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RESUMO 
 

A necessidade de manutenção dos indicadores de qualidade do fornecimento de 
energia elétrica, DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora), ambos exigidos pela ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), nunca foi tão imperativa para as concessionárias de energia elétrica. 
Ano após ano, esses indicadores ficam cada vez mais exigentes. Além disso, de 
forma natural, o sistema elétrico só tende a crescer e ficar mais complexo, 
trazendo, consequentemente, mais desafios técnicos para as áreas de Proteção, 
Operação e Manutenção (O&M) das Redes de Distribuição (RD). Uma Rede de 
Distribuição, também conhecida como alimentador, quando apresenta 
características como pequenas dimensões, ser densamente carregada e com 
alto nível de corrente de curto-circuito no barramento da subestação (SE), é um 
exemplo de condição desafiadora para garantir a coordenação e a seletividade 
entre os dispositivos de proteção do circuito. Esse panorama é especialmente 
mais difícil para a proteção quando existe um consumidor do Grupo A conectado 
no final ou próximo do final desse tipo de alimentador.  Com os expressivos 
investimentos nos últimos anos das concessionárias de energia elétrica para 
aquisição e instalação de religadores (RL) nas RDs, na prática, também vem 
crescendo o número de religadores operando apenas como chave 
seccionalizadora (SECC) e não como religador ou mesmo disjuntor. Esse 
“sacrifício” ocorre principalmente nos casos em que não há coordenação para 
correntes de curtos-circuitos entre fases (funções ANSI 50/51), uma vez que para 
defeitos à terra pode-se considerar que sempre haverá coordenação (funções 
ANSI 50N/51N). Esse recurso é satisfatório para configurações simples do tipo 
RL – SECC, porém, apresenta grandes desvantagens quando envolver duas ou 
mais SECC consecutivas (ou em série) no alimentador. Considerando esse 
cenário e a sofisticação dos atuais relés de proteção empregados nos cubículos 
de controle dos religadores, este trabalho propõe uma solução para o problema 
de coordenação e seletividade fazendo uso dos recursos de programação lógica 
nos relés, transformando o religador em um dispositivo híbrido, ou seja, que 
opera como RL ou SECC dependendo do tipo de curto-circuito. O religador 
híbrido (RH), além de operar como um equipamento com comportamento dual 
(RL/SECC), otimizando o uso deste ativo na rede, não requer qualquer alteração 
no ajuste de proteção do dispositivo (religador ou disjuntor) a montante, nem 
depende de meio de comunicação. Ademais, permite a recomposição automática 
de trechos sadios, alinhando-se com as práticas de segurança operacional (não 
aumenta o número de religamentos (função ANSI 79) dos dispositivos à 
montante, pode ser ativado e desativado localmente ou remotamente, etc.), além 
de ser um conceito não orientado para um fabricante específico de religador. 
Espera-se, com este trabalho, trazer uma nova perspectiva para a área de 
estudo de proteção das distribuidoras de energia elétrica e contribuição 
significativa com novas práticas de ajustes de proteção e a operação de 
religadores em RDs.  
 
Palavras-chave: Religador. Chave seccionalizadora. Coordenação e seletividade. 
Recomposição automática. 
 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The necessity to maintain the quality indicators of electricity supply, DEC 
(Equivalent Duration of Interruption per Consumer Unit) and FEC (Equivalent 
Frequency of Interruption per Consumer Unit), both required by ANEEL (National 
Agency for Electric Energy) has never been so imperative for the electric power 
utilities companies. Year after year these indicators become increasingly 
demanding. Besides, in a natural way, the electrical system only tends to grow 
and become more complex, consequently bringing more technical challenges to 
the Protection, Operation and Maintenance (O & M) areas of Distribution 
Networks (DN). A Distribution Network, also known as a feeder, when shows 
characteristics such as small dimension, densely charged and with a high level of 
short-circuit current in the substation busbar (SS), is an example of challenging 
condition to ensure coordination and selectivity between the circuit protection 
devices. This panorama is especially difficult for the protection when there is a 
consumer of Group A (e.g. 13.8 kV) connected at the end or near the end of this 
type of feeder. With the significant investments made in recent years by electric 
power utilities for the acquisition and installation of reclosers (RL) in the DNs, in 
practice, the number of reclosers operating only as a sectionalising switch 
(SECC) and not as a recloser or even as a circuit breaker, has also been growing. 
This "sacrifice" occurs mainly in cases where there is no coordination for phase 
overcurrent (ANSI functions 50/51), once for the earth/ground faults it can be 
assumed that there will always be coordination (ANSI 50N/51N functions). This 
resource is satisfactory for simple configurations of the RL-SECC type, however, 
it has major drawbacks when it involves two or more consecutive (or serial) 
SECCs in the feeder. Considering this scenario and the sophistication of the 
current protection relays used in the control cubicles of the reclosers, this work 
proposes a solution to the coordination and selectivity problem by making use of 
the logic programming resources in the relays, transforming the recloser into a 
hybrid device. This way, it operates as RL or SECC depending on the type of 
short circuit. The hybrid recloser, in addition to operating as a dual behavior 
device (RL / SECC), optimizing the use of this asset in the network, does not 
require any change in the device protection setting upstream (recloser or circuit 
breaker), nor does it depend on communication. In addition, it allows the 
automatic self-healing of healthy stretches, in line with safety practices (it does 
not increase the number of reclosing (ANSI function 79) of the upstream devices, 
it can be activated and deactivated locally or remotely, etc.), moreover being a 
concept not oriented to a specific recloser manufacturer. It is hoped, with this 
work, to bring a new perspective to the area of study of protection of electric 
power utilities companies and significant contribution with new practices of 
protection settings and the operation of reclosers in DNs. 

 
Key-words: Recloser. Sectionalising. Coordination and selectivity. Self-healing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente pode-se dizer que o setor da distribuição de energia elétrica no 

Brasil está plenamente regulado, ainda que com desafios proporcionais ao tamanho 

do país e suas particularidades territoriais quanto à distribuição e concentração da 

população. É dever das concessionárias de energia elétrica fazer o fornecimento de 

energia dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela ANEEL, além de buscar 

universalizar o acesso à energia. Para tanto, nos últimos anos, de fato, tem havido 

expressivos investimentos na distribuição de energia elétrica. Na Figura 1 apresenta-

se os montantes de investimentos anuais realizados pelas distribuidoras de energia 

elétrica no Brasil no período de 2007 a 2016 (ABRADEE, 2017). 

 

 

 

 

 

Nesse ambiente, o avanço tecnológico dos dispositivos que compõem as 

redes de distribuição (RD) é um forte aliado para ajudar a superar os tantos desafios 

do setor elétrico, ainda que exija em alguns casos a ruptura do conservadorismo e 

profissionais arrojados que não temam as mudanças inerentes às novas 

possibilidades que vêm com as tecnologias. 

 

Figura 1: Investimento em Distribuição de Energia Elétrica de 2007 a 2016. 
 

Fonte: (ABRADEE, 2017).  
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

É fato que as redes de distribuição de energia elétrica, em função da 

expansão do consumo de energia, expansão esta que pode sinalizar aquecimento 

econômico e melhoria da qualidade de vida, vêm crescendo naturalmente e, 

consequentemente, se tornando mais complexas no que se refere, principalmente, 

às áreas de proteção e operação e manutenção (O&M). Seguindo essa linha de 

crescimento, são encontrados desafios quanto à segurança e operabilidade dessas 

redes e na manutenção e melhoria dos indicadores de qualidade do fornecimento de 

energia elétrica exigidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que, 

por sua vez, estabelece limites mais exigentes ano após ano. Nesse contexto, surge 

a demanda por redes inteligentes (Smart Grids), capazes não apenas de fornecerem 

informações de seus estados e permitirem sua operação em tempo real, por meio de 

um sistema SCADA, implantado nos Centros de Operação dos Sistemas 

(COI/COS/COD), mas também serem capazes de tomar decisões sem 

necessariamente depender da ação humana (operador). Essas decisões e ações 

podem ser de várias formas, por exemplo: a recomposição automática da rede ou 

parte dela, com isolação de defeito após a ocorrência de uma falta1; a execução de 

manobras em função de carregamento do alimentador; mudança automática de 

grupo de ajuste de proteção em função do fluxo de potência, etc. 

Apesar de hoje o conceito de Smart Grid estar sendo fortemente considerado 

pelas concessionárias de energia elétrica, na prática ainda há uma lacuna enorme 

entre a realidade do sistema e o objetivo pretendido. Essencialmente, o conceito de 

Smart Grid está fortemente dependente de meios físicos de comunicação (ex. fibra 

ótica, rádio digital ethernet ou serial, rádio analógico, GPRS, etc.) e este ainda é um 

ponto crítico para as concessionárias no que se refere à qualidade, confiabilidade, 

velocidade e custos, mesmo a maioria dos equipamentos da rede de distribuição 

dispondo satisfatoriamente de interfaces de comunicação modernas (ethernet, USB 

e/ou serial). 

                                                
1 De modo geral uma falta no sistema elétrico pode ser entendida como qualquer falha de uma linha, 
transformador ou outro elemento que compõe o sistema (ex: chaves, disjuntores, etc.). Uma vez que 
tal elemento tenha falhado (ex: superaquecimento, curto-circuito, ruptura física, etc.), ele deve ser 
rapidamente e automaticamente “retirado” de operação pela ação de um disjuntor. Isolado o referido 
elemento, ele não representará mais uma ameaça para o sistema elétrico e a segurança humana, 
contudo, sua perda pode representar uma severa contingência para o sistema remanescente 
(VELCO, 2018). 
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Quanto à aplicação clássica dos conceitos de proteção em redes de 

distribuição, os desafios também só tendem a aumentar no que se refere a 

conseguir manter a coordenação2 e seletividade entre os elementos de rede, face às 

mudanças inerentes do sistema de potência, como por exemplo: 

• Aumento da potência de curto-circuito na barra da subestação (SE) 

devido à conexão de uma nova linha, entrada de um novo 

transformador, entrada de uma cogeração, etc.; 

• Acréscimo de mais religadores ao longo do alimentador; 

• Entrada de consumidor do Grupo A3 no decorrer do alimentador, 

especialmente se for no final do circuito. 

• Etc. 

Na Figura 2 apresenta-se os resultados nos últimos dez anos dos indicadores 

coletivos de continuidade DEC e FEC consolidados a nível Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 A coordenação é a propriedade que o sistema elétrico possui para se restabelecer 
automaticamente para faltas transitórias e de atuar seletivamente para faltas permanentes. Já a 
seletividade é a especificação da proteção em que se possa desconectar somente o trecho do 
sistema defeituoso, independentemente de ser um defeito transitório ou permanente. Todos os 
sistemas coordenados são seletivos, mas nem todo sistema seletivo é coordenado (ALMEIDA, 2000; 
STÖHLIRCK, AZZOLIN, BERNARDON, 2018). 
 
3 Consumidor do Grupo A – Conjunto de unidades consumidoras com fornecimento de energia em 
tensão igual ou superior a 2,3 kV ou atendidas em tensão inferior a 2,3 kV a partir de sistema 
subterrâneo de distribuição, caracterizado pela estruturação tarifária binômia. Neste trabalho entenda-
se consumidor do Grupo A os atendidos em 13,8 kV (consumidor do subgrupo A4) (CEMIG, 2018). 
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O desafio da proteção é ainda maior para os casos de alimentadores curtos, 

densamente carregados (o que exige mais seccionamentos) e com altos valores de 

curto-circuito na barra da SE, especialmente quando existe um consumidor do 

Grupo A no final ou próximo ao final do tronco4 do referido alimentador. 

                                                
4 Tronco de alimentador – É a parte principal de um alimentador, que deriva diretamente da 
subestação até o primeiro equipamento de proteção, se caracteriza por maior seção de condutores, 
atende a maior parcela ou ao total da carga do alimentador, além de interligações com troncos de 
alimentadores vizinhos, conforme a configuração da rede (ELETROBRAS, 2012). 

Fonte: ANEEL (http://www.aneel.gov.br/indicadores-coletivos-de-continuidade). 

