Figura 9, para 

qualquer corrente até a corrente de falta máxima da curva esquerda, a curva à 

esquerda se desligará antes da curva à direita. As correntes que excedem a corrente 

máxima da curva esquerda não são fisicamente possíveis e são detectadas apenas 

pelo dispositivo representado pela curva à direita (FOX, 2010). 
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Figura 9 - Primeira regra da seletividade. 

 
Fonte: (FOX, 2010). 

 

A segunda regra de seletividade é que a curva tempo-corrente do dispositivo a 

jusante deve ser colocada abaixo do que a do dispositivo a montante para que os dois 

dispositivos operem seletivamente. Ou seja, este critério é baseado no intervalo de 

tempo de coordenação visto na secção anterior. A Figura 10 apresenta três 

dispositivos com e sem seletividade. 
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Figura 10 - Exemplos de circuito seletivo e não seletivo 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Segundo Fox (2012), a parametrização de unidade de sobrecorrente 

instantânea é tipicamente da ordem de 3 a 10 vezes maior que a configuração da 

unidade de sobrecorrente temporizada do dispositivo de proteção. Quando a corrente 

de falta excede a corrente de projeto do elemento instantâneo, o instrumento de 

proteção imediatamente dispara. Neste caso, a definição de instantâneo acontece 

sem atraso de tempo intencionalmente. Os curtos-circuitos de alta intensidade que 

envolvem mais de dois relés em série podem sensibilizar a unidade de sobrecorrente 

instantânea de todos os dispositivos, podendo atuar em múltiplos equipamentos ao 

mesmo tempo ou em apenas um, sem garantir que o dispositivo de atuação é o mais 

a jusante. 

Para resolver este problema nas unidades de tempo instantâneo, alguns 

projetistas ajustam a temporização de instantâneo do relé mais a montante com um 

atraso da ordem de um a dois ciclos.      

 

3.3 Considerações finais sobre este capítulo 

 

Neste capítulo, foram discutidos conceitos sobre a arte e ciência que estão por 

trás da proteção de sistemas elétricos, abordando os fundamentos e princípios 

básicos dos dispositivos de proteção, os tipos de equipamentos e as zonas em que 

estes atuam. Dentre os dispositivos de proteção, falou-se sobre o relé, com mais 
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ênfase nos dispositivos com funções de sobrecorrente, em que foram abordados os 

critérios de coordenação e seletividade, ponto este chave deste trabalho.   

No capítulo a seguir, o foco será o estudo dos algoritmos genéticos, que foi a 

metaheurística escolhida para lidar com o problema em questão. A fundamentação 

teórica e a formulação da técnica que serão utilizadas neste trabalho continuarão a 

serem apresentadas. 

  



54 
 

Capítulo 4 

 

 

4 ALGORITMOS GENÉTICOS 

 

A computação evolutiva encara a teoria da evolução de Darwin como um 

método adaptativo de otimização, indicando que uma população de estruturas 

computacionais passa por um processo de evolução que tem como objetivo melhorar 

a sua população e selecionar os melhores, buscando assim a otimização de um 

determinado problema. Um problema de busca pode ser considerado um problema 

de otimização (GOLBERG, 1989; HOLLAND, 1975). 

 

4.1 Algoritmos 

 

Segundo (BECCENERI, 2012) um algoritmo pode ser definido como um 

processo estruturado para a resolução de um determinado problema. Este trabalho 

terá como base os processos de computação evolutiva, mais especificamente 

utilizando estratégia de busca por meio de meta-heurísticas. 

 

4.1.1 Meta-heurísticas 

 

Meta-heurísticas são técnicas de busca utilizadas na resolução de inúmeros 

problemas, explorando o espaço das soluções aceitas para o assunto estudado. Estes 

algoritmos incorporam mecanismos que evitam que a função se restrinja aos mínimos 

ou máximos locais. Resumidamente, pode-se afirmar que as meta-heurísticas são 

dispositivos usados para explorar significativamente os espaços de busca, cada uma 

usando um determinado tipo de estratégia (BECCENERI, 2012). Existem diferentes 

tipos de meta-heurísticas: as que são inspiradas na natureza, como os algoritmos 

genéticos estudados por (HOLLAND, 1975), e os que são baseados em populações 

ou baseados em busca de pontos simples. Meta-heurísticas baseadas no estudo de 

populações executam um processo de busca modificando a população inicial em 
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busca da configuração ótima, como os Algoritmos Genéticos – AGs, que será o 

objetivo de estudo deste trabalho.  

 

4.1.2 Conceitos de algoritmos genéticos 

 

Algoritmos Genéticos – AG são métodos computacionais de busca baseados 

nos mecanismos de evolução natural e na genética. Em AG, uma população evolui de 

acordo com operadores estocásticos concebidos a partir de metáforas biológicas, de 

modo que há uma tendência de que os indivíduos representem soluções cada vez 

melhores à medida que o processo evolutivo continua (GOLBERG, 1989; HOLLAND, 

1975). 

As funções destes algoritmos podem ser uni ou multimodais, os espaços de 

busca podem ser contínuos ou discretos, finitos ou infinitos, côncavos ou convexos. 

Quando existe só um ponto de máximo o problema é chamado de unimodal e quando 

há vários pontos é chamada de multimodal, conforme a Figura 11. 

 

Figura 11 - Exemplo de função unimodal e multimodal 

 
Fonte: Imagem do Google (2017).  

 

YINHONG et al (2003) apresentam como vantagem dos AGs a utilização de 

qualquer tipo de variável natural, podendo ser numérica, lógica ou até mesmo 

simbólica. Outro fator é o método de busca de multiponto, buscando sempre o nível 

ótimo global. 



56 
 

Tsutsui e Fujimoto (1993) apresentam um esquema de AG por bi população. 

Esta consiste em uma parte explorar todo o espaço de possibilidades enquanto a outra 

foca na melhor região. Quanto às características de um AG que utiliza população de 

indivíduos binários, a Tabela 3 traz a relação entre estes algoritmos e a biologia. 

 

Tabela 3 - Relação da terminologia entre AG e a biologia. 

Biologia Algoritmo genético 

Cromossomo Indivíduo 

Gene Bit 

Alelo Valor do bit 

Lócus Posição de um bit específico no indivíduo 

Genótipo Indivíduo candidato à solução - x 

Fenótipo Valor da função para um dado indivíduo - f(x) 
Fonte: (BARBOZA, 2010) 

 

A utilização da representação binária para o indivíduo é tradicional e foi a 

pioneira nos trabalhos de Holland (1975). Ela é considerada por alguns como sendo 

a mais simples de ser utilizada.  

Segundo Carrillo (2007), uma desvantagem da representação binária é que 

eles podem consumir muito tempo de computação no processo de codificar-

decodificar, e durante esta ação, alguns genes importantes podem ser perdidos, 

acarretando queda de precisão na solução procurada. A fim de evitar este problema, 

algoritmos que empregam uma representação real das variáveis têm sido 

desenvolvidos. Outro problema que os AGs enfrentam é a convergência prematura, 

quando o algoritmo não faz a varredura de todo o universo de possibilidades de modo 

eficiente e converge nos mínimos locais, procedimento esse que sempre deve ser 

evitado. 

Os algoritmos genéticos podem ainda utilizar indivíduos inteiros, reais ou 

representações ainda mais generalizadas como estruturas de árvores e matrizes. 

Alguns tipos de crossovers foram implementados para lidar com diferentes 

codificações (JONES, 1990). 

Em casos onde não se pode utilizar a representação binária, para Michalewicz 

(1996), a utilização dos valores reais apresenta vantagens sobre a binária, 

principalmente no que tange a velocidade de processamento e precisão. Este trabalho 
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terá como base o estudo dos algoritmos com representação de população de números 

reais. 

4.1.3 Características  

 

Para Gilberg (1989) e Holland (1975), os algoritmos possuem as seguintes 

características: 

 

• Funcionam a partir de um conjunto de pontos (população); 

• Atuam em um espaço de soluções e não no espaço de busca específico; 

• Não requerem cálculos de alta complexidade, necessitando somente da 

informação da função objetivo; 

• Usam procedimentos probabilísticos e não regras determinísticas; 

• Apresentam um conjunto de soluções possíveis, sempre buscando a 

solução ótima em cada iteração. 

 

Linden (2006 apud SILVÉRIO et al., 2013) destaca algumas das características 

dos AG, perante outros métodos de otimização: 

 

• Os AGs não utilizam métodos de busca totalmente aleatórios; 

• São adequados para funções que sejam descontínuas, ou para funções 

em que não sejam possíveis os cálculos das derivadas; 

• Resolvem problemas em grandes espaços de busca, limitados por 

outras técnicas de otimização. 

 

4.1.4 Representação genética 

 

Linden (2006 apud SILVÉRIO et al., 2013) mostra que as representações 

genéticas se baseiam na tradução das informações do problema estudado para uma 

função que possa ser assimilada pelos computadores. Como os algoritmos genéticos 

podem ser utilizados em diversos problemas científicos, a codificação e decodificação 

da população podem em algumas vezes ser necessárias. Quanto mais adaptados 

estas representações forem ao problema, maior a probabilidade de êxito dos 

resultados. 
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O fluxograma da Figura 12 apresenta a maioria dos passos presentes nos 

algoritmos genéticos.  

 

Figura 12 - Representação dos passos de um algoritmo genético 

 

Fonte: SILVÉRIO et al., 2013 

 

4.1.4.1 População inicial 

 

Na maioria das aplicações, a população inicial de indivíduos é gerada 

aleatoriamente, por valor inicial ou por algum processo heurístico (TANOMARU, 

1995). O tamanho da população irá depender da aplicação do AG, do tempo de 

processamento, do armazenamento em memória. Grandes populações apresentam 

uma maior probabilidade de convergência, entretanto apresenta um tempo de 

processamento mais elevado (Goldberg, 1989; Michalewicz, 1996).   
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4.1.4.2 Avaliação 

 

Depois de gerada a população, cada indivíduo é testado pela função objetivo, 

à avaliação dos indivíduos resulta em um valor conhecido como fitness, também 

chamado de adequabilidade (TANOMARU, 1995). Se o objetivo do problema for de 

maximização, a avaliação é diretamente proporcional ao valor da função, em casos 

de minimização os objetivos serão inversamente proporcionais. A função objetivo 

mostra o quão bem adaptado os indivíduos estão (BARBOZA, 2010). 

 

4.1.4.3 Seleção 

 

Para Back et al. (2000 apud Silvério et al., 2013), a seleção é utilizada para 

guiar o processo de escolha na direção da melhor região do espaço de busca. Os 

métodos mais utilizados são os de roleta, proposto por Holland (1975) e o método de 

torneio, que, para Teles & Gomes (2010 apud Silvério et al., 2013) é fácil de ser 

implementado e por isto é muito utilizado. O método do torneio é conhecido por colocar 

dois indivíduos para serem comparados, selecionando o melhor. Para o método da 

roleta, apresentado na Figura 13, cada indivíduo possui uma porcentagem de ser 

escolhido. A porcentagem é baseada na avaliação deste indivíduo na função objetivo. 