Figura 2: Brasil – Indicadores de Coletivos de Continuidade (DEC e FEC). 
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Por recomendação do IEEE sdt 242-2001 (Recommended Practice for 

Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems), o tempo 

mínimo recomendado para garantir a coordenação entre os dispositivos de proteção 

da rede é 200 milissegundos. Então, a título de um exemplo simplista, se for 

considerado um alimentador curto cujo o relé do disjuntor da barra da subestação 

(SE) está com curva ajustada para atuar em 1 segundo para um dado curto-circuito, 

se conclui que esse alimentador poderia dispor, em seu tronco, de até cinco 

religadores em série e haveria seletividade entre eles. Então quanto mais baixa for a 

curva5 do relé do disjuntor da barra da SE, mais difícil será garantir a seletividade 

dos religadores do alimentador. 

Na Figura 3 apresenta-se as recomendações de tempos mínimos (CTIs) para 

coordenação entre dispositivos de proteção de sobrecorrente nas RDs. 

 

 

 

 

Na Figura 4 mostra-se uma situação real de dificuldade para coordenar as 

funções 50/516 (sobrecorrente de fase) e 50N/51N (sobrecorrente de neutro) entre 

dois equipamentos em um alimentador de 13,8 kV. 

                                                
5 A curva de danos térmicos e mecânicos do transformador da subestação é a referência principal 
para determinar a curva máxima do relé que comanda o disjuntor da barra. A curva do relé deverá 
está abaixo desta e com tempo de atuação no máximo em torno de 70% (regra prática). 
 
6 Função 50 – Relé de sobrecorrente instantâneo: relé que opera instantaneamente para uma 
corrente acima de um valor pré-determinado. Função 51 – Relé de sobrecorrente temporizado: relé 
que opera com retardo intencional de tempo, quando sua corrente de entrada excede a um valor pré-
determinado, e no qual a corrente de entrada e o tempo de operação relacionados de modo definido 
ou inverso (ANSI, 2018). 

Figura 3: Recomendações do IEEE para mínimo CTIs (Coordination Time Interval). 

Fonte: (IEEE, 2001, p. 605)  
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O uso das chaves com função seccionalizadora7 (SECC) surge nos casos de 

dificuldade em se obter a seletividade. É verdade que no passado havia expressiva 

diferença de custos entre religadores8 (RL) e chaves com função SECC na 

aquisição. Porém, a medida que o mercado foi evoluindo, essa diferença foi 

diminuindo e hoje em dia, na grande maioria dos casos, ela é mínima de tal forma 

que não se justifica para o usuário a aquisição de uma chave seccionalizadora em 

detrimento do custo do religador, ou seja, o comum é sempre a aquisição de 

religadores. Então, uma vez adquirido o equipamento, o que ocorre na prática em 

muitos casos é o sacrifício de um religador para funcionar apenas com a função 

seccionalizadora, considerando que o controle destes equipamentos9 exigem a 

seleção do modo de operação (religador ou chave SECC), não permitindo, portanto, 

                                                
7 Chave seccionalizadora (SECC) – Equipamento de interrupção automática que opera em conjunto 
com religador dentro de sua zona de proteção. A interrupção automática se faz pela contagem 
ajustada do número de operações automáticas do religador a montante (retaguarda) devido a uma 
falta entre fases (50/51) ou fase-terra (50N/51N) a jusante (a frente) da chave seccionalizadora. A 
SECC não interrompe correntes de curto-circuito, tendo capacidade apenas para interromper 
correntes de carga (ELEKTRO, 2018). 
 
8 Religador (RL) – Equipamento que realiza, automaticamente, uma sequência de desligamentos ou 
disparos e religamentos (79), a fim de testar se o defeito é permanente ou transitório. Todo religador 
pode ser um disjuntor, mas nem todo disjuntor pode ser um religador (NEOENERGIA, 2018). 
 
9 De forma geral os tanques dos religadores e chaves não sofreram grandes alterações ao longo do 
tempo, apenas seus controles passaram por upgrades significativos de hardware e software. 

Fonte: (SILVA, SOUSA, SOUSA E MOREIRA, 2016). 

Figura 4: Coordenogramas mostrando a dificuldade para coordenação entre dois religadores 
de um alimentador real. 
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o ajuste dual (ou híbrido). Contudo, com a atual sofisticação dos relés usados nos 

cubículos de controle, é absolutamente viável criar uma configuração customizada, 

via lógica, que permita ao equipamento operar como religador ou chave 

seccionalizadora, a depender do tipo de defeito (fase, fase-terra ou neutro sensível), 

ou seja, em um mesmo ajuste o equipamento comporta as duas funcionalidades e 

tal característica, neste trabalho, é nomeada de Religador Híbrido (RH). 

Então, de forma resumida, este trabalho tem o objetivo de desenvolver uma 

lógica para um cubículo de controle de religador comercial que possibilite o 

equipamento ter o comportamento híbrido e assim poder ser aplicado como uma 

solução do problema técnico vivenciado pelas distribuidoras de energia elétrica: 

fazer a coordenação e seletividade entre religadores (RL) e chaves 

seccionalizadoras (SECC) instalados em alimentadores caracterizado como curtos, 

densamente carregados e com alto nível de curto-circuito na barra na subestação. 

Além disso, a lógica também permitirá que as chaves seccionadoras puras, ou seja, 

aquelas que não podem abrir sob defeito, realize a recomposição automática da 

rede para os casos aonde são instaladas mais de duas SECCs em cascata ao longo 

do tronco do respectivo alimentador, sendo esta recomposição automática não 

dependente de comunicação.  

Na Figura 5 representa-se a situação final após o ciclo de religamento10 

(função 79) do religador da subestação para um defeito permanente a jusante11 da 

última chave seccionalizadora (SECC ajustada para abrir após duas interrupções). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Religamento (79) - Operação pela qual um disjuntor, em seguida a uma operação de abertura 
devida a uma falta na parte do sistema a ele associada, fecha automaticamente após determinado 
intervalo de tempo, suficiente para a remoção de uma falta transitória (NEOENERGIA, 2018). 
 
11 Jusante – Um componente estar a jusante significa que ele está depois do outro em questão, mais 
perto da carga. Montante – Um componente estar a montante significa que ele está antes do outro 
em questão, mais perto da fonte de energia. 
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Fonte: (SILVA, SOUSA, SOUSA E MOREIRA, 2016). 

 

 

 

 

É importante ressaltar que sempre haverá, no mínimo, condições de 

seletividade para proteção de neutro sensível (SEF12) e, na grande maioria das 

vezes, também haverá para proteção de sobrecorrente de falta à terra (50N/51N), a 

que, de fato, é o defeito que mais ocorre nas redes aéreas. O problema de 

seletividade é mesmo possível na função de sobrecorrente de fase (50/51). Então, a 

aplicação do Religador Híbrido permitirá que o equipamento opere como religador 

para os defeitos que têm seletividade e como seccionalizador para os casos que não 

têm, ou seja, o RH irá atuar mais como religador do que como chave 

seccionalizadora. Além disso, a configuração do religador híbrido garante que, 

mesmo com vários equipamentos híbridos em série operando para um defeito, cujo 

seu comportamento será de seccionalizador, que é o pior caso, após o ciclo de 

religamento (79) do religador a montante, apenas o equipamento mais próximo do 

defeito ficará aberto. Na Figura 6 ilustra-se bem o resultado desse comportamento. 

 

 

 

 

                                                
12 SEF – função de proteção utilizada para proteger a rede contra falta envolvendo à terra de baixo 
nível de corrente, mas persistente, por exemplo, condutor ao solo (falta de alta impedância). O ajuste 
de SEF normalmente é baixo (ex. 7A), não sensível apenas ao desequilíbrio natural da rede, além de 
ter elevado tempo de atuação (ex. 5s). Além disso a função SEF costuma ser configuração para não 
religar.  

Figura 5: Problema de coordenação – religador com três religamentos e circuito a jusante 
com três chave seccionalizadora configuradas para abrir na 2ª interrupção. 
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Figura 6: Comparativo entre a operação final de um equipamento convencional (RL ou SECC) 
versus o equipamento híbrido. 

Fonte: o autor (2018). 
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Ademais destacam-se como características do religador híbrido (RH): 

• Não há necessidade de qualquer alteração e/ou adaptação nos ajustes 

de proteção do religador da SE; 

• O operador poderá comutar entre religador (RL) ou chave 

seccionalizadora (SECC) também via comando local (painel de 

controle do religador) ou remoto (sistema SCADA); 

• A recomposição automática do circuito não necessita de comunicação 

entre equipamentos e/ou com o sistema SCADA; 

• A recomposição automática do circuito pode ser ativada ou desativada 

via comando local (painel de controle do religador) ou remoto (sistema 

SCADA); 

o Esta solução não concorre com outras possíveis soluções de 

Self-Healing (Descentralizada13, Semi-centralizada14 e/ou 

Centralizada15) instaladas na rede; 

• Os pontos de supervisão e controle são disponibilizados via protocolo 

DNP3.0 (serial ou ethernet); 

• A solução pode ser independente de fabricante, uma vez que o IED 

(Intelligent Electronic Device) do cubículo de controle atenda aos 

requisitos de programação lógica customizada; 

• Pode-se instalar quantos equipamentos em série se desejar no 

alimentador; 

Quanto à questão da coordenação do religador híbrido (RH) com chaves 

fusíveis, em princípio, também não há necessidade de alterações nos elos-fusíveis16 

existentes na RD, porque parte-se do princípio que todos os elos-fusíveis do 

respectivo alimentador já estão devidamente coordenados com os outros 

equipamentos (religadores, chaves fusíveis e chaves seccionalizadoras). Contudo, 

                                                
13 Self-Healing Descentralizado – A lógica de recomposição é alocada nos controladores dos 
religadores espalhados pela rede de distribuição (VAZ, 2017). 
 
14 Self-Healing Semi-centralizado – A lógica de recomposição do sistema elétrico fica alocada no 
Servidor de Self-Healing que pode ser instalado na subestação de energia da região (VAZ, 2017). 
 
15 Self-Healing Centralizado – Sistema que reside no Centro de Controle regional da empresa de 
distribuição de energia elétrica (VAZ, 2017). 
 
16 Elo-fusível – Fusível de construção flexível destinado a manter a chave na posição fechada 
quando em funcionamento e provocar a sua abertura automática após a fusão do elemento fusível 
(NEOENERGIA, 2018).  
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na inserção de um novo religador híbrido nesse contexto, ou mesmo transformar 

uma SECC existente da RD em RH (o que é muito vantajoso) é fundamental a 

verificação da coordenação e seletividade entre os elos-fusíveis e o novo RH, uma 

vez que também poderá ser apurada a não condição de coordenação e seletividade 

para sobrecorrente de neutro (50N/51N) e, uma vez constatada esta situação, essa 

função também deve conduzir a operação do RH como SECC, além da 

sobrecorrente de fase (50/51). Lembrando que pelo menos para função de SEF 

sempre haverá coordenação e seletividade, logo o RH poderá efetuar TRIP17 para 

esta função. Então o cuidado no estudo de proteção deve ser para garantir que o 

ajuste do RH esteja coordenado e seletivo com o RL a montante e os elos-fusíveis a 

jusante. 

É muito importante ressaltar que, mesmo o RH operando como SECC para 

sobrecorrentes de fase e neutro (50/51 e 50N/51N), isso não irá trazer prejuízos 

para os indicadores DEC e FEC, visto que o resultado das operações será o mesmo 

como já apresentado na Figura 6.  

Desse modo a grande questão é: por que a aplicação de religadores híbridos 

nas redes de distribuição de energia elétrica não é realizada? 

A hipótese deste trabalho é que a aplicação de religadores híbridos (RH) nas 

redes de distribuição (RDs) de energia elétrica trará melhoria aos indicadores de 

continuidade (DEC e FEC) do serviço prestado pelas concessionárias de energia 

elétrica. Além disso, a maior parte da base instalada de religadores adquiridos após 

2012, também poderá ser configurada como religador híbrido, isto é, essencialmente 

não será necessário investimento em novos equipamentos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
Este trabalho tem o propósito de desenvolver um projeto como proposta de 

solução para um problema técnico vivenciado pelas distribuidoras de energia 

elétrica: a coordenação e seletividade entre religadores (RL) e chaves 

seccionalizadoras (SECC) instalados em alimentadores caracterizado como curtos, 

densamente carregados e com alto nível de curto-circuito na barra na subestação, 

conforme já caracterizado na seção anterior. Também é intuito deste projeto agregar 

                                                
17 TRIP – Ordem de abertura proveniente da atuação de alguma função de proteção, por exemplo, 
50, 51, 67, 87, etc. 
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valor nessa proposta de solução para que, via lógica customizada, seja possível 

para as chaves seccionadoras puras, ou seja, aquelas que não podem abrir sob 

defeito, recompor automaticamente a rede para os casos onde são instaladas mais 

de duas SECCs em série ao longo do tronco do respectivo alimentador.  

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
Demonstrar a viabilidade técnica da aplicação dos religadores híbridos (RH) 

nas redes de distribuição de energia elétrica (RD) utilizando os atuais controles de 

religadores e chaves seccionalizadoras com IEDs (Intelligent Electronic Devices) 

modernos. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Caracterizar o cenário onde pode ser aplicado o religador híbrido (RH); 

• Definir como deve ser o comportamento de um RH na RD; 

• Definir os pré-requisitos de um relé para desenvolver a lógica do 

religador híbrido; 

• Desenvolver a lógica do religador híbrido em um relé de mercado 

(controle ADVC2 da Schneider Electric); 

• Definir um roteiro de testes para validar a lógica do RH; 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
Este trabalho está dividido em seis fases: 

 

• Formulação do problema: descreve as características do cenário onde 

a aplicação do religador híbrido (RH) se apresenta como uma solução 

interessante para trazer melhoria aos indicadores de DEC e FEC; 

• Definição do comportamento do religador híbrido na RD: descreve 

como o RH deve se comportar para os defeitos inerentes às RDs; 

• Pré requisitos para programação do RH: trata sobre os recursos de 

programação que um relé dever atender para que possa receber a 

programação lógica do religador híbrido; 



27 

 

 

 

• Programação do RH no controle ADVC218: apresenta o 

desenvolvimento real da lógica do religador híbrido (RH) no controle 

ADVC2, um dos mais comuns equipamentos de mercado; 

• Definição do roteiro de testes para o RH: apresenta um roteiro de 

testes para validar a lógica do religador híbrido em laboratório; 

• Conclusão: trata das considerações finais do trabalho 

 
No desenvolvimento deste trabalho, constam pesquisas de ordens primária e 

secundária. O levantamento dos dados secundários se deu pela pesquisa de 

referências, que foi constante no decorrer do trabalho, e que teve o objetivo de 

coletar dados referentes ao tema do projeto.  

Os dados primários foram obtidos por meio de implementações em laboratório 

de esquemas e tecnologias diferentes de recomposição automática, bem como 

utilizando-se de projetos pilotos já implementados e/ou em fase de implementação 

em empresas do setor elétrico brasileiro. Esses dados são a base principal deste 

projeto para as conclusões. 

1ª Etapa: Levantamento bibliográfico, documental técnico – Nesta etapa, foi 

realizado um levantamento bibliográfico e documental, que serviu de embasamento 

para a realização do projeto, mesmo com restrições tendo em vista a escassez de 

material diretamente relacionado ao tema. Esta etapa buscou dados para a 

fundamentação teórica do trabalho, assim como dados estatísticos relacionados aos 

indicadores de qualidade, que poderão ser encontrados nos relatórios da ANEEL. 

2ª Etapa: Produção dos dados primários (teste em laboratório) – Esta etapa 

foi desenvolvida por meio de testes diretos em laboratório. Este momento foi 

composto pelas fases de planejamento e execução. Na primeira fase, foi elaborado 

o roteiro de testes. Durante a segunda fase, foi aplicado o roteiro, bem como, 

puderam ser feitas reformulações dos testes previamente estabelecidos nos casos 

em que houve necessidade.  

A infraestrutura do laboratório proporcionou simular as condições reais de um 

sistema de potência no que se refere à injeção de corrente e tensão, permitindo a 

simulação de defeitos, etc. conforme descrito no capítulo 6.  

                                                
18  Controle ADVC2 – Controle inteligente para a gama de religadores e chaves seccionalizadoras da 
Schneider Electric para redes de distribuição de média tensão. 
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3ª Etapa: Elaboração de roteiro passo-a-passo sobre a configuração do 

religador híbrido – Nesta etapa, os dados obtidos durante a realização dos testes 

foram organizados e também foi confeccionado um guia de configuração para o 

usuário do religador híbrido. 

 4ª Etapa: Relatório final do trabalho – A partir dos dados e informações 

obtidas durante a pesquisa foi feita a sua organização e análise, culminado com a 

elaboração do presente trabalho.  

 
1.4 CONSIDERAÇÕES CONCEITUAIS 

 
No que tange às referências para desenvolvimento do presente trabalho, 

constatou-se que não há lastro acadêmico suficiente que dê o devido suporte 

teórico-conceitual necessário, e isso se dá pelo fato do conceito de religador híbrido 

(RH) ainda ser bastante recente e não abordado nas literaturas sobre proteção de 

sistemas elétricos. De fato, o nome dispositivo híbrido apareceu pela primeira vez 

em maio de 2016 em um artigo de internet postado pela fabricante de religadores 

Noja Power (NOJA POWER, 2016). 

Em novembro de 2016, a COSERN e a Schneider Electric publicaram no XXII 

SENDI (Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica), no tema Sistemas 

de Controle, Automação e Proteção, apresentaram o artigo intitulado “Religadores 

Híbridos em Redes de Distribuição” (SILVA, SOUSA, SOUSA E MOREIRA, 2016). 

Este trabalho pode ser considerado um aprofundamento do referido artigo do qual o 

autor deste trabalho é, também, um dos autores. 

Como definição, religador híbrido (RH) é o dispositivo que pode operar como 

religador (RL), disjuntor (DJ) e chave seccionalizadora (SECC) em uma mesma 

configuração, sendo estes modos de operação previamente ajustados pelo usuário. 

Além disso, quando operando como SECC, o RH poderá realizar recomposição 

automática do trecho à sua frente. 
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Formulação do problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: o autor (2011) 
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2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 
É normal as redes metropolitanas apresentarem dificuldades para se fazer a 

coordenação e seletividade entre os equipamentos de proteção (religadores, chaves 

fusíveis, etc.), sobretudo para coordenar as curvas de sobrecorrente de fase (50/51). 

Então, é comum fazer-se opção para utilizar o religador (RL) habilitado como chave 

seccionalizadora (SECC), consequentemente aproveitando menos os recursos deste 

ativo. O problema é que já a partir de duas SECCs em série (ou em cascata) no 

tronco de um alimentador, elas já podem perder coordenação, pois o usual é manter 

padronizado o número de contagem19 de interrupções igual a duas. Desse modo, o 

resultado para faltas permanentes a jusante da segunda SECC em diante, é o já 

comentado a partir da Figura 5. 

Como se apresenta na Figura 7, é possível fazer a coordenação de até 3 

(três) SECCs em cascata, considerando que o RL a montante está ajustado para 4 

(quatro) operações de disparo. Para isso, basta que a primeira imediatamente após 

o RL seja ajustada para três contagens, a segunda para duas e a última SECC para 

uma contagem de interrupção. Porém, na prática, esta situação acarreta em alguns 

inconvenientes operacionais, por exemplo, com apenas uma contagem a SECC 

abrirá para defeitos transitórios, além do fato de quatro tentativas de religamento 

(79) poder representar um perigo para as regras de segurança operacional. Via de 

regra, os religadores são ajustados para dois disparos (tentativas), sendo o terceiro 

para bloqueio (Lockout). Outro ponto de atenção é o fato da função SEF, por 

recomendações práticas de segurança, não religar, ou seja, levando o religador 

direto para bloqueio (Lockout) no primeiro TRIP e consequentemente, desligando o 

alimentador (ou parte dele).  

   

 

 

 

 

 

                                                
19 A chave seccionalizadora conta o número de disparos do religador (RL) a montante e após um 
certo número de contagem, previamente ajustado, a SECC, durante o tempo morto do religador, abre 
seus contatos, isolando o trecho defeituoso (ALMEIDA, 2000). 

Fonte: o autor (2018). 

RL ajustado 
para 4 (quatro) 
disparos. 

SECC ajustada 
para abrir na 3ª 
contagem. 

SECC ajustada 
para abrir na 2ª 
contagem. 
 

SECC ajustada 
para abrir na 1ª 
contagem. 

Figura 7: Exemplo de coordenação entre três chaves seccionalizadoras em cascata. 
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Considerando o cenário apresentado nas figuras 8 e 14, as quais 

representam as condições de ajustes de coordenação e seletividade de um caso 

real de uma subestação (SE) e um de seus alimentadores metropolitanos (01P4) o 

qual é curto, carregado e exige o máximo de seccionamento da carga com o 

propósito de melhoria do DEC e FEC. Esse caso ilustra os desafios encontrados nas 

regiões metropolitanas para se fazer a coordenação e seletividade dos dispositivos 

de proteção. Aqui será evidenciado o “sacrifício” de religadores operando apenas 

como SECC devido à impossibilidade de coordenação para sobrecorrente de fase 

(50/51). Com a utilização de religadores híbridos, manter-se-ia o grau de segurança 

da rede, além de melhorar o DEC e FEC. 

 

 

Trafo 20/26 MVA   Ajuste 21P4 
69/13,8 kV - Z 9,21%   Fase Neutro 

Zth (Thevenin) equivalente lado 13,8 kV: 
Z1 = 0,00826 + 0,53815 pu; 
Z0 = 0,00000 + 0,46050 pu; 

Sbase = 100 MVA, Vbase = 13,8 kV; 
Curto-circuito na barra 13,8 kV: 

3F = 7773 A, 2F = 6733 A, 1F = 8167 A; 

  RTC 600/5 600/5 
  Relé Digital Digital 
  Tap 3,8 A 0,5 A 
  Curva 0,16 MI IEC 0,35 NI IEC 
  Tap Inst 38 A (0,07s) Desligado 

 

 
Ajuste 12T1   Ajuste 11T1 

Fase Neutro   Fase Neutro 
RTC 500/5 500/5   RTC 2000/5 2000/5 
Relé Digital Digital   Relé Digital Digital 
Tap 3 A 0,5 A   Tap 3,5 A 0,5 A 

Curva 0,25 MI IEC 0,1 MI IEC   Curva 1,7 MDI ANSI 5,3 MDI ANSI 
Tap Inst 31 A 10 A   Tap Inst Desligado Desligado 

 

 

Para melhor entendimento dos coordenogramas é importante relembrar dois 

pontos: 

a) Características das curvas tempo versus corrente dos relés de 

sobrecorrente – Os termos característica inversa, normal inversa, muito 

inversa e extremamente inversa existem desde a época dos relés de disco 

de indução e até hoje se mantém essa terminologia, sendo que as 

características mais utilizadas são: Normal Inverso (NI), Muito Inverso (MI 

Figura 8: Definição de ajustes de proteção para os relés dos disjuntores geral de AT (12T1) e BT 
(11T1) e alimentador (21P4) de uma SE metropolitana. 

Fonte: o autor (2018). 
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ou VI = Very Inverse), Extremamente Inverso (EI), Tempo Longo Inverso 

(TLI ou LT I = Long Time Inverse) e Tempo Definido (TD ou DT = Definite 

Time). Nos relés digitais as características tempo versus corrente são 

representadas por equações, as quais mudam de acordo com a norma 

que as definem. A seguir, na Tabela 1, são apresentadas as curvas mais 

usuais das normas IEC, IEEE e ANSI: 

 

 

Curvas IEC 
Tipo de curva Valores dos coeficientes 

   k a  

Tempo Normal Inverso 0,14 0,02  

Tempo Muito Inverso 13,5 1  

Tempo Longo Inverso 120 1  

Tempo Extremamente Inverso 80 2  

Tempo Ultra Inverso 315,2 2,5  

Equação       

      

 
 

Curvas IEEE 
Tipo de curva Valores dos coeficientes 

  A B p 

Tempo Moderadamente Inverso 0,0104 0,0226 0,02 

Tempo Muito Inverso 3,88 0,0963 2 

Tempo Extremamente Inverso 5,67 0,0352 2 

Equação       

      

 
 

Curvas ANSI 

Tipo de curva Valores dos coeficientes 

  A B C D E 

Tempo Extremamente Inverso 0,0399 0,2294 0,5000 3,0097 0,7222 
Tempo Muito Inverso 0,0615 0,7989 0,3400 -0,2840 4,0505 

Tempo Normal Inverso 0,0274 2,2614 0,3000 -4,1899 9,1272 
Tempo Moderadamente Inverso 0,1735 0,6791 0,8000 -0,0800 0,1271 

Equação           

      

 

Tabela 1: Tipos de curvas tempo versus corrente das normas IEC, IEEE e ANSI. 
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Em que: 
t = tempo de atuação do relé (segundos); 
DT = ajuste do multiplicador dos tempos; 
I = corrente circulante (curto-circuito) / corrente pick-up (ajuste); 
A, B, C, D, E, a, k e p = constantes. 