Quanto maior o valor da porcentagem, mais apto esse indivíduo está para o processo 

do cruzamento e mais facilmente será selecionado, por isso que a roleta não 

apresenta valores iguais para os indivíduos. A probabilidade de seleção proporcional 

a aptidão é dada pela equação 4, onde a(s) e N são respectivamente à função de 

probabilidade de seleção ou função de adequabilidade e o número de indivíduos.        

 

𝑝𝑠𝑒𝑙𝑒çã𝑜 =
𝑎(𝑠)

∑ 𝑎(𝑠𝑖)
𝑁
𝑎=1

      (04) 
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Figura 13 - Método de seleção por Roleta 

 
Fonte: POZO et al., 2011 

 

Outro método encontrado é o da seleção elitista, no qual são escolhidos os 

melhores indivíduos da população. Barboza (2010) traz que esse não é 

necessariamente um método de seleção. 

 

4.1.4.4 Operadores genéticos 

 

Segundo Goldberg (1989), existem diversos operadores, no entanto os mais 

utilizados é o cruzamento e a mutação. 

 

4.1.4.4.1 Cruzamento (crossover) 

 

Para os indivíduos binários, os crossovers podem ser dos seguintes tipos: 

• Uniforme: onde se cruza dois indivíduos pais, em que num determinado 

ponto do indivíduo existe 50% de chance de ser trocado (SILVÉRIO et 

al., 2013). 

• Um ponto: onde se escolhe um ponto aleatoriamente e a partir deste as 

informações entre os pais são trocadas. Logo, os filhos gerados até o 

ponto de corte são de um pai e após o ponto de corte é do outro 

(BARBOZA, 2010). 
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• Dois pontos: igualmente ao anterior, porém são escolhidos dois pontos. 

 

Como a probabilidade de cruzamento é um procedimento estocástico, De Jong 

(1975 apud Mitchell,1996) sugere uma taxa de cruzamento de 0,6. Já (TANOMARU, 

1995) sugere uma taxa de cruzamento superior a 0,7. 

Para os algoritmos genéticos de codificação real, foram apresentados muitos 

operadores de crossover. O blend crossover (BLX-α) proposto por Eshelman e 

Schaffer (1993) demonstra boa capacidade de pesquisa para funções de aptidão. O 

blend crossover escolhe uniformemente valores que se situam entre dois pontos que 

contêm os dois pais (ESHELMAN e SCHAFFER, 1993). Dado os pais, representados 

por p1 e p2 Figura 14, pode-se perceber que a possibilidade de geração de um novo 

indivíduo varia dependentemente do valor de α escolhido, ou seja, é uma distribuição 

uniforme que pode ser representada por 𝑈(−𝛼, 1 + 𝛼). São tipicamente utilizados α 

iguais a 0,5 e 0,25, mas fica a cargo do profissional decidir o tamanho da faixa de 

distribuição uniforme a ser utilizada.   

 

Figura 14 – BLX–α 

 
 Fonte: ESHELMAN e SCHAFFER (1993) 

 

Baseado na técnica de operação dos crossovers proposta por Eshelman e 

Schaffer (1993), a equação 5 simboliza o resultado do cruzamento entre os pais da 

população de um  AG, onde F, β e p são respectivamente um novo cromossomo, o 

valor aproximadamente igual a distribuição uniforme 𝑈(−𝛼, 1 + 𝛼) e os pais.  

 

                                   𝐹 =  𝑝1 + 𝛽(𝑝2 − 𝑝1)     (05) 

 

4.1.4.4.2 Mutação 
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No processo de AGs binários, serão escolhidos aleatoriamente pontos de 

mutação no indivíduo e depois aplicada uma taxa de probabilidade de mutação. Caso 

algum gene seja escolhido, o seu valor é invertido, ou seja, se for zero passa a ser 

um, e vice-versa (SILVÉRIO et al., 2013). 

Para Mitchell (1996) os experimentos  mostraram que a taxa de  mutação 

deveria ser da ordem de 0,001, já Tanomaru (1995) sugere uma taxa de mutação 

menor que 0,01.  

 

4.1.5 Aplicação dos algoritmos genéticos aos sistemas de proteção 

 

Um sistema de potência se constitui de vários equipamentos elétricos e 

mecânicos e, dentre eles, estão os relés de proteção. Esses, ao serem instalados no 

sistema de distribuição, possuem a necessidade de operar coordenadamente com os 

outros equipamentos de proteção a montante e a jusante dos mesmos. Caso uma 

destas proteções falhe, o alimentador poderá perder a propriedade da seletividade, 

desligando assim um maior número de consumidores.  

Os algoritmos genéticos podem resolver estes problemas de coordenação e 

seletividade buscando a localização de implementação em um circuito alimentador, 

bem com, configurando os relés com os melhores ajustes que esses têm a oferecer. 

(PANDEY et al., 2016). 

Lopes Takahashi (2011) apresentou em seu trabalho que para o 

desenvolvimento econômico do país e uma crescente exigência por índices de 

continuidade cada vez melhores, os estudos de planejamento de instalações e 

dimensionamentos de novas subestações, bem como dos seus dispositivos de 

proteção, são necessários estudos de técnicas que permitam a otimização deste 

processo. Modelos matemáticos e algoritmos, assim como o proposto neste trabalho, 

auxiliam os engenheiros na fase de planejamento das unidades de proteção. 

Yinhong et al. (2003) propõem a utilização de algoritmos genéticos nos 

sistemas de coordenação dos relés de proteção, uma vez que esses ainda hoje são 

realizados por engenheiros e suas ferramentas de cálculo, impossibilitando uma 

coordenação ótima, em casos da demanda de trabalho ser elevada. 

Os algoritmos não vieram como a solução para todos os problemas de 

otimização, mas este, sem dúvida, utiliza de técnicas úteis e favoráveis para muitas 

aplicações de otimização de sistemas (TANOMARU, 1995). 
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4.2 Considerações finais sobre este capítulo 

 

Diante do exposto, é notável a importância dos algoritmos para os mais 

variados campos da ciência, usado como uma ferramenta de auxílio nas situações 

nas quais não se é possível realizar os cálculos de forma tradicional. A utilização de 

algoritmos em cálculos de proteção é de fundamental importância, uma vez que a 

escolha de parâmetros pode ser feita pelo estado da arte desta ciência. Foi discutida 

a representação dos algoritmos genéticos no campo da engenharia, bem como toda 

sua representação e operadores genéticos, como por exemplo, o cruzamento e a 

mutação de indivíduos. 

No próximo capítulo, serão abordados os métodos utilizados para a resolução 

do problema proposto por este trabalho.     
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Capítulo 5 

 

 

5 MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO ALGORÍTMO 

 

Neste capítulo, serão descritos os passos para realização dos ajustes dos relés 

de sobrecorrente, seguido das curvas características de tempo-corrente e, por fim, 

serão abordados os métodos utilizados para a parametrização automática dos relés, 

a partir da meta-heurísticas dos algoritmos genéticos.  

 

5.1 Estrutura do código 

 

O fluxograma da Figura 15 representa os passos utilizados para a ferramenta 

de parametrização automática. 
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Figura 15 - Fluxograma da ferramenta de parametrização 

 
Fonte: autoria própria (2018).  

 

O planejamento prévio para a parametrização dos equipamentos será baseado 

nos critérios estabelecidos pelo (IEEE STD 242, 2001), já citados no capítulo 3 deste 

trabalho. 

No circuito da Figura 16, tem-se a representação de um circuito genérico para 

apresentação dos passos do estudo da proteção. Neste, estão presentes quatro relés 

de proteção, sendo um deles previamente já parametrizado para simbolizar o primeiro 

relé do alimentador (relé da subestação). Diante disto, serão realizados os ajustes dos 

próximos três equipamentos. A escolha de quatro dispositivos para compor o circuito 

de distribuição foi feita para aproximar o estudo de uma situação real, considerando 

que este é um número significativo para circuitos de distribuição. 
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Figura 16 - Alimentador genérico para estudo de coordenação e seletividade 

 
Fonte: autoria própria (2017).  

 

5.2 Cálculo dos curtos circuitos 

 

Dadas as impedâncias de sequências do sistema, os curtos circuitos 

apresentados na Figura 16 serão calculados pelos algoritmos baseados na 

formulação do capítulo 2 do  IEEE STD 242 (2001) e do capítulo 4 do RUSH (2011). 

Para uma melhor organização dos dados, a Tabela 4 pode ser preenchida com os 

dados das impedâncias de sequência positiva, negativa, zero e a impedância de falta.  

Tabela 4 - Impedâncias de sequência por relé 

Z / Relé Relé 01 Relé 02 Relé 03 Relé 04 

𝒁𝟎 𝑍0
𝑟𝑒𝑙é 1 𝑍0

𝑟𝑒𝑙é 2 𝑍0
𝑟𝑒𝑙é 3 𝑍0

𝑟𝑒𝑙é 4 

𝒁𝟏 𝑍1
𝑟𝑒𝑙é 1 𝑍1

𝑟𝑒𝑙é 2 𝑍1
𝑟𝑒𝑙é 3 𝑍1

𝑟𝑒𝑙é 4 

𝒁𝟐 𝑍2
𝑟𝑒𝑙é 1 𝑍2

𝑟𝑒𝑙é 2 𝑍2
𝑟𝑒𝑙é 3 𝑍2

𝑟𝑒𝑙é 4 

𝒁𝒇 𝑍𝑓
𝑟𝑒𝑙é 1 𝑍𝑓

𝑟𝑒𝑙é 2 𝑍𝑓
𝑟𝑒𝑙é 3 𝑍𝑓

𝑟𝑒𝑙é 4 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

5.3 Ajustes das unidades de sobrecorrente de fase e neutro 

 

Neste tópico, será apresentada a sistematização de como são realizados os 

ajustes de sobrecorrente temporizado, instantâneo, neutro sensível e sequência 

negativa dos relés. 

 

5.3.1 Unidade de sobrecorrente temporizada 
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Para os ajustes das unidades de sobrecorrente de fase, foi definido que a 

corrente mínima de atuação deverá:  

 

1. Ser maior que o produto do fator de crescimento – k pelo valor de 

corrente de carga máxima passando pelo dispositivo. Este fator é 

definido na equação 6, onde k, a% e n são respectivamente o fator de 

crescimento da carga do sistema, a taxa anual prevista para o 

crescimento e o tempo em anos para o qual o estudo foi planejado.  

2. Inferior a corrente de suportabilidade do cabo; 

3. Inferior a corrente de curto-circuito trifásico no equipamento de proteção 

a jusante; 

4. Inferior a corrente mínima de atuação do equipamento a montante.  

 

𝑘 =  (1 +
𝑎%

100
)
𝑛

    (06) 

 

Para exemplificação o valor de k será da ordem de 1,5, levando em 

consideração um crescimento médio anual de 8% num período de 5 anos. As 

correntes I2, I3 e I4 são as correntes de carga máxima que passam por cada relé. Os 

critérios para os ajustes das unidades de neutro são definidos da seguinte maneira: 

1. A corrente mínima de atuação para o ajuste de neutro deverá ser menor 

que a corrente do equipamento a montante; 

2. Normalmente é utilizado um valor de 10 a 30% do valor escolhido para 

a corrente mínima de atuação de fase. 

3. A corrente mínima de atuação deverá ser menor que aproximadamente 

um quarto do curto-circuito fase terra mínimo no equipamento de 

proteção primária subsequente.   