 

O termo “I”, também chamado de multiplicador de pick-up, possui limite de 

saturação nos relés digitais. Esse valor de saturação raramente varia entre os vários 

fabricantes e modelos de relés, o normal é 30 vezes a corrente de ajuste (pick-up). 

Desse modo os coordenogramas apresentados neste trabalho assumem que os 

relés empregados neste alimentador saturam com I = 30. 

b) Referenciamento de correntes de falta em transformador delta-estrela 

aterrado – em transformadores delta-estrela aterrado, para se referenciar 

uma falta do lado de AT para BT e vise e versa, deve-se considerar as 

relações representadas pela Figura 9. As correntes estão em p.u. para as 

faltas trifásicas (a), bifásicas (b) e fase-terra (c), onde X1 = X2 = X0. 

 

 

 

 

Fonte: (INSTRUCTION MANUAL, 2018; MARDEGAN, 2010). 

Figura 9: Referenciamento de correntes de falta em transformadores delta-estrela aterrado. 

Fonte: (BLACKBURN; DOMIN, 2007). 
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Na Figura 10 mostra-se o coordenograma das curvas de danos térmicos e 

mecânicos do transformador e as curvas de sobrecorrente de fase (50/51) para os 

relés dos disjuntores (DJ) 12T1 e 11T1. Ressalta-se que essas curvas estão 

referidas à barra de 13,8 kV. Observa-se que, para um curto-circuito trifásico na 

barra de 13,8 kV, há um espaçamento maior entre as curvas 11T1 e 12T1 e as 

curvas de danos térmicos e mecânicos do transformador 20/26 MVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sua vez na Figura 11 apresenta-se o coordenograma considerando um 

defeito franco (Rt = 0) à terra na barra de 13,8 kV da subestação, sendo este o maior 

curto-circuito e o caso mais crítico. Nota-se que as curvas plotadas são de fase, visto 

que o relé de neutro do lado de 69 kV não “enxerga” o defeito devido o tipo de 

ligação do transformador (delta-estrela aterrado). Observa-se que nesse caso a 

curva de fase se aproxima muito da curva de danos do transformador, estando 

Figura 10: Coordenograma – curto-circuito trifásico na barra de 13,8 kV da referida SE. 

Fonte: o autor (2018). 

Tempos de atuação (TRIP) 
conforme equação da curva 
em função do valor da 
corrente de falta.  

Trafo: curva de 
danos térmico.  

Trafo: curva de 
danos mecânico.  

12T1: curva de 
sobrecorrente (51)  

11T1: curva de 
sobrecorrente (51)  

12T1: curva de 
sobrecorrente (50)  

Ajustes (pick-up) 
referenciados ao 
lado de 13,8kV. 

Ponto de saturação 
da curva para 30x 
o pick-up. 

Corrente de 
atuação. 
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próximo do limite de tempo. Além disso, em virtude do nível do curto-circuito bifásico 

na barra de 13,8 kV, não seria possível “subir” mais a curva do 11T1. Esta situação 

está bem ilustrada na Figura 12. Verifica-se que o intervalo de tempo da 

coordenação entre o 12T1 e 11T1 já está no limite (230 ms), então, não se pode 

alterar as curvas de fase dos relés dos disjuntores 12T1 e 11T1, uma vez que estas 

já estão ajustadas para garantir a proteção segura do transformador 20/26 MVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Coordenograma – curto-circuito monofásico na barra de 13,8 kV da referida SE. 

Fonte: o autor (2018). 
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Conforme já caracterizado na Figura 9, é importante relembrar que para 

transformadores delta-estrela aterrado, o curto-circuito bifásico no secundário 

(estrela), quando referido no primário (delta), em uma das fases, é como se fosse 

um curto-circuito trifásico.  

A Figura 13 apresenta-se o coordenograma para falta monofásica na barra de 

13,8 kV da referida subestação. Nele também é plotada a curva de neutro para o 

relé do disjuntor 11T1. Deve ser observado que a curva de neutro do 11T1 possui 

uma sensibilidade menor do que a curva de fase, por isso ela é elevada para permitir 

seletividade com os equipamentos da distribuição. 

 

 

Fonte: o autor (2018). 

Figura 12: Coordenograma – curto-circuito bifásico na barra de 13,8 kV da referida SE. 
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O diagrama unifilar do alimentador 01P4 indicado na Figura 14, mostra a 

disposição dos religadores A e B instalados ao longo do seu tronco. Considerando o 

religador 21P4 (religador geral do alimentador 01P4), na Figura 15 exibe-se o 

coordenograma das curvas de sobrecorrentes de fase (50/51) e neutro (50N/51N) 

entre este relé e o relé do 11T1. Aqui é importante se recordar dos valores de curto-

circuito trifásico no religador A (4173 A) e bifásico no final da rede (religador B – 

3184,2 A) e fase-terra franco no religador A (2892 A), podendo este valor decrescer 

até chegar próximo a zero, dependendo da resistência de falta. 

 

 

 

Figura 13: Coordenograma – curto-circuito monofásico na barra de 13,8 kV da referida SE. 

Fonte: o autor (2018). 
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Religador A Religador B 
Fase Neutro Fase Neutro 

RTC  -  - RTC  -  - 
Relé Digital Digital Relé Digital Digital 
Tap 400 A 40 A Tap 360 A 30 A 

Curva 0,06 MI IEC 0,2 NI IEC Curva 0,06 MI IEC 0,15 MI IEC 
Tap Inst Desligado Desligado Tap Inst 1200 A Desligado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018). 

Figura 14: Diagrama unifilar do alimentador 01P4 e definição dos ajustes de proteção para os 
religadores da rede. 

Dados do 01P4 
- Comprimento: 5,3 km; 
- Carga máxima medida: 250 A (5976 kVA); 
- Cabo: 336,4 CA; 

Este religador atualmente 
está configurado como 
chave seccionalizadora. 
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Considerando o coordenograma mostrado na Figura 16, percebe-se a 

impossibilidade de inserir mais um religador no tronco do alimentador 01P4, visto 

que não existe nem mesmo o lastro mínimo de tempo (200 ms) para coordenação 

das unidades de sobrecorrentes temporizadas (51), desse modo, configura-se o 

religador A como SECC, subutilizando este ativo. Neste alimentador o religador B é 

de encabeçamento, ou seja, opera normalmente aberto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Coordenograma – curto-circuito monofásico no Religador A. 
Figura 16: Coordenograma – curvas de sobrecorrentes de fase e neutro dos relés 11T1 e 21P4. 

Fonte: o autor (2018). 

Neutro sensível (SEF) 
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No coordenograma apontado na Figura 17, são plotadas as curvas de 

sobrecorrentes de neutro (51N) dos religadores 21P4, A e B. Observa-se que poderá 

ser alcançada a coordenação para neutro, podendo ainda até subir mais a curva de 

neutro do religador 21P4 se necessário e, consequentemente, do 11T1 também, ou 

seja, podendo adicionar mais religadores em cascata. Pode-se destacar que o 

neutro ainda tem bastante folga para coordenar com lastros de tempos de 200 ms. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Coordenograma – curvas de sobrecorrentes de fase dos religadores 21P1, A e B. 

Fonte: o autor (2018). 
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2.1 RESUMO 

 
Neste capítulo foi apresentada uma situação real e comum encontrada em 

alimentadores de áreas metropolitanas: dificuldade para se fazer a coordenação e 

seletividade na rede de distribuição (RD). Foi caracterizado o cenário no qual se 

opta por configurar um religador (RL) para operar apenas como SECC, no caso 

apresentado o religador A. Também foi apresentado o inconveniente na 

coordenação ao se utilizar mais de uma SECC em cascata ao longo do tronco do 

alimentador versus a questão do número de religamentos (79) do religador a 

montante e contagem de interrupções realizadas pela SECC, além da questão das 

recomendações para não religar na atuação de SEF, o que normalmente desliga 

todo alimentador ou boa parte dele. 

Figura 17: Coordenograma – curvas de sobrecorrentes de neutro dos religadores 21P1, A e B. 

Fonte: o autor (2018). 

Neutro sensível (SEF) 

Ponto de saturação da 
curva para 30x o pick-
up. 
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Considerando as características operacionais do religador híbrido (RH), sua 

aplicação nas redes de distribuição (RD) se apresenta como uma solução muito 

interessante, objetivando manter o grau de segurança operacional da rede, otimizar 

o uso deste ativo, além de melhorar os indicadores DEC e FEC. 
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Definição do 
comportamento do religador 

híbrido (RH) na RD 

 
Fonte: Apresentação LBS Características Gerais.ppt, Schneider Electric (2009) 
Fonte: Apresentação ACR Características Gerais.ppt, Schneider Electric (2009) 
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3 DEFINIÇÃO DO COMPORTAMENTO DO RELIGADOR HÍBRIDO (RH) 

 
O religador híbrido (RH) deve desempenhar um comportamento diferenciado, 

quando comparado com um religador convencional. Sua operação deve ser 

religador (RL) ou chave seccionalizadora (SECC), a depender do tipo de defeito na 

RD, isto é, para defeitos que permitam coordenação e seletividade com os demais 

dispositivos de proteção, então sua atuação é religador (ex. SEF e/ou 50N/51N), 

para defeitos que não permitam, então ele atuará como SECC. Além disso, o RH 

deve ser dotado de lógica de recomposição automática, com controle local e remoto 

ativa/desativa, para os casos que existem mais de um equipamento (RH/SECC) 

instalado em cascata ao longo do tronco da RD. O RH não deve depender de meios 

de comunicação para realizar a recomposição automática. Na Tabela 2 descreve-se 

os detalhes das sequências de operação para um religador híbrido (RH). 

É importante também prever o desenvolvimento da lógica de recomposição 

automática para os casos onde existem chaves seccionadoras puras na RD, isto é, 

aquelas que não permite interromper correntes de curto-circuito. Dessa forma, este 

ativo também será melhor aproveitado pelas distribuidoras de energia elétrica. Na 

Tabela 3 descreve-se as etapas de operação para uma chave seccionalizadora pura 

(SECC), configurada com a lógica de recomposição automática. 

Para ambos os casos, o desenvolvimento da lógica deve considerar a não 

necessidade de alteração do número de religamento do religador existente a 

montante, nem modificar seus ajustes de proteção. Em outras palavras, a inserção 

do religador híbrido (RH) ou SECC, pura com recomposição automática na rede de 

distribuição, deve ser transparente para o religador a montante. Nesse cenário, o 

resultado da operação da recomposição automática em ambos equipamentos já foi 

descrito a partir da Figura 6. 
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1. Defeito permanente na 

rede entre os RHs B e 
C. 
 

 

2. O RL e os dois RHs A e 
B detectam o defeito. 
 
 

 

3. O RL abre (1ª abertura) 
e os RHs A e B contam 
a 1ª interrupção. 
 

 
4. O RL fecha (1º 

religamento) e os RHs 
A e B detectam 
novamente o defeito. 
 
 
 

 

5. O RL abre (2ª abertura) 
e os RHs A e B contam 
a 2ª interrupção. 

 
 
 
 

 

6. Os RHs A e B abrem no 
tempo morto da 2ª 
interrupção. Até aqui o 
comportamento dos 
RHs é de uma SECC 
convencional. 
 