 

Como os critérios de ajuste de neutro são dependentes de várias condições, a 

lógica para escolha dos ajustes foi a média dos critérios estabelecidos acima, A 

fórmula que descreve o valor do ajuste de neutro é descrita na equação 7. O resultado 

da parametrização de fase e neutro é exposto na Tabela 5.  

 



68 
 

𝐼51𝑁
𝑟𝑒𝑙é =

∑(𝐼51𝑁
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 10%𝐼51𝐹 + 30%𝐼51𝐹 + 

1

4
𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇𝑚
𝑓𝑖𝑚 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜

)

4
             (07) 

 

Tabela 5 - Representação dos ajustes temporizados de fase e neutro 

Unidade / Relé Relé 01 Relé 02 Relé 03 Relé 04 

𝑰𝟓𝟏𝑭 Ajuste já 

realizado 

1,5𝐼2 1,5𝐼3 1,5𝐼4 

𝑰𝟓𝟏𝑵 Ajuste já 

realizado 

𝐼51𝑁
𝑟𝑒𝑙é 2 𝐼51𝑁

𝑟𝑒𝑙é 3 𝐼51𝑁
𝑟𝑒𝑙é 4 

Fonte: autoria própria (2017).  

 

5.3.2 Unidade de sobrecorrente instantânea 

 

Estas unidades são utilizadas para quando os surtos de corrente nos circuitos 

são bastante elevados comparados ao ajuste da unidade temporizada. Diante disto, 

serão utilizados como referência os ajustes anteriores. 

Normalmente, a proteção por instantâneo é utilizada para proteger até 80% do 

trecho entre o local do equipamento e o ponto de instalação do próximo equipamento 

de proteção primária. 

A parametrização da unidade instantânea de fase deverá seguir alguns critérios 

para garantir assim a coordenação e seletividade no alimentador. Com base nos 

critérios de FOX (2010), ANDERSON (2006) e RUSH (2011), o ajuste da corrente 

mínima de atuação deverá:  

 

1. Ser maior ou igual que 3 a 8 vezes o valor da unidade temporizada; 

2. Ser aproximadamente maior ou igual ao produto do fator de assimetria 

pelo curto-circuito máximo no equipamento de proteção primária 

subsequente; 

3. Ser maior ou igual a 3 a 8 vezes a corrente de sequência negativa; 

4. Inferior a corrente mínima de atuação do equipamento a montante. 

 

A escolha do ajuste dentro das condições é baseada em uma decisão lógica 

como apresentada na Figura 17. 
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Para a parametrização da unidade de neutro, o procedimento é semelhante aos 

ajustes de fase. Diante disso, a corrente mínima de atuação deverá:  

 

1. Ser maior ou igual que 3 a 8 vezes o valor da unidade temporizada; 

2. Ser aproximadamente maior ou igual ao produto do fator de assimetria 

pelo curto-circuito fase terra no equipamento de proteção primária 

subsequente; 

3. Inferior a corrente mínima de atuação do equipamento a montante. 
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Figura 17 – Algoritmo de escolha da unidade instantânea 

 
             Fonte: autoria própria (2017). 

 

O tempo de atuação das unidades instantâneas de fase e neutro é da ordem 

de poucos ciclos e normalmente é parametrizado como tempo de default, 

aproximadamente, de 0,04 a 0,07 s. O resultado da parametrização é preenchido na 

Tabela 6 a seguir. 

 



71 
 

Tabela 6 - Representação dos ajustes instantâneos de fase e neutro 

Unidade / Relé Relé 01 Relé 02 Relé 03 Relé 04 

𝑰𝟓𝟎𝑭 Ajuste já 

realizado 

Ajuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4 

𝑰𝟓𝟎𝑵 Ajuste já 

realizado 

Ajuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4 

Fonte: autoria própria (2017).  

 

5.3.3 Unidade de sobrecorrente de neutro sensível 

 

Estes ajustes são bastante utilizados em circuitos nos quais o secundário do 

transformador é ligado em estrela aterrada. 

Para a parametrização dos ajustes das unidades de sobrecorrente de neutro 

sensível, alguns critérios podem ser levados em consideração. Dentre eles: 

1. Medição da corrente de neutro do alimentador, pois a partir da medição 

dessa corrente o ajuste pode ser realizado em sobre o valor real do 

circuito; 

2. A corrente do relé a jusante deverá ser sempre inferior à corrente do 

equipamento a montante; 

3. A temporização da unidade 51NS será por tempo definido variando entre 

4 e 10s, com diferença de tempo entre relés da ordem de 1s. Com o 

tempo do relé adjacente sempre inferior ao anterior.  

 

As equações 8 e 9 representam a base de cálculo para a definição dos ajustes 

apresentados na Tabela 7. Onde Imedido, I51NS e t51NS são respectivamente a corrente 

medida no alimentador, o ajuste da unidade de neutro sensível e o tempo definido da 

unidade de neutro sensível.  

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 < 𝐼51𝑁𝑆
𝑖+1 < 𝐼51𝑁𝑆

𝑖      (08) 

𝑡51𝑁𝑆
𝑖+1 ≤ 𝑡51𝑁𝑆

𝑖 − 1      (09) 
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Tabela 7 - Ajustes de neutro sensível 

Ajuste / Relé Relé 01 Relé 02 Relé 03 Relé 04 

𝑰𝟓𝟏𝑵𝑺 𝐼51𝑁𝑆
01  < 𝐼51𝑁𝑆

01  < 𝐼51𝑁𝑆
02  < 𝐼51𝑁𝑆

03  

𝒕𝟓𝟏𝑵𝑺 𝑡1 𝑡1 −  𝛥𝑡 𝑡2 −  𝛥𝑡 𝑡3 −  𝛥𝑡 

Fonte: autoria própria (2017). 

 

5.3.4 Unidade de sobrecorrente de sequência negativa 

 

A unidade de sequência negativa é normalmente usada só nos dispositivos da 

subestação. A parametrização aqui realizada é para atuar como proteção de 

sobrecarga nos relés do alimentador, mas naqueles que possuem a função. Por 

possuir uma função a mais e ter valor mais elevado, algumas empresas normalmente 

não programam nos circuitos de distribuição. 

Um dos procedimentos utilizados para a implementação destes ajustes é a sua 

parametrização com mesma forma de curva, margem de coordenação de 12 a 30 

ciclos e mesmo ajuste de fase da unidade de sobrecorrente temporizada acrescido de 

até no máximo 30%. Outros aspectos que podem ser levados em consideração são:  

1. Na coordenação, considerar o elemento de sobrecorrente de sequência-

negativa como se fosse um elemento de fase "equivalente"; 

2. Como o relé mede 3I2 e pode ser demonstrado que em um curto-circuito 

bifásico 3I2 é igual a √3 vezes o nível da corrente do curto-circuito 

bifásico, haverá um bom ganho de sensibilidade da unidade para faltas 

que possam ocorrer na rede; 

3. Garantir sensibilidade de no mínimo 2 vezes para curtos circuitos 

bifásicos no fim da zona de proteção primária.  

Diante do exposto, os ajustes podem ser realizados com acréscimo de 20% do 

ajuste temporizado de fase, ficando da seguinte forma (Tabela 8). 

 

 

 

  

Tabela 8 - Ajuste da unidade de sequência negativa 

Ajuste / Relé Relé 01 Relé 02 Relé 03 Relé 04 
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𝑰𝟓𝟏𝑸 Ajuste já 

realizado 

1,2 × 𝐼51𝐹
02  1,2 × 𝐼51𝐹

03  1,2 × 𝐼51𝐹
04  

Fonte: autoria própria (2017). 

 

5.4 Coordenação e seletividade entre os relés 

 

O método de coordenação geralmente é relé-relé, ou seja, coordena-se um relé 

por vez. A seguir, serão realizadas as coordenações dos relés 2, 3 e 4 do alimentador 

apresentado anteriormente. Primeiro serão coordenados o relé R2 com o relé da 

subestação (Figura 18). 

 

Figura 18 - Coordenação entre os relés R1 e R2. 

 
Fonte: autoria própria (2017). 

 

Diante das informações dos curtos-circuitos e das correntes de pickup das 

unidades de sobrecorrente temporizada já estarem calculadas, o próximo objetivo é 

encontrar um ajuste de curva de tempo-corrente que satisfaça os critérios de 

coordenação e seletividade vistos no capítulo 3 deste trabalho. 

As curvas a serem utilizadas serão as adotadas pela norma IEC 60255. O 

cálculo do TMS que representa a inclinação da curva de tempo será realizado por 

fórmulas já abordadas anteriormente.  

Os critérios de tempo de coordenação, bem como da escolha da curva serão 

baseados nos seguintes pontos: 

1. A curva do relé coordenado, neste caso R2, deverá se encontrar a 

esquerda do relé R1; 

2. A curva do relé R2 deverá estar abaixo da curva do relé R1; 



74 
 

3. A diferença de tempo entre as curvas deverá ser de no mínimo 0,3 s no 

ponto de curto-circuito máximo. Para o ajuste de fase o curto-circuito 

será o trifásico, para o ajuste de neutro será o curto-circuito fase terra 

máximo; 

4. O tempo de atuação da curva deverá ser maior ou igual ao tempo de 

atuação instantâneo definido pelo fabricante do relé; 

5. O valor de TMS calculado deverá compor a faixa de ajuste do 

equipamento, por exemplo, relés que possuem a faixa de 0,06 até 1,00 

com passo de 0,01. 

 

Dados os critérios acima, a equação 10 tem como objetivo a definição do tempo 

de atuação do relé a ser parametrizado. O índice i representa o número de cada relé.  

𝑡𝑖+1 ≤ 𝑡𝑖 − 0,3     (10) 

 

Variando o índice i de 1 até 3, pode-se encontrar o tempo de atuação requerido 

para todos os relés do alimentador estudado. 

Conhecendo o tempo de atuação do dispositivo, será possível encontrar o TMS 

para cada tipo de curva dos dispositivos.  O cálculo do TMS pode ser obtido por meio 

da equação 11. 

    𝑇𝑀𝑆 =
𝑡×[(

𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝

)

𝛽

−1]

𝛼
    (11) 

 

A Tabela 9 representa os parâmetros das curvas, já citados anteriormente 

neste material. 

 

 

 

Tabela 9 - Parâmetros por curva 

Tipo de curva  α β 

NI  0,14 0,02 

MI  13,5 1 

EI 80 2 
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Fonte: autoria própria (2017) 

 

O cálculo dos TMS por tipo de curva será realizado conforme a representação 

da equação 10. 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝑁𝐼 →  𝑇𝑀𝑆 =

𝑡 × [(
𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝
)
0,02

− 1]

0,14 
 

𝑀𝐼 → 𝑇𝑀𝑆 =

𝑡 × [(
𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝
)
1,0

− 1]

13,5
 
 

𝐸𝐼 → 𝑇𝑀𝑆 =

𝑡 × [(
𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝
)
2,0

− 1]

80

 

 

Se os TMS calculados para as três representações obedecem a todos os 

critérios já citados, o relé R2 poderá ter seu ajuste em qualquer uma das curvas, 

decisão esta que cabe ao projetista. Conservadoramente, se escolhe a mesma curva 

do relé anterior, por exemplo: caso o relé R1 disponha de uma curva normalmente 

inversa, a curva do relé R2 também seria NI. 