 
7. O RL fecha (3º e último 

religamento). Aqui o RH 
com a recomposição 
automática ativada 
entra em ação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. O RH A aguarda a 
confirmação da 
presença de tensão no 
lado fonte e conta o 
tempo definido pelo 
usuário (tempo 
ajustável, por exemplo, 
10 s) para fechar. 
Transcorrido este 
tempo, o RH fecha em 
“modo TRIP” (ou modo 
disjuntor), isto é,  com 
um ajuste de 
sobrecorrente sensível 
para testar o trecho a 
jusante. 
 

 

9. Após o fechamento do 
RH A e constatado que 
o trecho está sadio, o 
RH desliga a proteção e 
a coloca em modo 
Alarm, ou seja, 
retornando a condição 
de SECC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. O RH B realiza o 
mesmo procedimento 
(ou teste). Neste caso o 
defeito está a jusante a 
ele, logo o RH B 
executa o TRIP. 

11. O RH B abre e 
bloqueia. 
 
 
 
 

- Não houve intervenção 
humana (local ou remota); 
- Não houve necessidade de 
comunicação entre os 
equipamentos; 
- O número de religamentos do 

Tabela 2: Sequência de operação do RH operando como SECC e com a recomposição automática 
ativada. 
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Perceba que o RH A 
deve detectar o defeito 
novamente. 
 

 

 
 
 
 

 

RL se manteve; 
- Toda ação foi realizada em 
menos de um minuto, 
contribuindo para melhoria dos 
indicadores DEC e FEC; 
- A falta foi isolada no menor 
trecho possível; 
 

 

 

 
 

 

 

 
1. Defeito permanente na 

rede entre as SECCs B 
e C. 
 

 

 

2. O RL e as duas SECCs 
A e B detectam o 
defeito. 
 
 

 

3. O RL abre (1ª abertura) 
e as SECCs A e B 
contam a 1ª 
interrupção. 

 

 
4. Durante o tempo morto 

da 1ª abertura do RL as 
SECCs A e B abrem, 
ou seja, elas são 
configuradas para 
contar uma interrupção 
e abrir. 
Nota: o tempo morto do 
1º religamento deve ser 
maior ou igual a 1,5 s, 
isso é para garantir a 
abertura da SEEC. 

 

 

5. O RL fecha (1º 
religamento) e a SECC 
A aguardará a 
confirmação da 
presença de tensão no 
lado fonte e conta o 
tempo definido pelo 
usuário (tempo 
ajustável, por exemplo, 
10 s) para fechar.  
 
 
 

 

6. Transcorrido este 
tempo, a SECC fecha 
para testar o trecho a 
jusante. Constatado 
que o trecho está sadio, 
a SECC desliga seu 
modo de detecção 
(bloqueia a detecção de 
interrupção). 

 
 
 
 

 
7. A SECC B realiza o 

mesmo procedimento 
(ou teste).  

 
 

 

8. Neste caso o defeito 
está a jusante a SECC 
B. 
. 

 

 

9. Imediatamente após o 
fechamento da SECC B 
o RL executa o TRIP 
(2ª abertura). 

 

 

Fonte: o autor (2018). 

Tabela 3: Sequência de operação de uma SECC pura com a recomposição automática ativada. 
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10. Durante o tempo morto 
da 2ª abertura do RL, a 
SECC B abre e 
bloqueia seu 
fechamento. 

 

 

11. O RL fecha (2º 
religamento). Nesse 
caso o defeito já está 
isolado. 
 

 
 

- Não houve intervenção 
humana (local ou remota); 
- Não houve necessidade de 
comunicação entre os 
equipamentos; 
- O número de religamentos do 
RL se manteve; 
- Toda ação foi realizada em 
menos de um minuto, 
contribuindo para melhoria dos 
indicadores DEC e FEC; 
- A falta foi isolada no menor 
trecho possível; 
 

 

 

 
3.1 RESUMO 

 
Neste capítulo foi visto que a operação do religador híbrido (RH) prevê não 

apenas o uso de religadores (RL) propriamente dito, mas também o uso de chaves 

seccionalizadoras puras (SECC) para realizar a recomposição automática da rede 

nas aplicações em cascata ao longo do tronco da rede. 

A implementação do religador híbrido poderá trazer significantes melhorias 

para os indicadores DEC e FEC, além de poder otimizar o uso das chaves 

seccionalizadoras nas redes de distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018). 
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Pré-requisitos para 
programar o religador 

híbrido (RH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: o autor (2018) 
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4 PRÉ-REQUISITOS PARA PROGRAMAÇÃO DO RELIGADOR HÍBRIDO (RH) 

 
Considerando os atuais relés de mercado empregados nos cubículos de 

controle dos religadores, seguramente, pode-se partir do princípio que a grande 

maioria deles atendem aos pré-requisitos para transformar um controle de religador 

convencional (RL) em um religador híbrido (RH), utilizando seus recursos de 

programação lógica. Além dos pré-requisitos a nível de relé, o tanque do religador 

(RL) também deve atender um requisito técnico. 

 

4.1 TANQUE DO RELIGADOR 

 

Já é padrão os tanques de religadores, independente de fabricante, virem de 

fábrica com os três TCs instalados. Então, aqui se assume esse fato como verdade 

para todo e qualquer religador. O ponto de atenção recai sobre a posição dos TPs 

do religador (RL). É mandatório que o conjunto de três TPs do religador esteja 

instalado para o lado fonte, ou seja, voltados (ou direcionados) para o lado da 

subestação (SE). Isso é necessário para que o religador possa medir a tensão 

trifásica do lado fonte, também no estado de aberto. Apesar de existirem modelos de 

religadores que já vêm de fábrica com seis TPs (ex. religador Série N da Schneider 

Electric, OSM Trifásico da NOJA Power, etc.), isto é, um em cada bucha, o mais 

comum ainda é religador com apenas três TPs. Isso claro, com total influência de 

razões comerciais, em outras palavras, para diminuir o preço do equipamento. 

Atualmente, as concessionárias de energia elétrica vêm revisando suas ETs 

para religador e um dos requisitos que vêm aparecendo é a solicitação de seis TPs 

por religador. Isso se dá principalmente em virtude da disseminação do conceito de 

Smart Grid, que necessariamente requer mais informações do sistema elétrico. É 

importante ressaltar que os fabricantes têm soluções para agregar mais três TPs nos 

religadores que foram adquiridos apenas com três unidades. Isso é normalmente 

entendido como item opcional. 

Na Figura 18 apresenta-se três modelos de tanques de religadores para redes 

de distribuição com diferentes formas físicas e número de TPs. 
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Fabricante Schneider Electric 

Modelo Serie U27-12 

Três TPs capacitivos 

Fabricante Noja Power 

Modelo OSM 

Seis TPs capacitivos 

Fabricante Schneider Electric 

Modelo Serie N38-16 

Seis TPs capacitivos 

 

 

 

4.2 RELÉ DO RELIGADOR 

 

Os atuais relés de proteção aplicados nos cubículos de controle dos 

religadores (e das chaves) são, de fato, muito sofisticados em termos de opções de 

ajustes e quantidade de funções de proteção propriamente dita, além de recursos de 

programação de lógicas customizadas e versatilidade para comunicação com um 

sistema supervisório, isto é, são multiprotocolos e com variadas opções de interfaces 

de comunicação. Contudo, para criar a lógica customizada e transformar um 

religador convencional (RL) em híbrido (RH), é necessário esclarecer os pré-

requisitos explicados a seguir. 

 

4.2.1 Acesso aos Bits de Supervisão e Controle  

 

Cada fabricante dispõe sua própria denominação para os Bits de Supervisão 

e Controle. A linha de relés MiCOM da Schneider Electric, por exemplo, chama de 

DDB (Digital Data Bus). Já os relés da SEL (Schweitzer Engineering Laboratories) 

nomearam de Word Bit. Apesar das diferentes nomenclaturas, o significado é o 

mesmo: coleção dos elementos internos de supervisão e controle das funções de 

proteção e atributos do relé disponíveis para serem utilizados em programação 

lógica, protocolos, etc. Neste trabalho, esses elementos serão chamados apenas de 

Figura 18: Exemplos de tanques de religadores com três e seis TPs. 

Fonte: (SILVA, SOUSA, SOUSA E MOREIRA, 2016; NOJAPOWER, 2016). 
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“Bits”. Para esclarecer melhor esse entendimento, na Figura 19 mostra-se os Bits de 

supervisão e controle da função de sobrecorrente de fase (50/51) de um relé 

SEPAM série 80. 

 

 

 

Inputs Bits Outputs Bits 

Função 
50/51 

P50/51_x_1: Instantaneous output (pick-up) 

P50/51_x_3: Delayed output  

P50/51_x_101: Protection reset  P50/51_x_4: Drop out  

P50/51_x_113: Protection inhibition  P50/51_x_7: Phase 1 fault  

P50/51_x_8: Phase 2 fault  

Onde “x” representa o elemento P50/51_x_9: Phase 3 fault  

de sobrecorrente (1 a 8 no SEPAM). P50/51_x_16: Protection inhibited  

 

 

 
Cada um dos nove Bits dessa função está disponível ao usuário para utilizar à 

sua necessidade. Na Figura 20 apresenta-se uma lógica simples em linguagem 

Ladder, a qual diz que a função de sobrecorrente de fase será bloqueada se a 

entrada física I110 ou entrada de GOOSE G401 for a nível lógico 1; a saída física 

O1 será acionada se a função de sobrecorrente de fase gerar TRIP. 

 
 

 

 
 

 

4.2.2 Recursos para Programação Lógica 

 

A forma ou o tipo de linguagem utilizada para programar o relé (ex. texto, 

blocos, Ladder, etc.) não tem muita relevância e por isso não será dado foco nesse 

tema, o importante são os recursos necessários que o relé deve dispor. Na Tabela 4 

exibem-se, de forma genérica, os recursos mínimos de programação que o relé deve 

dispor para programar a lógica de funcionamento do religador híbrido (RH). 

 

Figura 19: Exemplo dos Bits de supervisão e controle da função de sobrecorrente (50/51) de um 
relé SEPAM 80. 

Fonte: o autor (2018) 

Figura 20: Exemplo de Lógica em linguagem Ladder. 

Fonte: o autor (2018) 
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Operadores lógicos Funcionamento 

Função “E” (ou AND) 

 
 

Função “OU” (ou OR) 

 
 

Função “INVERSOR” (ou NOT) 

 

 

Função “LATCH” (Reset dominante) 

  

Função “LATCH” (Set dominante) 

  

Função “Timer” 

 
 

Tabela 4: Recursos mínimos de programação lógica para programar o funcionamento do religador 
híbrido (RH). 
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Função “CONTADOR” 

 
 

Função “PULSADOR” (Subida) 

 

Gera um pulso na transição de 

“zero” para “um”. 

Função “PULSADOR” (descida) 

 

Gera um pulso na transição de 

“um” para “zero”. 

 

 

Dependendo do fabricante e do modelo do relé, poderão existir outras 

variações de operadores e caberá ao usuário o discernimento de usá-lo ou não no 

código, mandatório mesmo é o uso de contador20. Na Tabela 5 apresenta-se dois 

operadores menos comuns entre os relés, mas, por exemplo, estão presentes nos 

controles de religadores da Schneider Electric a partir do ADVC2 (Advanced 

Controller). É importante dizer que existem outros tantos operadores disponíveis nos 

relés, inclusive, dependendo do fabricante e do modelo do relé, operadores 

matemáticos como Seno, Cosseno, LN (logaritmo neperiano), etc., mas isso não é 

necessário na programação do RH. Na Figura 21 apresenta-se exemplos de 

operadores lógicos do controle ADVC2 do fabricante Schneider Electric. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Esse é um operador que não está presente em todos os relés, por exemplo, a linha 300 da SEL 
(351, 351A, 351S, etc.) e a linha de relés MiCOM Px30 e Px40 da Schneider Electric não possuem 
contador, logo, não é possível desenvolver a lógica do RH nestas famílias de relés, se fosse 
necessário. 

Fonte: o autor (2018) 
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Operadores lógicos Funcionamento 

Função “LATCHING TIMER” 

 
 

Função “DE-BOUCE TIMER” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela 5: Variações de outros operadores lógicos com Timer e Latch. 

Fonte: o autor (2018) 

Figura 21: Exemplo de operadores lógico do controle ADVC2 do fabricando Schneider Electric. 