Os critérios e formulações adotados acima são utilizados tanto nos ajustes de 

fase quanto no de neutro. Uma vez parametrizado o relé R2, o próximo passo será 

realizado entre este relé e o dispositivo R3. 

A parametrização entre o relé R2 e R3 obedecerá aos mesmos critérios já 

citados. Entretanto, na parametrização entre R1 e R2, o relé da SE (R1) já possuía o 

ajuste de curva definido. Assim, a parametrização de R3 com R2 deverá ser realizada 

com o relé nos três tipos de curva, pois só assim o engenheiro poderá encontrar a 

melhor configuração de curvas para os dispositivos. 

Diante disso, as possibilidades de combinação de curvas e dispositivos podem 

ser calculadas por 𝟑𝒏−𝟏, sendo n o número de relés. Para o alimentador estudado, o 

projetista possui 27 combinações de ajustes de fase e valor igual para a unidade de 

neutro. Estas combinações podem ser vistas na Figura 19. 
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Figura 19 - Combinações possíveis para um alimentador com 4 relés 

 
Fonte: autoria própria (2018). 
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5.5 Algoritmos com função de parametrização automática 

 

Na seção anterior, verificou-se que as possibilidades de ajustes são bastante 

elevadas. Diante disso, a otimização destes cálculos será realizada através dos 

algoritmos abordados neste trabalho. A vantagem de construir códigos para resolução 

de problemas é que o engenheiro só precisa realizar os cálculos uma única vez.  

O algoritmo teve como função realizar os cálculos de curto-circuito, tempos de 

atuação de fase e neutro, TMS e unidades de sobrecorrentes, apresentando, ao final, 

as curvas e ajustes dos relés do circuito estudado. Este algoritmo foi testado com 

circuitos com mais de dois relés em configuração radial.   

Todos os ajustes já estudados anteriormente serão configurados em um 

código. Já as curvas de tempo-corrente serão ajustadas pelo algoritmo genético. 

Os dados deste algoritmo possuem representação matricial. A população de 

indivíduos é composta pelos valores de TMS e das curvas, respectivamente. Estes 

indivíduos são representados por números reais e literais, respectivamente aos 

valores de TMS e tipo de curva.  

O modelo de população eleito foi o de indivíduos reais. Esta decisão foi tomada 

devido à facilidade que os métodos de avaliação, crossover e mutação oferecem para 

este trabalho. O universo de possibilidades de valores de TMS é da ordem de 0,06 a 

1,0 com o passo de 0,01. Já as curvas podem ser escolhidas entre as normalmente 

inversas, muito inversas e extremamente inversas, as quais serão representadas por 

NI, MI e EI, respectivamente.  

 

5.5.1 População de indivíduos 

 

O teste de população pode ser baseado em um quantitativo de 50 a 2000 

indivíduos. O teste realizado com populações inferiores a 200 indivíduos, o algoritmo 

ofereceu pouca variabilidade de indivíduos aptos para a solução do problema, bem 

como, ocorreu em algumas situações à prematura convergência do algoritmo. Já 

populações muito elevadas desempenham muito tempo de processamento do código. 

Como o objetivo é facilitar o trabalho do projetista, é preferível a escolha de 

populações adequadas ao tempo de processamento.  

A formação da população inicial foi aleatória e nos casos em que a função gerar 

indivíduos natimortos (indivíduos que não são aptos para o algoritmo), estes serão 



78 
 

retirados da população e um novo indivíduo irá substituir o sujeito falho, ou seja, a 

população só apresentará indivíduos aptos a função. Nas populações em que o 

número de indivíduos for pequeno, poderá acontecer de nenhum desses serem 

válidos. Nesses casos o algoritmo irá realizar tentativas até que encontre uma 

população com indivíduos aptos para a função.      

A população inicial é composta de TMS e curva para cada relé do alimentador. 

Como o relé da subestação já possui ajustes previamente parametrizados, parte deste 

indivíduo não poderá ser geneticamente modificada. Ou seja, alguns dos genes deste 

indivíduo não serão modificados por hipótese alguma.   

A Tabela 10 apresenta o significado de cada elemento da matriz da Figura 20 

e essa representa uma situação abordada pelo relé em estudo, em que as quatro 

primeiras colunas constituem os TMS de cada relé, e as demais, as curvas.  

Uma vez que as curvas são variáveis literais, estas serão representadas por 

números inteiros, dados respectivamente por NI = 1; MI = 2 e EI = 3. 

 

Tabela 10 – Representação de cada indivíduo da população em estudo 

Valores de TMS Tipos das curvas 

Relé 01 Relé 02 Relé 03 Relé 04 Relé 01 Relé 02 Relé 03 Relé 04 

0,6 0,44 0,16 0,14 2 2 1 2 

Fonte: autoria própria.  
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Figura 20 - Representação matricial da população 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

5.5.2 Função avaliação e seleção dos melhores indivíduos 

 

A função objetivo (equação 12) terá como propósito minimizar o tempo de 

operação dos relés dos alimentadores, garantindo a coordenação e seletividade no 

sistema. Serão somados os tempos de cada equipamento e aquele indivíduo que 

possuir o menor tempo será o mais apto para solução do problema.  
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𝑚𝑖𝑛[𝑓(𝑡)] = ∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1       (12) 

 

Nesta condição, o último equipamento sempre buscará o menor tempo de 

operação possível, este sempre será próximo do instantâneo. A Figura 21 demonstra 

o tempo de operação ideal para o alimentador estudado, baseado na função acima.   

 

Figura 21 - Tempo de atuação dos relés 

 
Fonte: autoria própria (2018). 

 

A seleção dos indivíduos é baseada no método da roleta, porém, como existem 

indivíduos que são mais aptos que outros, esses terão maior possibilidade de serem 

escolhidos. 

A roleta será um vetor que compreenderá valores do menor indivíduo até o 

maior. Após isso, o algoritmo irá gerar vários números aleatórios e escolher os 

indivíduos que irão passar pelo processo de crossover.     

 

5.5.3 Cruzamento e mutação dos indivíduos 

 

O procedimento genético deste algoritmo será baseado em 50 gerações e, a 

cada uma dessas, a população irá se adaptar e melhorar cada vez mais, obtendo ao 

final uma função de minimização ótima. 

O cruzamento das espécies será realizado em duas partes, uma compondo os 

TMS dos indivíduos e a outra compondo as curvas. O procedimento do crossover 

realizado neste trabalho pode ser observado pelo fluxograma da Figura 22.  

Com a população dividida em dois grupos, é executado um número aleatório 

que varia de zero a um, caso o resultado do aleatório seja abaixo da taxa de 

cruzamento, os indivíduos são cruzados. A taxa de cruzamento pode ser escolhida 

entre 50 e 80%, em que 80% é considerado um valor significativo para o crossover de 

uma relevante parte dos indivíduos. 
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Figura 22 - Fluxograma do processo do crossover 

 
Fonte: autoria própria (2017). 

 

O método escolhido para o cruzamento de uma parte das espécies foi o blend 

crossover (BLX-0,5). Esse será aplicado sobre o TMS dessa população por serem 

números reais e oferecer a vantagem de gerar indivíduos bastante variados. 

O equacionamento apresentado no referencial teórico deste material é utilizado 

para definir o novo valor do TMS para um dado cruzamento entre indivíduos. Na 

Tabela 11 é dada uma população com quatro indivíduos, em que, a partir do algoritmo 
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abaixo, são formados os pais, escolhidos aleatoriamente a partir da população, 

representada na coluna 1. Após escolher os indivíduos Pai 1 e Pai 2 é realizado um 

teste de 80% de possibilidade de cruzamento, em caso positivo os pais geram um 

novo indivíduo, representado na coluna filho. O teste para o cruzamento é realizado 

em um número de vezes igual a quantidade de indivíduos da população estudada. No 

algoritmo abaixo, é dado um exemplo para uma população de quatro indivíduos.   

 

Algoritmo para blend-crossover com α = 0,5:  

β = grand(1,"unf", -0.5, 1+0.5) 
 
População = [0.44;0.47;0.42;0.49] 
 
for i = 1:4 

aleatorio1 = int(grand(1,'unf',1,pop+1)) 
aleatorio2 = int(grand(1,'unf',1,pop+1)) 
pai1(i) = População (index1) 

     pai2(i) = População (index2) 
 

if grand(1,'unf',0,1) < 0.8 then     
 Filho(i) = round((pai1(i) + β*(pai2(i) - pai1(i)))*100)/100  
else 
        Filho(i) = pai1(i) 
end 

end 
 

Tabela 11 - Crossover dos TMS 

População Pai 1 Pai 2 Filho  

0,44 0,47 0,44 0,47 

0,47 0,49 0,47 0,49 

0,42 0,49 0,42 0,48 

0,49 0,44 0,44 0,44 

Fonte: autoria própria (2018).  

 

Na parte dos indivíduos correspondente as curvas, será realizado um 

cruzamento baseado na média das espécies, ou seja, como é realizado o cruzamento 

de dois indivíduos por vez, estes terão os valores das curvas somados e divididos por 

dois. Nos casos em que a operação resultar em fracionários, o arredondamento será 

para baixo.  Este procedimento pode ser entendido observando a Tabela 12. 
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Tabela 12 - Crossover das curvas de tempo corrente 

Indivíduo 1 Indivíduo 2 Novo indivíduo 

1 1 1 

1 2 1 

1 3 2 

2 1 1 

Fonte: Autoria própria (2018).  

 

Após o procedimento do crossover em ambos os grupos, as partes dos 

indivíduos serão unidas e será disposta uma nova população contendo indivíduos 

tanto cruzados quanto não cruzados. 

O procedimento de mutação dos indivíduos do algoritmo genético foi realizado 

aleatoriamente, testando cada parte do indivíduo, por exemplo, como o indivíduo 

estudado possui quatro valores de TMS e de curvas, a mutação pode ocorrer em 

qualquer um desses valores, salvo o TMS e a curva do dispositivo da subestação. 

Logo a mutação pode ocorrer em qualquer um dos seis genes desse indivíduo. 

O teste para saber se este indivíduo terá ou não o processo de mutação é 

parecido com o ocorrido no cruzamento. Com isso, será gerado um número aleatório 

para cada gene do indivíduo variando entre 0 e 1. A possibilidade para que ocorra a 

mutação será da ordem de 1%. Considerando que a mutação é um procedimento 

difícil de ocorrer, os indivíduos irão seguir a seguinte condição para saberem se 

sofrerão ou não o processo de mutação:  

• Se o aleatório gerado < 0,01 indivíduo sofre mutação; 

• Se o aleatório gerado ≥ 0,01 indivíduo não sofre mutação. 

O fluxograma da Figura 23 expõe os passos realizados no procedimento da 

mutação dos indivíduos deste trabalho. Igualmente ao realizado no crossover, as 

partes dos indivíduos ao final se unem formando assim uma nova população.  
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Figura 23 - Fluxograma do processo de mutação 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Depois do procedimento de mutação, a nova população é avaliada e serão 

retirados os indivíduos natimortos. Os indivíduos que não sejam aptos, neste caso, 

serão retirados e substituídos por outros indivíduos da mesma população que sejam 

válidos. Indivíduos não aptos, podem ser aqueles em que o intervalo de tempo de 



85 
 

coordenação não obedeça ao valor mínimo estabelecido neste trabalha e nas normas. 

A população só precisa ter no mínimo um indivíduo que seja apto e, caso isso 

aconteça, todos os outros seriam substituídos por este. Em casos que toda a 

população, após o cruzamento, não gerar nenhum indivíduo válido, será importado 

um indivíduo da população anterior que fosse válido.  

Após uma formação de uma população inteiramente válida, esta é considerada 

a primeira geração dos indivíduos. 

Como o algoritmo está projetado para uma quantidade de 50 gerações e caso 

a função atinja o indivíduo ótimo antes de alcançar todas as gerações, esta irá repetir 

este indivíduo para as outras gerações, considerando que não há mais o que evoluir. 

Diante disso, o algoritmo genético encerra o procedimento e envia as 

informações de TMS e curva para o resto do algoritmo apresentar os dados e imprimir 

as curvas de sobrecorrente e curto-circuito. 

 

5.6 Considerações finais sobre este capítulo 

 

Nesse capítulo, foram explanados os métodos utilizados na construção do 

código, abordando cada função de proteção pertencente ao programa. Foi realizado 

também todo o detalhamento da funcionalidade do algoritmo genético. Este algoritmo 

será aplicado em estudos de casos no próximo capítulo e os resultados alcançados 

serão discutidos. 
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Capítulo 6 

 

 

6 RESULTADOS 

 

Os resultados serão baseados nos ajustes de proteção de dois alimentadores 

típicos reais, que foram fornecidos por uma concessionária de energia elétrica. A 

concessionária disponibilizou também dados referentes às correntes de carga de cada 

dispositivo, simuladas através de um fluxo de carga. Forneceu ainda os tipos de cabos 

e suas respectivas correntes de suportabilidade para todos os dispositivos de proteção 

primária aqui estudada; as correntes de curto-circuito em todos os pontos geográficos 

do alimentador; a relação X/R e por fim os ajustes dos relés, fusíveis e 

seccionalizadores.   

De início, serão descritas todas as características deste alimentador 

contemplando os ajustes de proteção, diagrama unifilar, tipo do cabo e corrente 

suportada, fluxo de carga, tabela de características operacionais e físicas do sistema, 

bem como a topologia do alimentador. 

 

6.1 Análise do primeiro alimentador 

 

O circuito é composto por diversos equipamentos de proteção e manobra. Os 

mais relevantes para o estudo aqui realizado são os cinco relés microprocessados e 

quatro chaves fusíveis a jusante destes relés. A Figura 24 representa o diagrama 

unifilar do circuito em estudo. O diagrama unifilar é o ponto de partida para realizar a 

parametrização de dispositivos de proteção.   
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Figura 24 - Diagrama unifilar do alimentador 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

O principal objetivo do estudo será a validade dos ajustes dos relés, bem como 

se há coordenação entre os dispositivos. O alimentador em estudo possui dispositivos 

em cascata, caracterizando assim um sistema radial. Outro ponto a ser notado é 

referente aos relés R2 e R3, que estão localizados em pontos de impedância 

equivalentes, por isso a representação na mesma barra. Cotidianamente os ajustes 

desses dois relés podem ser configurados com mesma graduação quando os critérios 

de coordenação e seletividade forem atendidos plenamente.  

A Tabela 13 apresenta as correntes que fluem por meio de cada dispositivo de 

proteção estudado. Sabendo o valor da corrente de carregamento de cada 

alimentador, o projetista poderá avaliar a possibilidade de construção de novos 

alimentadores, novas subestações ou, de forma mais simples, realizar o 

remanejamento de cargas entre alimentadores da mesma subestação ou de 

subestações diferentes, mas que possuem entroncamento.  
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Tabela 13 - Fluxo de carga nos dispositivos estudados 

Tipo Descrição Corrente 
máxima 

medida (A) 

Tipo de Cabo Corrente 
admitida pelo 
tipo de cabo 

(A) 

Relé R1 Relé 147,96 S-336,4 530 

Relé R2 Relé 93,11 A-336,4 514 

Relé R3 Relé 45,13 S-1/0 230 

Relé R4 Relé 66,1 A-336,4 514 

Relé R5 Relé 22,95 C-16 130 

Relé R6 Seccionalizador 13,33 C-35 210 

FU 01 Chave Fusível 0,8 C-35 210 

FU 02 Chave Fusível 7,08 C-16 130 

FU 03 Chave Fusível 0,72 S-4 140 

FU 04 Chave Fusível 0,14 S-4 140 
Fonte: Autoria própria (2018).  

 

A Tabela 14 tem como informação as correntes de curtos-circuitos, as 

impedâncias de sequência positiva – Z1 e zero – Z0 e a relação X/R.  

 

Tabela 14 - Correntes de curtos circuitos e impedâncias de sequências 

Tipo Icc3F (A) Icc2F (A) IccFT (A) IccFTm (A) Z1 Z0 X/R 

Relé 
R1 

5973,06  
Φ-89,48° 

5172,82  
Φ-89,48° 

6207,76  
Φ-89,64° 

199,04  
Φ-1,84° 

0.0063 + 
0.7003i 

0.00001 + 
0.621i 

111,17 

Relé 
R2 

1506,14  
Φ-70,48° 

1304,36  
Φ-70,48° 

825,57  
Φ-76,22° 

183,90  
Φ-12,49° 

0.928 + 
2.618i 

1.764 + 
9.529i 

2,82 

Relé 
R3 

1512,13  
Φ-70,49° 

1309,54  
Φ-70,49° 

829,39  
Φ-76,22° 

183,99  
Φ-12,44° 

0.924 + 
2.607i 

1.756 + 
9.481i 

2,82 

Relé 
R4 

1094,81  
Φ-68,84° 

948,13  
Φ-68,84° 

577,81  
Φ-75,63° 

175,38  
Φ-17,10° 

1.379 + 
3.563i 

2.632 + 
13.914i 

2,58 

Relé 
R5 

851,23  
Φ-63,54° 

737,18  
Φ-63,54° 

440,53  
Φ-73,36° 

164,66  
Φ-20,98° 

2.189 + 
4.400i 

3.778 + 
18.497i 

2,01 

Relé 
R6 

838,91  
Φ-56,44° 

726,51  
Φ-56,44° 

486,49  
Φ-67,46° 

163,64  
Φ-18,10° 

2.756 + 
4.155i 

4.375 + 
15.517i 

1,51 

FU 01 703,47  
Φ-54,86° 

609,23  
Φ-54,86° 

382,58  
Φ-68,54° 

154,97  
Φ-22,15° 

3.423 + 
4.863i 

5.156 + 
20.805i 

1,42 

FU 02 592,51  
Φ-48,91° 

513,12 
Φ-48,91° 

336,97  
Φ-64,90° 

146,41  
Φ-23,17° 

4.640 + 
5.321i 

6.518 + 
23.086i 

1,15 

FU 03 626,09  
Φ-51,95° 

542,21  
Φ-51,95° 

367,75  
Φ-64,89° 

150,43  
Φ-21,74° 

4.118 + 
5.262i 

6.245 + 
20.379i 

1,28 

FU 04 702,72  
Φ-53,28° 

608,58  
Φ-53,28° 

408,41  
Φ-65,88° 

155,70  
Φ-20,36° 

3.559 + 
4.772i 

5.439 + 
18.504i 

0 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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Os ajustes de proteção da atual configuração dos relés, foram fornecidos por 

uma concessionária, foram fornecidos também os ajustes dos seccionalizadores e das 

chaves fusíveis. Todos esses estão no ANEXO B. 

Dados os ajustes, o tempo de atuação de fase e neutro da unidade de 

sobrecorrente temporizada de cada relé foi calculado utilizando conceitos e fórmulas 

abordadas no capítulo 3 (equação 02). Os dados são apresentados na Tabela 15. 

No alimentador irá ocorrer a coordenação em dois trechos, o primeiro é o 

circuito composto pelos dispositivos R1 → R2 → R4 → R5 → F1 e F2, já o segundo 

será R1 → R3 → CH → F3 e F4, como exposto anteriormente. 

O tempo de atuação dos elos fusíveis é apresentado no ANEXO C deste 

material, tomando como referência alguns fabricantes de elos. Para os níveis de curto-

circuito, os elos irão atuar instantaneamente. Isso facilita na coordenação, porém não 

significa que é a melhor configuração para o alimentador. 

 

Tabela 15 - Tempo de operação de cada dispositivo de proteção do alimentador 
com base nos curtos-circuitos apresentados 

Tipo 
Tempo de fase 

(s) 
Icc3F (A) 

Tempo de 
neutro (s) 

IccFT (A) 

Relé R1 0,42 1512 0,52 825 

Relé R2 0,78 1094 0,51 577 

Relé R3 0,29 838 0,25 486 

Relé R4 0,36 851 0,88 440 

Relé R5 0,20 703 0,08 382 

Relé R6 - 702 - 408 

F1 e F2 0,02 Não se aplica 0,1 Não se aplica 

F3 e F4 0,016 Não se aplica 0,032 Não se aplica 

Trechos de 
coordenação e 

seletividade 

Tempo total de 
fase (s) 

 
Tempo total de 

neutro (s) 

 

R1 – R2 – R4 – R5 1,76  2,04  

R1 – R3 0,71  0,78  

Fonte: Autoria própria (2017).  

 

Após o cálculo dos tempos dos dispositivos, a Tabela 16 apresenta os tempos 

de coordenação entre cada equipamento e se estes possuem seletividade para os 

ajustes de fase e neutro. 
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Tabela 16 – Situação da coordenação e seletividade do alimentador 01 

Dispositivos Coordenação 
de fase (s) 

Seletividade de 
fase 

Coordenação 
de neutro (s) 

Seletividade de 
neutro 

R1 e R2 - 0,36 Não ocorre 0,01 
Pode ou não 

ocorrer 

R1 e R3 0,13 Possui  0,27 Possui 

R2 e R4 0,42 Possui - 0,37 Não possui 

R4 e R5 0,16 Possui 0,8 Possui 

R5 e F1/F2 0,18 Possui - 0,02 Não possui  

R3 e F3/F4 0,28 Possui 0,22 Possui 

Fonte: Autoria própria (2018).  

 

Após analisar a diferença de tempo entre os relés do circuito, é verificado que 

este possui diversos problemas de coordenação e seletividade, uma vez que, para o 

estudo de coordenação de fase somente os relés R2 com R4 e R3 com os fusíveis 

possuem coordenação segundo os critérios das normas estudadas. A probabilidade 

de atuação indevida neste alimentador é bastante elevada, já que possui dispositivos 

com tempo de atuação a jusante superior aos ajustes a montante. Estas falhas podem 

trazer muitos prejuízos à concessionária, primeiro porque em uma situação de falta 

pode vir a desligar um número maior de clientes sem necessidade alguma, tendo 

como resultado uma piora nos índices de continuidade do alimentador e, 

consequentemente, da empresa como um todo. O outro problema é para localizar o 

curto-circuito, pois como a atuação foi indevida, não se saberá ao certo onde ocorreu 

o defeito, fazendo com que a equipe demore mais para mitigar o problema.  