Fonte: o autor (2018) 
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4.2.3 Grupos de Ajustes 

 
Para programação da lógica do religador híbrido (RH), são necessários pelo 

menos dois grupos de ajuste: um para função religador (RL) e outro para função de 

chave seccionalizadora (SECC). Dependendo do fabricante e características do 

modelo de relé empregado no cubículo de controle, poderão ser necessários até 

quatro grupos de ajuste. No caso do relé ADVC2 dos religadores Schneider Electric, 

a programação do RH prevê o uso de quatro grupos de ajuste. Isso é devido ao relé, 

quando ajustado para operar em redes em anel, fazer uso de dois grupos ativo ao 

mesmo tempo: grupo A atua para defeitos a jusante e grupo B atua para defeitos a 

montante. Dessa forma, também foi considerado este cenário. Na Figura 22 mostra-

se a janela de seleção de grupo de ajuste do relé ADVC2. Para esse caso percebe-

se que estão ativos dois grupos (A e B). Essa aplicação é normal para redes em 

anel. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 22: Seleção de Grupo de Ajuste do controle ADVC2 do fabricante Schneider Electric. 

Fonte: o autor (2018) 



56 

 

 

 

 
4.2.4 Flexibilidade de Customização dos Mapas de Protocolos 

 
Este é um pré-requisito muito importante: flexibilidade de customização dos 

mapas de protocolo. A lógica do religador híbrido (RH) prevê pontos de supervisão e 

controle, sendo que esses pontos são genéricos, logo precisarão ser configurados 

no mapa de protocolos. O protocolo que é largamente utilizado é o DNP3.0, seja via 

serial ou ethernet. Na Figura 23 exibe-se uma janela de configuração deste 

protocolo no relé ADVC2. 

 

 

 

 
 

 
 
4.2.5 Resumo 

 
Este capítulo apresentou os pré-requisitos que um relé deve atender para que 

nele seja desenvolvida a lógica que rege o comportamento do religador híbrido (RH). 

Os pontos de maior atenção que podem não estar presentes em alguns modelos de 

relés são: opção de customização dos protocolos de comunicação e disponibilidade 

do operador contador. 

Figura 23: Configuração dos pontos DNP3.0 no controle ADVC2 do fabricante Schneider Electric. 

Fonte: o autor (2018) 
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Com base neste capítulo, pode-se concluir que, para a grande maioria dos 

atuais relés de proteção, é viável o desenvolvimento da lógica que rege o 

comportamento do religador híbrido (RH). 
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Fonte: o autor (2014) 

Programação do religador 
híbrido (RH) no controle 

ADVC2 

 
Fonte: o autor (2011) 
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5 PROGRAMAÇÃO DO RELIGADOR HÍBRIDO NO CONTROLE ADVC2 

 
Foi desenvolvida a programação do religador híbrido (RH) no controle ADVC2 

do fabricante Schneider Electric. Aqui serão descritos o funcionamento do religador 

híbrido (RL), bem como os parâmetros configuráveis e modos de operação. A lógica 

implementada no controle ADVC2 é válida para toda gama de religadores Série U, N 

ou W da Schneider Electric, uma vez que todos utilizam o mesmo modelo de 

controle. Assim, o RH poderá desempenhar a função de seccionalizador (SECC) ou 

religador (RL) em um mesmo equipamento, sem que seja necessário descarregar 

uma nova configuração para alternar entre RL/SECC. Ademais, para funcionalidade 

de seccionalizador, foi considerada a implementação do fechamento automático do 

equipamento após uma abertura de proteção e retorno da tensão do lado fonte, além 

de também permitir a configuração de ajustes para TRIPs de funções de proteção 

que têm coordenação e seletividade na rede, por exemplo, SEF, sequência negativa 

(NPS – Negative Phase Sequence), etc. Isso significa que estas funções podem 

operar em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo que a função seccionadora está 

também ativa. Essa funcionalidade representa uma evolução na filosofia de 

implementação de chaves seccionadoras (SECC), tanto pela recomposição 

automática, como pela possibilidade de efetuar TRIP por neutro sensível (SEF), etc 

(MORAIS e SOUSA, 2016).  

Tomando o fabricante Schneider Electric como referência, pode-se afirmar 

que a função de religador híbrido (RH) é possível ser implementada em qualquer 

controle ADVC2 ou superior que possua a funcionalidade de lógica customizável 

(CLT – Custom Logic Tool). Dessa forma, caso o usuário deseje, qualquer religador 

com controle ADVC2 pode utilizar a lógica aqui descrita. É importante destacar que 

os antigos cubículos de controles PTCC (Pole Top Control Cubicle), fabricados até 

2012, não possuem recurso para programação lógica. 

Na Figura 24 apresenta-se o cubículo de controle ADVC2 Ultra e os detalhes 

do módulo CAPE (Control And Protection Enclosure). O módulo CAPE pode ser 

entendido como o relé de proteção, ele é responsável pela proteção, controle e 

supervisão do tanque (religador ou chave). 
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Figura 24: Cubículo de controle ADVC2 Ultra e os detalhes do módulo CAPE do fabricante 
Schneider Electric. 

Fonte: o autor (2018) 

Entrada para o cabo de controle

Chave para isolar circuito de fechamento

Chave para isolar circuito de abertura

Cabo principal para conexão interna

Porta de injeção de corrente secundária

4x portas RS232 

Porta Ethernet 10Base-T 

Porta V23 

Porta RS485 

Porta USB 
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5.1 VERSÃO DE FIRMWARE 

 

A lógica foi desenvolvida na versão de firmware A45.45.02. Desse modo, 

recomenda-se que possíveis utilizações da lógica aqui descrita sejam implementada 

utilizando o firmware A45.45.02 ou superior. 

 

5.2 MODOS DE OPERAÇÃO DO RELIGADOR HÍBRIDO (RH) 

 

A lógica permite que o religador opere em 3 modos diferentes, Modo 

Religador, Modo Seccionalizador, Modo Seccionalizador com Recomposição 

Automática. 

Modo religador – nesse modo o equipamento irá funcionar como religador. A 

lógica é desativada e o religador seguirá normalmente às configurações de proteção 

ajustadas na aba Proteção do Software WSOS21 (Windows Switchgear Operating 

System) a partir dos Grupos de Proteção C ao J. 

Deve-se reforçar que para o ADVC2 operar no modo religador, 

obrigatoriamente deve estar ativado um dos Grupos de Proteção entre C e J. A 

comutação entre modo religador/seccionalizador é feita através da alteração do 

Grupo de Proteção, localmente via painel de controle ou remotamente via SCADA 

(MORAIS e SOUSA, 2016). 

Modo Seccionalizador – nesse modo o ADVC2 irá operar como uma chave 

seccionalizadora, apenas detecta faltas na rede e aguarda o religador a montante 

abrir para contar as interrupções e realizar sua abertura. No modo seccionalizador 

os ajustes de fase (50/51) e neutro (50N/51N) serão os considerados para sinalizar 

as faltas na rede e aguardar a ausência de tensão, caracterizando abertura do 

religador. Como sempre haverá coordenação e seletividade para função SEF, então 

by default, ela já é deixada para ser configurada para gerar TRIP. Após a abertura, o 

ADVC2 irá para modo bloqueio e só aceitará fechar novamente por meio de 

comando, localmente via painel de controle ou remotamente via SCADA (MORAIS e 

SOUSA, 2016). 

                                                
21 O WSOS (Windows Switchgear Operating System) é o software de configuração dos religadores da 
Schneider Electric, é um software gratuito e está disponível no endereço: 
https://schneider-electric.app.box.com/s/nu0626fx0rbohduk5gyrwys1pea0eepe 
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Modo Seccionalizador com recomposição automática – nesse modo, o 

equipamento irá operar como uma chave seccionalizadora, porém, após sua 

abertura, o controle mudará suas configurações de proteção para modo TRIP 

(ativando as funções de sobrecorrente de fase e neutro em modo de Disparo Único 

– Single Shot Mode) e irá aguardar o retorno da tensão do lado fonte. Caso a tensão 

retorne dentro do tempo ajustado (Temporizador de recomposição), o equipamento 

irá fechar automaticamente. Após o fechamento, dependendo se a falta foi eliminada 

ou não, são previstos dois comportamentos distintos: 

Comportamento 1 (defeito eliminado) – Após o fechamento automático, o 

religador híbrido não detecta falta no trecho a jusante, reinicializando sua sequência 

de operação e retornando suas proteções para modo alarme. 

Comportamento 2 (defeito persiste) – Após o fechamento automático, o 

religador híbrido detecta falta no trecho a jusante, então atuará (TRIP) pelos ajustes 

de Disparo Único. 

Deve-se reforçar que em qualquer um dos modos seccionalizador, a proteção 

para SEF e Inrush não serão afetadas. Assim a função SEF e restrição de Inrush 

poderão ser configuradas normalmente. Essa é uma das vantagens do RH, quer 

dizer, este comportamento é inédito para SECCs comuns (MORAIS e SOUSA, 

2016). 

 
5.3 DESCRIÇÃO DOS MODOS DE OPERAÇÃO DO RELIGADOR HÍBRIDO (RH) 

 
Modo Seccionalizador 

 
O equipamento em modo seccionalizador (SECC) executa a lógica para sua 

operação, porém, neste modo de operação, a função de recomposição automática 

está desativada, então a filosofia de comportamento e ajustes são as mesmas de 

uma SECC comum. Ao detectar uma falta na rede o RH, agora como SECC, será 

sensibilizado e aguardará a 1ª abertura do religador (RL) para contar a 1ª 

interrupção e então iniciar o tempo de reset de sequência. Ao realizar o 1º 

religamento, o RL retornará com a tensão para o lado fonte do RH, que por sua vez 

reset (zera) o tempo de sequência de operação. 

Após o 1º religamento do RL, se a falta persistir na rede, o RH será 

sensibilizado novamente e aguardará a 2ª abertura do RL. Durante o tempo morto 
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da 2ª abertura do RL, o RH conta a 2ª interrupção e realiza sua abertura. Após esta 

ação, o RH irá para bloqueio, visto que neste modo a recomposição automática está 

desativada. Depois de entrar em modo bloqueio o RH, só poderá ser fechado 

novamente através de comando, localmente via painel de controle ou remotamente 

via SCADA. Se a falta for transitória, o RH irá aguardar o tempo de reset de 

sequência para retornar ao seu estado inicial. 

É importante ressaltar que, caso o RL esteja configurado com um tempo 

morto superior ao tempo de reset de sequência de operação do RH, ocorrerá uma 

descoordenação entre estes dois equipamentos. Portanto, o tempo de reset de 

sequência de operação do RH deve sempre ser superior ao tempo morto do RL a 

montante (MORAIS e SOUSA, 2016). 

 
Modo Seccionalizador com recomposição automática ativada 

 
O RH deve operar em conjunto com um RL, sendo que, é o RL quem irá 

efetuar o TRIP quando uma falta é detectada na RD. O RH operando com 

recomposição automática terá suas configurações de proteção de fase (50/51) e 

neutro (50N/51N) em modo alarme. Assim, este equipamento irá apenas detectar as 

faltas, não efetuando nenhuma operação de religamento (79). Ao detectar uma falta, 

o RH será sensibilizado e irá aguardar o RL realizar sua 1ª abertura, sendo iniciado 

sua sequência de operações, contando a 1ª interrupção. Quando a tensão retorna 

no lado fonte, um temporizador de reset da contagem é iniciado. Se o equipamento 

detectar uma nova falta durante o tempo de reset e o RL abrir novamente (2ª 

abertura), então é incrementa a 2ª contagem de interrupção no RH e será realizada 

a abertura durante o 2º tempo morto do RL. Logo, são comutadas as proteções de 

modo Alarm para modo TRIP e iniciado um temporizador para ativar a recomposição 

automática. Se a tensão retornar no lado fonte do RH durante o tempo de 

recomposição, então será realizado o fechamento automático após transcorrido o 

tempo pré-configurado de check de tensão. Se o RH fechar sob defeito, então ele 

abrirá instantaneamente (TRIP) conforme ajuste configurado no modo Disparo 

Único, caso contrário, o RH irá retornar as proteções para modo alarme e aguardar 

uma nova sequência de operação. Na Figura 25 ilustra-se bem este comportamento. 