Os resultados após análise da coordenação de neutro não foram muito 

diferentes dos de fase, uma vez que há três situações em que não se tem nem 

coordenação e nem seletividade nas relações de dispositivos entre R1 e R2, R2 e R4, 

R5 e F1/F2. 

O estudo de proteção deste alimentador não condiz com as diretrizes 

recomendadas pelos órgãos internacionais, como o IEEE e IEC abordados neste 

trabalho. A Figura 25 apresenta a configuração atual das curvas dos relés da 

concessionária, e como mostrado na Tabela 16 e discutido anteriormente, existe a 

falta de coordenação e seletividade entre alguns relés. A situação mais crítica do 

alimentador encontra-se em a e c. 

 



91 
 

Figura 25 - Curvas de corrente temporizada de fase e neutro dos relés 

 
Fonte: Autoria própria (2018).  

 

A coordenação e seletividade do circuito 01 não poderão ocorrer porque o 

tempo de atuação de fase e neutro do dispositivo mais a montante (relé da 

subestação) encontra-se muito baixo, porque o valor de TMS é pequeno. A 

implementação de ajustes de proteção a fim de coordenar funções de sobrecorrentes 

temporizadas se torna mais difícil em alimentadores que são pouco extensos e com 

níveis elevados de corrente de curto-circuito. Isso ocorre pelo tempo de atuação dos 

dispositivos serem consideravelmente baixos. Nesses casos, é muito utilizado o 

emprego de seccionalizadores em série com relés habilitados com a função de 

religamento – 79 composta no Anexo A deste material. Para a atuação de o 

seccionalizador ocorrer, o relé a montante deverá ser sensibilizado em todo o trecho 

a ser protegido. 
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Na análise do circuito 01, está explícito que não haverá coordenação, pois se 

o primeiro dispositivo possui um tempo de atuação de 0,42 segundos, os demais não 

terão condições de coordenar com um diferencial de tempo de 0,3 segundos visto que 

os equipamentos teriam atuação com tempo negativo. Mesmo utilizando o mínimo 

(0,2 segundos) de diferença de tempo estabelecido pela norma, essa coordenação 

não será possível.  

A condição mínima de atuação coordenada neste trecho deve respeitar a 

condição de tempo a seguir:  

 

• t1 = 0,66s; t2 = 0,46s; t3 = 0,26s; t4 = 0,06s (instantâneo) 

 

Uma alternativa para garantir a coordenação deste trecho seria habilitar o relé 

R2 com função de seccionalizador. 

Fazendo a análise deste alimentador no algoritmo, o mesmo informou que a 

coordenação desta quantidade de chaves não seria possível no trecho 01 do circuito. 

A partir disso, utilizando o tempo mínimo de atuação do alimentador de 0,66, o 

algoritmo sugere elevar o TMS de 0,1 para 0,2 no ajuste de fase e de 0,2 para 0,28 

do ajuste de neutro do equipamento mais a montante do circuito. Neste caso para 

haver a coordenação do alimentador será necessário alterar os ajustes do relé da 

subestação. Normalmente esta pratica não é permitida, pois pode perder a 

coordenação com o equipamento a montante, em muitos casos dispositivos da 

CHESF. No caso do equipamento a montante permitir a elevação do valor do TMS a 

sugestão do algoritmo é válida, que é o caso deste trabalho.   

Diante do exposto e das considerações realizadas para a parametrização, o 

algoritmo concedeu os resultados presentes na Tabela 17. 
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Tabela 17– Ajustes gerados pelo algoritmo 

*************** PARAMETRIZAÇÃO DOS RELÉS **************** 
Relé 01 
 
51F: 360  TMS: 0.2   Curva: MI  50F: 2640  Curva: 0.06   
51N: 60   TMS: 0.28  Curva: NI  50N: 840   Curva: 0.06   
51NS: 12  Curva: 11                                      
 
********************************************************* 
Relé 02 
RTC: 60                                                   
51F: 4     TMS: 0.14  Curva: MI  50F: 1920  Curva: 0.06   
51N: 0.57  TMS: 0.18  Curva: NI  50N: 576   Curva: 0.06   
51NS: 10   Curva: 9                                      
 
********************************************************* 
Relé 03 
RTC: 40                                                   
51F: 5     TMS: 0.05Curva: MI   50F: 1600  Curva: 0.06   
51N: 0.8TMS: 0.05Curva: MI  50N: 480   Curva: 0.06   
51NS: 10Curva: 9 
 
********************************************************* 
Relé 04 
RTC: 40                                                   
51F: 5     TMS: 0.07  Curva: EI   50F: 1600  Curva: 0.06   
51N: 0.68  TMS: 0.09  Curva: NI  50N: 480   Curva: 0.06   
51NS: 8    Curva: 7                                       
 
********************************************************* 
Relé 05 
RTC: 20                                                  
51F: 5     TMS: 0.05  Curva: EI  50F: 800  Curva: 0.06   
51N: 0.93  TMS: 0.05  Curva: EI  50N: 240  Curva: 0.06   
51NS: 6    Curva: 5                                      
 
********************************************************* 
 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Algumas concessionárias utilizam relés com função de sequência negativa, 

principalmente em subestações, porém para este caso a subestação em estudo não 

possui parametrização para proteção de sequência negativa. As curvas de 

coordenação para a configuração acima são apresentadas na Figura 26. 
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Figura 26 - Curvas de corrente temporizada de fase e neutro dos relés geradas pelo 
algoritmo 

 
Fonte: Autoria própria (2018).  

 

É possível verificar a coordenação e seletividade dos relés microprocessados, 

uma vez que estes obedecem aos critérios expostos por Fox (2010) no Capítulo 3 

deste material. A Figura 27 mostra o tempo de atuação dos relés considerando curtos 

trifásicos e fase-terra em todos os nós. Os números em vermelho representam os 

valores de corrente e tempo de atuação para curtos trifásicos, os em azul para curtos 

fase-terra e os números pretos representam o nó que está havendo o curto-circuito. 

Por exemplo, para um curto trifásico no nó 5 circulará uma corrente de 703 A e o relé 

R5 atuará em 0,08 s, o R4 em 0,49 s, o R2 em 0,98 s e o R1 em 2,83 s o R3 não irá 

atuar pois não será sensibilizado. 
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Figura 27 - Correntes e tempo de atuação de cada relé para curtos em todos os nós 
do alimentador. 

 
          Fonte: Autoria própria (2018).  

 

6.2 Análise do segundo alimentador 

 

O segundo circuito avaliado é representado pelo diagrama unifilar da Figura 28. 

Diferentemente do estudo anterior, ele só possui um circuito com relés em cascata. 
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Figura 28 - Diagrama unifilar do alimentador 01 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Aqui, o objetivo do estudo será a validade dos ajustes dos relés, bem como se 

há coordenação entre os dispositivos. Igualmente ao estudo anterior, a Tabela 18 

apresenta as correntes que fluem através de cada dispositivo de proteção estudado.   

 

Tabela 18 - Fluxo de carga nos dispositivos estudados 

Tipo Descrição Corrente 
máxima 

medida (A) 

Tipo de Cabo Corrente 
admitida pelo 
tipo de cabo 

(A) 

Relé R1 Relé 248,05 A-336,4 514 

Relé R2 Relé 182,64 A-336,4 514 

Relé R3 Relé 56,05 S-4/0 340 

Relé R4 Seccionalizador 50,53 S-4/0 340 

FU 01 Chave Fusível 9,75 S-4 140 

FU 02 Chave Fusível 23,89 S-4 140 

FU 03 Chave Fusível 4,43 S-4 140 

FU 04 Chave Fusível 24,85 A-1/0 242 

FU 05 Chave Fusível 0,54 S-4 140 

Fonte: Autoria própria (2018).  

 

A Tabela 19 traz as informações das correntes de curto-circuito, as 

impedâncias de sequência positiva – Z1 e zero – Z0 e a relação X/R. 

 

Tabela 19 - Correntes de curtos circuitos e impedâncias de sequências do 
alimentador 02 

Tipo Icc3F (A) Icc2F (A) IccFT (A) IccFTm 
(A) 

Z1 Z0 
X/R 
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Relé 
R1 

5973,06 
Φ-89,48º 

5172,82 
Φ-89,48º 

6207,76 
Φ-89,64º 

199,04 
Φ-1,84º 

0.0063 + 
0.7003i 

-0.00001 + 
0.621i 

111,17 

Relé 
R2 

2356,97 
Φ-74,08º 

2041,19 
Φ-74,08º 

1408,99 
Φ-77,71º 

191,65 
Φ-7,64º 

0.4868 + 
1.7069i 

0.922 + 
5.289i 

3,51 

Relé 
R3 

1719,73 
Φ-69,44º 

1489,33 
Φ-69,44º 

993,89 
Φ-74,9º 

186,18 
Φ-10,42º 

0.8543 + 
2.2778i 

1.581 + 
7.636i 

2,67 

Relé 
R4 

1386,7 
Φ-67,02º 

1200,92 
Φ-67,02º 

789,53 
Φ-73,5º 

181,31 
Φ-12,72º 

1.1778 + 
2.7775i 

2.1592 + 
9.687i 

2,36 

FU 01 2239,39 
Φ-73,25º 

1939,37 
Φ-73,25º 

1328,97 
Φ-77,2º 

190,89 
Φ-8,05º 

0.5384 + 
1.7889i 

1.015 + 
5.631i 

3,32 

FU 02 1548,92 
Φ-62,57º 

1341,4 
Φ-62,57º 

927,32 
Φ-70,49º 

182,63 
Φ-10,7º 

1.2442 + 
2.3973i 

2.031 + 
7.962i 

1,93 

FU 03 1691,15 
Φ-68,68º 

1464,58 
Φ-68,68º 

978,89 
Φ-74,45º 

185,7 
Φ-10,53º 

0.8994 + 
2.3045i 

1.638 + 
7.743i 

2,56 

FU 04 1185,46 
Φ-65,57º 

1026,64 
Φ-65,57º 

669,37 
Φ-72,68º 

177,05 
Φ-14,63  

1.4596 + 
3.2131i 

2.663 + 
11.473i 

2,2 

FU 05 1056,73 
Φ-64,65º 

915,16 
Φ-64,65º 

593,68 
Φ-72,16º 

173,49 
Φ-16,15º 

1.6950 + 
3.5778i 

3.086 + 
12.968i 

2,11 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Os ajustes de proteção dos relés microprocessados, dos seccionalizadores e 

das chaves fusíveis estão no ANEXO B deste material. 

Dados os ajustes, os tempos de atuação de fase e neutro da unidade de 

sobrecorrente temporizada de cada relé foram calculados e os dados são 

apresentados na Tabela 20.  

O tempo de atuação dos elos fusíveis também foi coletado e apresentado no 

ANEXO C deste material.      

 

Tabela 20 - Tempo de operação dos dispositivos de proteção do alimentador 02 com 
base nos curtos-circuitos apresentados 

Tipo 
Tempo de fase 

(s) 
Icc3F (A) 

Tempo de 
neutro (s) 

IccFT (A) 

Relé R1 0,45 2356,97 0,46 1408,99 

Relé R2 0,32 1719,73 0,24 993,89 

Relé R3 0,17 1386,70 0,02 789,53 

Relé R4 0,1 1185,46 0,1 669,37 

F1 0,09 Não se aplica 0,24 Não se aplica 

F2 2,2 Não se aplica >10 Não se aplica 

F3 1 Não se aplica 8 Não se aplica 

F4 7 Não se aplica >10 Não se aplica 

F5 0,06 Não se aplica 0,18 Não se aplica 

Trechos de 
coordenação e 

seletividade 

Tempo total de 
fase (s) 

 
Tempo total de 

neutro (s) 

 

R1 – R2 – R3 – R4 1,04  0,82  
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Fonte: Autoria própria (2018).  

 

A coordenação ocorrerá entre os equipamentos R1 → R2 → R3 →R4→ F4 

apresentado na figura anterior. O relé R4 está configurado como função de chave com 

tempo definido de 0,1 segundo a chave fusível F4 possui um tempo de operação 

bastante elevado por ter alto valor de elo em um ponto de curto-circuito tão baixo, por 

isso, em caso de curto-circuito, essa chave está descoordenada com os outros 

equipamentos.   

A Tabela 21 apresenta os tempos de coordenação entre os dispositivos e a 

seletividade do sistema de sobrecorrente temporizada de fase e neutro.   

 

Tabela 21 - Coordenação e seletividade de fase do alimentador 02 

Dispositivos Coordenação 
de fase (s) 

Seletividade de 
fase 

Coordenação 
de neutro (s) 

Seletividade de 
neutro 

R1 e R2 0,13 Possui 0,22 Possui 

R2 e R3 0,15 Possui  0,22 Possui 

R3 e R4 0,07 Possui < 0 Não possui 

R4 e F4 < 0 Não ocorre < 0 Não possui 

R4 e F5 0,04 Possui < 0 Não possui 

Fonte: Autoria própria (2017).  

 

Igualmente o estudo anterior, este alimentador possui problemas de 

coordenação e seletividade. A condição mínima de coordenação é de 0,2 segundos, 

ou seja, os dispositivos que não oferecerem essa condição podem ser seletivos, mas 

não são considerados coordenados. Observando a tabela anterior, a condição de 

coordenação e seletividade só ocorre na relação R1-R2 e R2-R3 dos ajustes de 

neutro. 

Os ajustes atuais do alimentador 02 da concessionária estão conforme a Figura 

29. Como o tempo do relé 4 é definido, sua representação se dá por meio de uma reta 

iniciando no TAP definido e indo até uma corrente superior ao curto-circuito máximo. 
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Figura 29 - Curvas de corrente temporizada de fase e neutro dos relés do 
alimentador 02 

 
Fonte: Autoria própria (2018).  

 

A coordenação e seletividade do alimentador 02, na condição atual, não 

oferece confiabilidade, pois o tempo de atuação do dispositivo mais a montante não 

dispõe de folga para os equipamentos subsequentes.  

Diante disso, a configuração mínima de TMS do equipamento R1 deveria ser 

de 0,22 para o ajuste de fase e 0,40 para neutro. 

Utilizando a configuração acima, o algoritmo gera os resultados presentes na 

Tabela 22. 
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Tabela 22 – Ajustes do alimentado 02 gerado pelo algoritmo 

*************** PARAMETRIZAÇÃO DOS RELÉS **************** 
Relé 01 
 
51F: 456TMS: 0.22Curva: MI  50F: 3432Curva: 0.06   
51N: 36TMS: 0.40Curva: NI  50N: 1620Curva: 0.06   
51NS: 16Curva: 12 
********************************************************* 
Relé 02 
 
51F: 240TMS: 0.14Curva: NI  50F: 1920 Curva: 0.06   
51N: 30.6TMS: 0.19Curva: NI  50N: 576Curva: 0.06   
51NS: 14Curva: 10 
********************************************************* 
Relé 03 
 
51F: 200TMS: 0.08Curva: NI  50F: 1600Curva: 0.06   
51N: 24.4TMS: 0.10Curva: NI  50N: 480  Curva: 0.06   
51NS: 12Curva: 8 
********************************************************* 
Relé 04 
 
51F: 120TMS: 0.08Curva: MI  50F: 960Curva: 0.06   
51N: 18.3    TMS: 0.05Curva: EI  50N: 288  Curva: 0.06   
51NS: 10Curva: 6 
********************************************************* 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

As curvas de coordenação para a configuração acima são apresentadas na 

Figura 30.  
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Figura 30 - Curvas de corrente temporizada de fase e neutro dos relés geradas pelo 
algoritmo no alimentador 02 

 
Fonte: Autoria própria (2018).  

 

A coordenação e seletividade dos relés ocorrem para os curtos circuitos 

máximos do alimentador. O cruzamento em um ponto após o curto-circuito não 

influencia no procedimento de coordenação do alimentador, uma vez que o ponto 

onde ocorre a interceptação não condiz com possibilidade de falta para este circuito. 

 

6.3 Análise geral dos resultados 

 

Para o estudo abordado, os resultados mostram que o algoritmo sugeriu uma 

mudança na configuração atual, para então deixar os critérios de coordenação e 

seletividade destes dois alimentadores conforme as normas utilizadas neste trabalho. 

Sabe-se que sistemas de distribuição elétrica são bastante complexos e nem 

sempre se pode fazer a mudança de parâmetros de dispositivos que estão dentro da 

subestação. Entretanto, em muitos deles, quando foram realizadas as 

parametrizações, elas foram feitas com folgas, para quando preciso poderem ser 

mudadas.      

Caso os ajustes e as curvas não condizerem com o esperado, o algoritmo 

oferece a possibilidade de realizar a parametrização quantas vezes o engenheiro 

desejar. Este poderá, assim, modificar algum parâmetro desejado. 

As conclusões do trabalho serão apresentadas no próximo capítulo.  
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Capítulo 7 

 

 

7 CONCLUSÕES  

 

Esta dissertação reconheceu como objetivo construir um algoritmo que fosse 

capaz de auxiliar os engenheiros na parametrização de relés de proteção 

microprocessados aplicados a sistemas de distribuição radial.  

Para isso, essa implementação sustentou-se na filosofia e na arte da proteção 

dos relés assim como pela estruturação e proporcionalidade de resolução de 

problemas dos algoritmos genéticos.  

Primordialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o sistema 

elétrico de potência como um todo, abordando a constituição física deste sistema, os 

fluxos de potência envolvidos, os indicadores de continuidade regulados pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica. Após isto, foi discutido toda a filosofia e arte presentes 

nos estudos de proteção de sistemas elétricos, assim como as características, 

classificações e critérios dos relés, bem como os critérios de coordenação e 

seletividade envolvidos. Por fim, foram abordados conceitos sobre meta-heurísticas, 

algoritmos genéticos e a aplicação destes na engenharia de proteção de 

equipamentos.   

A atividade empírica abrangeu a análise dos circuitos elétricos por meio do 

diagrama unifilar dos alimentadores estudados. Depois disso, foram realizados os 

cálculos de curto-circuito dos dispositivos mais relevantes para o estudo; foram 

realizados os cálculos das unidades de sobrecorrente e definidos a variação de tempo 

entre os equipamentos; foi construído um algoritmo genético com função de minimizar 

o tempo de atuação de todos os relés de proteção do alimentador, ou seja, diminuir o 

tempo de operação do alimentador para uma falta, onde para isso foi definido a 

população, quantidade de geração, tipo de crossover e de mutação e escolha do 

melhor indivíduo; o último ponto desta atividade é a impressão de uma sugestão de 

um grupo de ajustes e sua representação por curvas de tempo-corrente. 

Ao testar o algoritmo, foi verificado que quanto maior a quantidade de relés 

presentes no estudo do alimentador, maior também deverá ser o tamanho da 
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população do algoritmo genético. Esta relação de proporcionalidade é baseada nos 

testes experimentais executados neste trabalho.  

Conclui-se ainda que o tempo de operação e coordenação do alimentador é 

minimizado significativamente, ou seja, a configuração sugerida pelo algoritmo ao final 

é a melhor dentre diversos ajustes, seguindo em todos os casos as diretrizes 

recomendadas pelos órgãos de regulação.    

Por fim, este estudo constituiu de um algoritmo genético que contribui para 

atividade diária dos engenheiros de proteção frente às demandas de parametrização 

dos relés dos sistemas distribuição. Dada a importância do tema, considera-se que há 

muito a percorrer no campo da proteção de sistemas elétricos, sendo, portanto, uma 

área de trabalho para outros pesquisadores. 

 

7.1 Continuidade do trabalho 

 

Este trabalho poderá ser estendido e melhorado. A seguir, algumas sugestões 

de temas para continuidade desta dissertação: 

 

• Estudo estatístico dos tamanhos das populações e do número de 

gerações eficazes dos algoritmos genéticos aplicados aos estudos de 

proteção; 

• Adaptado para estudos de geração distribuída, no que diz respeito aos 

ajustes de proteção dos dispositivos, cálculos de curtos circuitos e 

contribuição da geração para faltas nos alimentadores e vice-versa; 

• Extrapolar o programa para sistemas de transmissão, inserindo novas 

funções dos relés, como distância, direcional, diferencial, dentre outras.   
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ANEXO A – TABELA ANSI DE PROTEÇÃO 

 
 
 
 