A lógica do religador híbrido (RH) permite a configuração de alguns 

parâmetros para melhor se adequar as configurações de proteção existente nas 
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RDs. Na Tabela 6 apresenta-se os parâmetros de tempo que são editáveis pelo 

usuário. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Variável Descrição Valor 
padrão 

Reset de 
sequência 

Temporizador para reset de sequência de 
operação. Ativo, após a 1ª abertura do 
religador a montante 

60 s 

Timeout 
recomposição 

automática 

Temporizador recomposição automática ativa. 
Tempo máximo de espera de retorno de 
tensão para recomposição automática 

60 s 

Timeout falta 
extinta 

Temporizador de falta extinta. Verifica se a 
falta foi extinta, e retorna as proteções para 
modo alarme, após fechamento automático. 

1 s 

Timeout retorno  
de tensão na fonte 

Garante que a tensão voltou ao lado fonte e 
libera o fechamento automático por 
recomposição automática após transcorrido o 
tempo predefinido. 

5 s 

 
(MORAIS e SOUSA, 2016). 
 

Na Figura 26 .se apresenta o fluxograma de operação da lógica do religador 

híbrido e chave seccionalizadora pura com recomposição automática. 

Figura 25: Religador híbrido (RH) instalado em cascata com recomposição automática ativada. 

Fonte: o autor (2018). 

Tabela 6: Variáveis de tempo que podem ser configuradas pelo usuário. 
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5.4 FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO DA LÓGICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Fluxograma de operação da lógica. 

Grupo de 
proteção 

A ou B ativo? 

Início 

Operação 
como religador 

Sim 

Falta na 
rede? 

Não 

Sim 

Existe tensão 
na rede? 

Sim 

Não 

Incrementar número 
de abertura a 

montante (A.M.) 

Sim 

A.M. = C.V.(2) 

Sim 

Não Falta na 
rede? 

Sim 

Não 

Aguardar 
temporizador de reset 
de sequência = 60s 

Sim 

Abertura automática 
da chave 

Sim 

Proteções em modo 
TRIP 

Sim 

Recomposição 
automática 

ligada? 

Sim Proteções em modo 
TRIP 

Tensão  
retornou no lado 
fonte em menos 

de 60s? 

Sim 

Bloqueio 

Não 

Não Sim 

Após 5s fechar 
equipamento 

automaticamente 

Falta na  
rede? 

Sim 

Proteção em  
modo alarme 

Não 

Sim 

Sim 

TRIP 

Sim 

Não 

C.V – Custom variable 2 – 
Número de aberturas que 
o RH deve contar para 
abrir (valor padrão = 2). 

Modo seccionalizador 
 
Modo seccionalizador com 
recomposição automática 

 
 

(MORAIS e SOUSA, 2016). 
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5.5 ATIVAÇÃO DAS FUNÇÕES 

 
As três funcionalidades que o RH pode assumir (religador, seccionalizador e 

Seccionalizador com Recomposição Automática) podem ser ativadas ou desativadas 

pelo painel frontal do ADVC2 ou via SCADA através de protocolo de comunicação 

(considerar o DNP3.0). 

Modo Religador – Para utilizar o modo religador, deve ser ativado qualquer 

Grupo de Ajuste diferente do Grupo A ou B, ou seja, Grupos de Ajuste do C ao J. 

Isso também pode ser alterado pelo painel frontal do ADVC2 ou via SCADA através 

de protocolo de comunicação 

Modo Seccionalizador – Para utilizar o modo seccionalizador deve ser 

ativado o Grupo de Ajuste A ou B. O modo seccionalizador estará ativo apenas em 

um desses dois Grupos. Isso também pode ser alterado pelo painel frontal do 

ADVC2 ou via SCADA através de protocolo de comunicação 

Modo Seccionalizador com Recomposição Automática – Para utilizar o 

modo seccionalizador com recomposição automática deve ser ativado o Grupo de 

Ajuste A ou B e ativar a varável UDS221 (User Defined Status).  

O modo seccionalizador com recomposição automática estará ativo apenas 

em um desses dois Grupos e obrigatoriamente com a variável UDS1 ativa. Esta 

variável pode ser ativada via protocolo de comunicação ou painel de controle local, 

bastando configurar uma tecla para ativar/desativar a referida varável. De forma 

similar ao protocolo de comunicação, basta inserir esta variável no mapa de pontos. 

Na Figura 27 se ilustra o diagrama dos comandos da lógica do RH e SECC com 

recomposição automática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
22 As USDs (User Defined Status 1 a 8) e UDCs (User Defined Control 1 a 8) são variáveis genéricas 
de supervisão de controle livres para uso na programação do ADVC2. 
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(MORAIS e SOUSA, 2016). 
 
5.6 CONTROLE E SUPERVISÃO NO SCADA 

 
a) Pontos digitais 

 

Lógica habilitada – Indica que o equipamento possui a lógica de religador 

hibrido (RH) e está habilitada para funcionamento. Quando a lógica está ativa indica 

que o equipamento está funcionando como chave seccionalizadora (SECC) estando 

o Grupo de Ajuste A ou B habilitado. O equipamento estando configurado como RH 

e a lógica desabilitada indica que o equipamento está funcionando como religador 

(RL) normal com as proteções em TRIP (Grupos C – J). O ponto digital a ser 

mapeado para supervisão é o Custom digital 15. 

Recomposição Automática – Informa que o RH irá fechar ou não quando for 

sensibilizado com tensão no lado fonte após uma falta e sua abertura. Quando em 

ON indica que o equipamento fará tentativa de recomposição automática da RD e no 

fechamento estará funcionando como disjuntor de proteção (modo Disparo Único) 

para testar o trecho a jusante. Se em OFF indica que será necessário o fechamento 

manual do equipamento após sua operação. O ponto digital a ser mapeado para 

supervisão é o Custo digital 16. 

Figura 27: Diagramação dos comandos da lógica do religador híbrido. 

Comando RL/SECC 

Habilita lógica customizada: ACR funcionando como LBS 
Grupo de proteção A ou B 

Proteções em alarme 

Bloqueia lógica customizada: ACR normal 
Grupo de proteção de C a J 
Proteções em modo TRIP 

Comando recomposição 

Habilita 
recomposição 

automática 

Bloqueia 
recomposição 

automática 

SECC RL 

ON OFF 
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Contador de Aberturas – Informa a quantidade de aberturas do religador a 

montante durante o tempo de sequência de religamento (79). O ponto a ser 

mapeado para supervisão é o Custom Counter 1. 

 

b) Pontos de controle 

 
Habilitação da Lógica – A lógica é habilitada ao selecionar o Grupo de 

Ajuste A ou B. Para desabilitar a lógica, basta selecionar qualquer Grupo diferente 

de A e B. 

Recomposição Automática – Ao enviar comando ON através de um SCADA 

o esse comando habilita a mudança de função de seccionadora para disjuntor e o 

fechamento automático. Se em OFF o equipamento funciona como uma SECC 

normal. O ponto a ser mapeado para comando via supervisório é o User Defined 

Status 1 

 
5.7 OUTRAS CONFIGURAÇÕES NO ADVC2 

 
As configurações apresentadas na Tabela 7 são essenciais para o 

funcionamento da lógica. Todas as configurações citadas devem ser realizadas e 

não devem ser alteradas, uma vez que irá interferir no funcionamento da lógica do 

RH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

Proteção por elemento Disponível 

 

Loop Automation Disponível 

 
Ferramenta de lógica customizável 
Disponível 

 

Desativar proteção de terra Disponível 

 

Desativar Proteção Disponível 

 

 

Bloqueio de Religamento 

 
 
(MORAIS e SOUSA, 2016). 

 

 

Tabela 7: Configurações adicionais no ADVC2. 
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.  
 
 
 
 

Definição do roteiro de 
testes para religador híbrido 

(RH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o autor (2011) 
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6 DEFINIÇÃO DO ROTEIRO DE TESTES PARA O RELIGADOR HÍBRIDO 

 

Um desenvolvimento desta natureza exige um roteiro de testes que possa 

garantir sua funcionalidade no sistema real. Para testar o religador híbrido, foi 

montada uma estrutura que permitiu simular de forma satisfatória todos os testes 

desejados. Nas tabelas 8 e 9 apresentam-se, em detalhe, o roteiro de testes 

definido. Na Figura 28 ilustra-se a estrutura montada em laboratório para a execução 

dos testes. 

 

 

 

 
 

 

Maleta TTS (Test and Training Set) – A maleta TTS é usada para permitir a 

injeção de corrente secundária nos religadores e chaves com controle ADVC2. Ela 

dispõe de pontos para injeção de corrente monofásica ou trifásica. Ela também 

possui um “contato seco” que permite monitorar a posição do dispositivo 

(aberto/fechado) e que pode ser usado para medir tempo de abertura, parar a caixa 

de testes, etc. 

Módulo SVIIS (Interface de Injeção Secundária de Tensão) – O módulo SVIIS 

é usado para permitir a injeção de tensão secundária no equipamento. Em conjunto 

com a maleta TTS, permite a injeção de tensão e corrente no controle ADVC2. 

Figura 28: Infraestrutura de testes em laboratório com o religador híbrido. 

Fonte: (SILVA, SOUSA, SOUSA E MOREIRA, 2016). 
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Caixa doble F6150 – Caixa hexafásica controlada por software que permite 

simular as inúmeras condições de falta em que o relé estaria submetido quando em 

operação, bem como implementar recursos do controle, como contatos de posição, 

entre outros, credibilizando os relatórios dos testes. 

 

 

Roteiro de testes para lógica do religador híbrido (RH) 
 
Diagrama unifilar considerado: 

 
 
Ajustes do RH: 

1. Abertura após duas interrupções; 
2. Reinício de sequência ajustado para 60 s; 
3. Timeout para fechamento automático ajustado para 60 s. 

 

Teste 
Posição 

do 
defeito 

Descrição do teste Resultado esperado Aprovado/Reprovado/ 
Observações 

1 A jusante 
RH_A 

Tempo de reset do ciclo 
1. Injetar corrente de falta 

e tensão normal; 
2. Zerar corrente e tensão 

na fonte; 
3. Retornar corrente 

normal e tensão 
normal; 

O RH deve contar o 
primeiro religamento, 
aguardar 60 segundos 
e reiniciar o ciclo. 

OK 

2 A jusante 
RH_A 

Habilitar/desabilitar a função 
1. Desabilitar a proteção e 

repetir o teste anterior; 

O RH não deve contar 
o religamento. OK 

3 A jusante 
RH_A 

Timeout para retorno da 
tensão na fonte 

1. Injetar corrente de falta 
e tensão normal; 

2. Zerar corrente e tensão 
na fonte; 

3. Repetir o procedimento; 
4. Aguardar mais de 60 

segundos e retornar 
tensão normal na fonte; 

O RH deve contar até o 
segundo religamento e 
abrir, depois que 
retornar a tensão NÃO 
deve fechar 
automaticamente; 

OK 

3.1 A jusante 
RH_A 

Após teste anterior, realizar 
fechamento via WSOS 

O RH deve fechar e 
retornar ao 
funcionamento normal 
(i.e., modo 
seccionalizadora). 

OK 

4 A jusante 
RH_A 

Fechamento automático sem 
falta 

1. Injetar corrente de falta 
e tensão normal; 

2. Zerar corrente e tensão 
na fonte; 

3. Repetir o procedimento; 
4. Aguardar menos de 60 

O RH deve contar até o 
segundo religamento e 
abrir, depois que 
retornar tensão, deve 
fechar automaticamente 
(sem pick-up) e retornar 
para modo alarme. 

OK 

Tabela 8: Roteiro de testes para lógica de religador híbrido configurada no controle ADVC2. 
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segundos e retornar 
tensão na fonte e 
corrente normal; 

5 A jusante 
RH_A 

Fechamento sob falta da 
chave à jusante; 

1. Após teste anterior 
injetar corrente de falta 
com tensão normal e 
depois normalizar a 
corrente; 

O RH deve entrar e sair 
de pick-up sem contar 
religamento. 

OK 

6 A jusante 
RH_B 

Fechamento automático com 
falta 

1. Injetar corrente de falta 
e tensão normal; 

2. Zerar corrente e tensão 
na fonte; 

3. Repetir o procedimento; 
4. Aguardar menos de 60 

segundos e retornar 
tensão na fonte e 
corrente de falta; 

O RH deve contar até o 
segundo religamento e 
abrir, depois que 
retornar tensão deve 
fechar automaticamente 
(com pick-up) em 
seguida realizar trip e 
bloqueio por disparo 
único. 