Nº Denominação 

1 Elemento Principal 

2 Relé de partida ou fechamento temporizado 

3 Relé de verificação ou interbloqueio 

4 Contator principal 

5 Dispositivo de interrupção 

6 Disjuntor de partida 

7 Relé de taxa de variação 

8 Dispositivo de desligamento da energia de controle 

9 Dispositivo de reversão 

10 Chave comutadora de sequência das unidades 

11 Dispositivo multifunção 

12 Dispositivo de sobrevelocidade 

13 Dispositivo de rotação síncrona 

14 Dispositivo de subvelocidade 

15 Dispositivo de ajuste ou comparação de velocidade e/ou frequência 

16 Dispositivo de comunicação de dados 

17 Chave de derivação ou descarga 

18 Dispositivo de aceleração ou desaceleração 

19 Contator de transição partida-marcha 

20 Válvula operada eletricamente 

21 Relé de distância 

22 Disjuntor equalizador 

23 Dispositivo de controle de temperatura 
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Nº Denominação 

24 Relé de sobreexcitação ou Volts por Hertz 

25 Relé de verificação de Sincronismo ou Sincronização 

26 Dispositivo térmico do equipamento 

27 Relé de subtensão 

28 Detector de chama 

29 Contator de isolamento 

30 Relé anunciador 

31 Dispositivo de excitação 

32 Relé direcional de potência 

33 Chave de posicionamento 

34 Dispositivo master de sequência 

35 Dispositivo para operação das escovas ou curto-circuitar anéis coletores 

36 Dispositivo de polaridade ou polarização 

37 Relé de subcorrente ou subpotência 

38 Dispositivo de proteção de mancal 

39 Monitor de condições mecânicas 

40 Relé de perda de excitação ou relé de perda de campo 

41 Disjuntor ou chave de campo 

42 Disjuntor / chave de operação normal 

43 Dispositivo de transferência ou seleção manual 

44 Relé de sequência de partida 

45 Monitor de condições atmosféricas 

46 Relé de reversão ou desbalanceamento de corrente 

47 Relé de reversão ou desbalanceamento de tensão 

48 Relé de sequência incompleta / partida longa 

49 Relé térmico 
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Nº Denominação 

50 Relé de sobrecorrente instantâneo 

51 Relé de sobrecorrente temporizado 

52 Disjuntor de corrente alternada 

53 Relé para excitatriz ou gerador CC 

54 Dispositivo de acoplamento 

55 Relé de fator de potência 

56 Relé de aplicação de campo 

57 Dispositivo de aterramento ou curto-circuito 

58 Relé de falha de retificação 

59 Relé de sobretensão 

60 Relé de balanço de corrente ou tensão 

61 Sensor de densidade 

62 Relé temporizador 

63 Relé de pressão de gás (Buchholz) 

64 Relé detector de terra 

65 Regulador 

66 Relé de supervisão do número de partidas 

67 Relé direcional de sobrecorrente 

68 Relé de bloqueio por oscilação de potência 

69 Dispositivo de controle permissivo 

70 Reostato 

71 Dispositivo de detecção de nível 

72 Disjuntor de corrente contínua 

73 Contator de resistência de carga 

74 Relé de alarme 

75 Mecanismo de mudança de posição 
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Nº Denominação 

76 Relé de sobrecorrente CC 

77 Dispositivo de telemedição 

78 Relé de medição de ângulo de fase / proteção contra falta de 
sincronismo 

79 Relé de religamento 

80 Chave de fluxo 

81 Relé de frequência (sub ou sobre) 

82 Relé de religamento de carga de CC 

83 Relé de seleção / transferência automática 

84 Mecanismo de operação 

85 Relé receptor de sinal de telecomunicação (teleproteção) 

86 Relé auxiliar de bloqueio 

87 Relé de proteção diferencial 

88 Motor auxiliar ou motor gerador 

89 Chave seccionadora 

90 Dispositivo de regulação (regulador de tensão) 

91 Relé direcional de tensão 

92 Relé direcional de tensão e potência 

93 Contator de variação de campo 

94 Relé de desligamento 

95 Usado para aplicações específicas 

96 Relé auxiliar de bloqueio de barra 

97 à 99 Usado para aplicações específicas 

150 Indicador de falta à terra 

AFD Detector de arco voltaico 

CLK Clock 

DDR Sistema dinâmico de armazenamento de perturbações 
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Nº Denominação 

DFR Sistema de armazenamento de faltas digital 

ENV Dados do ambiente 

HIZ Detector de faltas com alta impedância 

HMI Interface Homem-Máquina 

HST Histórico 

LGC Esquema lógico 

MET Medição de Subestação 

PDC Concentrador de dados de fasores 

PMU Unidade de medição de fasores 

PQM Esquema de monitoramento de potência 

RIO Dispositivo Remoto de Inputs/Outputs 

RTU Unidade de terminal remoto / Concentrador de Dados 

SER Sistema de armazenamento de eventos 

TCM Esquema de monitoramento de Trip 

SOTF Fechamento sob falta 

Complementação da Tabela ANSI: 

50N - sobrecorrente instantâneo de neutro  

51N - sobrecorrente temporizado de neutro ( tempo definido ou curvas inversas)  

50G - sobrecorrente instantâneo de terra (comumente chamado 50GS)  

51G - sobrecorrente temporizado de terra (comumente chamado 51GS e com tempo 

definido ou curvas inversas)  

50BF - relé de proteção contra falha de disjuntor (também chamado de 50/62 BF)  

51Q - relé de sobrecorrente temporizado de sequência negativa com tempo definido 

ou curvas inversas  

51V - relé de sobrecorrente com restrição de tensão  

51C - relé de sobrecorrente com controle de torque  

50PAF - sobrecorrente de fase instantânea de alta velocidade para detecção de arco 

voltaico  

50NAF - sobrecorrente de neutro instantânea de alta velocidade para detecção de 

arco voltaico  

59Q - relé de sobretensão de sequência negativa  

59N - relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro (também chamado de 
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64G) , calculado ou TP em delta aberto  

64 - relé de proteção de terra pode ser por corrente ou por tensão. Os diagramas 

unifilares devem indicar se este elemento é alimentado por TC ou por TP, para que 

se possa definir corretamente. Se for alimentado por TC, também pode ser utilizado 

como uma unidade 51 ou 61. Se for alimentado por TP, pode-se utilizar uma unidade 

59N ou 64G. A função 64 também pode ser encontrada como proteção de carcaça, 

massa-cuba ou tanque, sendo aplicada em transformadores de força até 5 MVA.  

67N - relé de sobrecorrente direcional de neutro (instantâneo ou temporizado)  

67G - relé de sobrecorrente direcional de terra (instantâneo ou temporizado)  

67Q - relé de sobrecorrente direcional de sequência negativa  

78 - Salto vetorial (Vector Shift) 

Proteção Diferencial - ANSI 87: 

O relé diferencial 87 pode ser de diversas maneiras:  

87T - diferencial de transformador (pode ter 2 ou 3 enrolamentos)  

87N - diferencial de neutro  

REF – falta restrita à terra  

87Q - diferencial de sequência negativa (aplicado para detecção de faltas entre 

espiras em transformadores)  

87G - diferencial de geradores  

87GT - proteção diferencial do grupo gerador-transformador  

87SP - proteção diferencial de fase dividida de geradores  

87V – Diferencial de tensão de fase  

87VN – Diferencial de tensão de neutro  

87B - diferencial de barras. Pode ser de alta, média ou baixa impedância  

Pode-se encontrar em circuitos industriais elementos de sobrecorrente ligados num 

esquema diferencial, onde os TCs de fases são somados e ligados ao relé de 

sobrecorrente.  

Também encontra-se um esquema de seletividade lógica para realizar a função 

diferencial de barras.  

Pode-se encontrar em algumas documentações o relé 68 sendo referido à função de 

seletividade lógica.  

87M - diferencial de motores - Neste caso pode ser do tipo percentual ou do tipo 

autobalanceado.  

O percentual utiliza um circuito diferencial através de 3 TCs de fases e 3 TCs no 

neutro do motor. O tipo autobalanceado utiliza um jogo de 3 TCs nos terminais do 

motor, conectados de forma à obter a somatória das correntes de cada fase e 

neutro. Na realidade, trata-se de um elemento de sobrecorrente, onde o esquema é 

diferencial e não o relé. 

Dispositivo de comunicação de dados - ANSI 16: 
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As letras sufixos ao dispositivo definem sua aplicação. Os primeiros sufixos são:  

S – comunicação de dados serial  

E – comunicação de dados Ethernet  

Os sufixos subsequentes definem:  

C – dispositivo de segurança de rede (ex. VPN, encriptação)  

F – firewall ou filtro de mensagens  

M – função de gerenciamento da rede (SNMP)  

R – roteador  

S – switch  

T – telefone  

Uma switch Ethernet gerenciável terá o seguinte código: 16ESM 
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ANEXO B – AJUSTES DOS DISPOSITVOS DE PROTEÇÃO PRIMÁRIA DOS 

ALIMENTADORES ESTUDADOS 

 
 

 

ALIMENTADOR 01 

 

PROTEÇÃO GERAL DE ALIMENTADOR 01 DE DISTRIBUIÇÃO – RELÉ 01 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   RTC 600/5  PL-300  Tap 3 A  Curva  0,1 MI IEC  Inst. 22 A  Tempo  0,06  s 

Neutro: RTC 600/5  PL-300  Tap 0,5 A  Curva  0,2 NI IEC  Inst. 7 A  Tempo  0,06  s 

Neutro Sensível: Tap 0.10 A  Tempo definido: 11 s 

 

RELÉ 02 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   FORM 6  Tap 320 A  Curva  0,14 MI IEC  Inst. 1120 A  Tempo  0,07  s 

Neutro: FORM 6  Tap 40 A  Curva  0,2 NI IEC  Inst. 640 A  Tempo  0,07  s 

Neutro Sensível: Tap 5 A  Tempo definido: 10 s 

 

RELÉ 03 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   NULEC-U / ADVC2  Tap 200 A  Curva  0,07 MI IEC  Inst. 600 A  Tempo  0,06  s 

Neutro: NULEC-U / ADVC2  Tap 25 A  Curva  0,35 MI IEC  Inst. 100 A  Tempo  0,06  s 

Neutro Sensível: Tap 5 A  Tempo definido: 9 s 

 

RELÉ 04 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   NULEC-U  Tap 180 A  Curva  0,1 MI IEC  Inst. 990 A  Tempo  0,06  s 

Neutro: NULEC-U  Tap 30 A  Curva  0,35 NI IEC  Inst. 600 A  Tempo  0,06  s 

Neutro Sensível: Tap 5 A  Tempo definido: 9 s 

 

RELÉ 05 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   NULEC/ADVC2  Tap 140 A  Curva  0,05 MI IEC  Inst. 420 A  Tempo  0,06  s 

Neutro: NULEC/ADVC2  Tap 20 A  Curva  0,1 MI IEC  Inst. 80 A  Tempo  0,06  s 

Neutro Sensível: Tap 5 A  Tempo definido: 8 s 
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RELÉ 06 COM FUNÇÃO CHAVE  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   NULEC  Tap 120 A  Curva  0,05 T Definido  Inst. deslig. 

Neutro: NULEC  Tap 48 A  Curva  0,05 T Definido  Inst. deslig. 

Neutro Sensível: Tap 9 A  Tempo definido: 2 s 

 

FUSÍVEIS: 

FUSÍVEL ELO 

FU 01 6K 

FU 02 8K 

FU 03 6K 

FU 04 6K 

 

ALIMENTADOR 02 

 

PROTEÇÃO GERAL DE ALIMENTADOR 02 DE DISTRIBUIÇÃO – RELÉ 01 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   RTC 600/5  PL-300  Tap 3,8 A  Curva  0,14 MI IEC  Inst. 28,6 A  Tempo  0,07  s 

Neutro: RTC 600/5  PL-300  Tap 0,3 A  Curva  0,23 NI IEC  Inst. 13,5 A  Tempo  0,07  s 

Neutro Sensível: Tap 0.14 A  Tempo definido: 12 s 

 

RELÉ 02 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   NULEC / ADVC2  Tap 360 A  Curva  0,09 MI IEC  Inst. 2561 A  Tempo  0,06  s 

Neutro: NULEC / ADVC2  Tap 30 A  Curva  0,12 NI IEC  Inst. 1105 A  Tempo  0,06  s 

Neutro Sensível: Tap 5 A  Tempo definido: 9 s 

 

RELÉ 03 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   NULEC  Tap 240 A  Curva  0,05 MI IEC  Inst. 960 A  Tempo  0,06  s 

Neutro: NULEC  Tap 25 A  Curva  0,05 MI IEC  Inst. 100 A  Tempo  0,06  s 

Neutro Sensível: Tap 5 A  Tempo definido: 8 s 
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RELÉ 04 – COM FUNÇÃO DE CHAVE 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fase:   FORM 6  Tap 192 A  Curva  0,1 T Definido  Inst. deslig. 

Neutro: FORM 6  Tap 24 A  Curva  0,1 T Definido  Inst. deslig. 

Neutro Sensível: Tap 10 A  Tempo definido: 2 s 

 

FUSÍVEL ELO 

FU 01 12K 

FU 02 40K 

FU 03 30K 

FU 04 40K 

FU 05 6K 
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ANEXO C – CURVAS DOS ELOS FUSÍVEIS 
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