OK 

6.1 
A jusante 
RH_B 

Após o teste anterior realizar 
fechamento pelo WSOS; 

O RH deve fechar e 
retornar ao 
funcionamento normal 
(i.e., modo 
seccionalizadora); 

OK 

7 A jusante 
RH_C 

Contagem apenas com pick-
up de proteção; 

1. Injetar corrente e 
tensão normal; 

2. Zerar corrente e tensão 
normal; 

3. Repetir o procedimento 
duas vezes; 

O RH não deve contar 
os ciclos de religamento 
e permanecer fechada; 

OK 

8 A jusante 
RH_A 

1. Injetar corrente e 
tensão normal; 

2. Realizar abertura e 
fechamento pelo 
WSOS; 

3. Em seguida repetir o 
procedimento do 
primeiro teste; 

O RH deve abrir e 
fechar normalmente e 
em seguida repetir o 
resultado do primeiro 
teste; 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MORAIS e SOUSA, 2016). 
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Roteiro de testes para lógica de recomposição automática para SECC  
(Não abre sob defeito) 

 
Diagrama unifilar considerado: 

 
 
Ajustes da SECC: 

1. Abertura após uma interrupção; 
2. Timeout para fechamento automático ajustado para 60 s; 
3. Timeout bloqueio após fechamento sem falta: 60 segundos; 

 

Teste 
Posição 

do 
defeito 

Descrição do teste Resultado esperado Aprovado/Reprovado/ 
Observações 

1 A jusante 
SECC_A 

Habilitar/desabilitar a função 
1. Desabilitar a função 

seccionalizadora; 
2. Injetar corrente de falta 

e tensão normal; 
3. Zerar corrente e tensão 

na fonte; 
4. Retornar corrente 

normal e tensão 
normal; 

Chave não deve contar 
o religamento; OK 

2 A jusante 
SECC_A 

Timeout para retorno da 
tensão na fonte; 

1. Injetar corrente de falta 
e tensão normal; 

2. Zerar corrente e tensão 
na fonte; 

3. Aguardar mais de 60 
segundos e retornar 
tensão normal na fonte; 

Chave deve contar o 
primeiro religamento e 
abrir, depois que 
retornar tensão NÃO 
deve fechar 
automaticamente; 

OK 

2.1 A jusante 
SECC_A 

Após teste anterior, realizar 
fechamento pelo WSOS; 

Chave deve fechar e 
retornar ao 
funcionamento normal 
(i.e., modo 
seccionalizadora); 

OK 

3 A jusante 
SECC_A 

Fechamento automático sem 
falta 

1. Injetar corrente de falta 
e tensão normal; 

2. Zerar corrente e tensão 
na fonte; 

3. Aguardar menos de 60 
segundos e retornar 
tensão na fonte e 
corrente normal; 

Chave deve contar até 
o segundo religamento 
e abrir, depois que 
retornar tensão deve 
fechar automaticamente 
(sem pick-up) e 
bloquear a proteção por 
60 segundos; 

OK 

4 A jusante 
SECC_A 

Fechamento sob falta da 
chave à jusante 

1. Após teste anterior 
(antes dos 60 
segundos de bloqueio) 

Chave não deve contar 
o religamento à 
montante para abertura; 

OK 

Tabela 9: Roteiro de testes para lógica de recomposição automática para SECCs configurada no 
controle ADVC2. 
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injetar corrente de falta 
com tensão normal; 

2. Zerar corrente e tensão 
na fonte; 

3. Retornar tensão e 
corrente normal; 

5 A jusante 
SECC_B 

Fechamento automático com 
falta 

1. Injetar corrente de falta 
e tensão normal; 

2. Zerar corrente e tensão 
na fonte; 

3. Aguardar menos de 60 
segundos e retornar 
tensão na fonte e 
corrente de falta; 

4. Após o fechamento 
automático, zerar 
corrente e tensão na 
fonte; 

Chave deve contar o 
primeiro religamento e 
abrir, depois que 
retornar tensão deve 
fechar automaticamente 
(com pick-up) em 
seguida esperar novo 
religamento para abrir e 
bloquear; 

OK 

5.1 A jusante 
SECC_B 

Após o teste anterior retornar 
tensão normal na fonte; 

Chave deve 
permanecer aberta; OK 

5.2 A jusante 
SECC_B 

Após o teste anterior realizar 
fechamento pelo WSOS; 

Chave deve fechar e 
retornar ao 
funcionamento normal 
(i.e., modo 
seccionalizadora); 

OK 

6 A jusante 
SECC_C 

Contagem apenas com pick-
up de proteção 

1. Injetar corrente e 
tensão normal; 

2. Zerar corrente e tensão 
normal; 

3. Repetir o procedimento 
duas vezes; 

Chave não deve contar 
os ciclos de religamento 
e permanecer fechada; 

OK 

7 A jusante 
SECC_A 

1. Injetar corrente e 
tensão normal; 

2. Realizar abertura e 
fechamento pelo 
WSOS; 

3. Em seguida repetir o 
procedimento do 
primeiro teste; 

Chave deve abrir e 
fechar normalmente e 
em seguida repetir o 
resultado do primeiro 
teste; 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MORAIS e SOUSA, 2016). 
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Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o autor (2014) 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos com os testes de laboratório se mostraram dentro do 

esperado, além dos tempos estimados para implementação nos equipamentos de 

campo e comissionamento junto ao sistema SCADA. Vale ressaltar que, a nível de 

supervisório, o acréscimo de informações é mínimo. São seis novos pontos 

adicionados à base de dados (BD) do referido equipamento (RH), são eles:  

Dois comandos – ativar/desativar a recomposição automática; 

Quatro supervisões – abertura/fechamento por recomposição automática e 

recomposição automática ativada/desativada (SILVA, SOUSA, SOUSA E MOREIRA, 

2016). 

A COSERN implementou a lógica de religador híbrido (RH) em dois 

religadores no alimentador 01N3 da subestação Neópolis. Ainda não há registros de 

atuação, mas, sem dúvida, esse alimentador ganhou mais confiabilidade. Na Figura 

29 mostra-se o diagrama unifilar do referido alimentador, bem como a posição dos 

dois RHs. 

O religador híbrido se mostrou uma proposta de solução economicamente 

viável para os desafios de coordenação e seletividade vivenciados diariamente nas 

regiões metropolitanas. É uma solução com repetibilidade, ou seja, é o mesmo 

código para relés do mesmo modelo, além de oferecer para as distribuidoras 

oportunidade de usar melhor os ativos da rede  

Este trabalho espera poder contribuir com as empresas do setor elétrico 

brasileiro, principalmente as concessionárias, no que se refere ao conhecimento e 

conforto para implementação de religadores híbridos. Atualmente existem 

resistências quanto a essas implementações e/ou quebra desse paradigma devido à 

falta de domínio das tecnologias, conhecimento técnico sobre o comportamento das 

funções de proteção (50/51, 50N/51N, SEF, etc.) e religamento (79) nas várias 

configurações que a rede poderá assumir e também sobre o aspecto de segurança, 

tanto sistêmica quanto à vida humana. 

Existe a expectativa de que este código do RH entre no Road Map 

(cronograma de desenvolvimento) do R&D (Research and Development) do controle 

ADVC3 da Schneider Electric, dessa forma está funcionalidade será implementada 

no firmware do controle, passando assim a ser uma característica nativa no 
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equipamento e disponível para o usuário. De fato, este código já foi disponibilizado 

para equipe do R&D. 

Como sugestão para outros desenvolvimentos futuros, o código do religador 

híbrido poderia ser escrito (ou configurado) em outros controles de religadores que 

também são largamente empregados nas redes de distribuição, por exemplo, os 

controles Form 6 da Cooper, RC10 da Noja Power, smART RC Plus da Arteche e o 

relé 751 da SEL. Seguramente estes quatros fabricantes de religadores e relés, 

somados a Schneider Electric, dominam o mercado de religadores. Este 

desenvolvimento, sem dúvida, seria de grande importância para as distribuidoras de 

energia elétrica e também para os respectivos fabricantes de religadores, uma vez 

que poderiam usufruir diretamente destes desenvolvimentos. 

 

 

 

 
 

 

Figura 29: Diagrama unifilar do alimentador 01N3, SE Neópolis, primeira aplicação real de 
religador híbrido (RH). 

Fonte: (SILVA, SOUSA, SOUSA E MOREIRA, 2016). 

Religadores 
Híbridos 
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APÊNDICE I – Código fonte da lógica implementada no controle ADVC2 /Religador 

U27 
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O código apresentado a seguir está escrito conforme a sintaxe do CLT 

(Custom Logic Tool) do software WSOS (Windows Switchgear Operating System) 

v5.16.0, ferramenta de programação do controle ADVC2. É importante destacar que 

este código também pode ser representado através de lógica genérica (em forma de 

blocos) de maneira a ser mais fácil sua compreensão e reprodução em outros relés 

de proteção. Independente do relé utilizado para programar a lógica para o religador 

híbrido (RH), é fundamental que o usuário conheça muito bem as particularidades de 

cada fabricante e modelo de relé que se pretende usar, isto é, a lógica genérica 

servirá de base para programação, mas certamente haverá, ainda que mínimos, 

alguns ajustes. 

 

A versão de firmware do ADVC2 utilizado foi a A45.45.03. 

 
Custom Logic Tool Digital 

 

Row 1 

Name Custom Digital 01 

Set Expression Custom Timer 03 AND Custom Digital 15 

Set Action ON Phase Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 
Row 2 

Name Custom Digital 02 

Set Expression Custom Timer 03 AND Custom Digital 15 

Comment 

 
Row 3 

Name Custom Digital 03 

Set Expression Custom Timer 04 AND Custom Digital 15 

Set Action OFF Loop Automation Control 

Comment 

 
Row 4 

Name Custom Digital 04 
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Set Expression ( Custom Counter 01 = Custom Variable 01 ) AND 

Protection ON/OFF AND ( A-Phase Overcurrent Pickup OR B-Phase 

Overcurrent Pickup OR C-Phase Overcurrent Pickup OR Earth/Ground 

Overcurrent Pickup ) AND Custom Digital 15 

Reset Expression ( Custom Counter 01 = Custom Variable 02 ) OR ( NOT 

Protection ON/OFF ) OR ( Custom Digital 04 AND Switchgear Tripped-open 

AND NOT Switchgear Closed ) OR ( Custom Digital 04 AND Custom Timer 06 ) 

Comment 

 

Row 5 

Name Custom Digital 05 

Set Expression ( Custom Counter 01 = Custom Variable 02 ) AND 

Protection ON/OFF AND ( A-Phase Overcurrent Pickup OR B-Phase 

Overcurrent Pickup OR C-Phase Overcurrent Pickup OR Earth/Ground 

Overcurrent Pickup ) AND Custom Digital 15 

Reset Expression ( Custom Counter 01 = Custom Variable 03 ) OR 

( NOT Protection ON/OFF ) OR ( Custom Digital 05 AND Switchgear 

Tripped-open AND NOT Switchgear Closed ) OR ( Custom Digital 05 AND 

Custom Timer 06 ) 

Comment 

 

Row 6 

Name Custom Digital 06 

Set Expression ( Custom Counter 01 = Custom Variable 03 ) AND Custom 

Digital 15 

Set Action OFF ACR/LBS Control 

Comment 

 

Row 7 

Name Custom Digital 07 

Set Expression Custom Timer 03 AND Custom Digital 15 

Set Action ON Earth/Ground Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 

Row 8 
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Name Custom Digital 08 

Set Expression Custom Digital 15 AND Custom Timer 05 AND NOT ( A-

Phase Overcurrent Pickup OR B-Phase Overcurrent Pickup OR C-Phase 

Overcurrent Pickup OR Earth/Ground Overcurrent Pickup ) 

Set Action OFF Phase Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 

Row 9 

Name Custom Digital 09 

Set Expression Custom Digital 15 AND Custom Timer 05 AND NOT 

( A-Phase Overcurrent Pickup OR B-Phase Overcurrent Pickup OR C-

Phase Overcurrent Pickup OR Earth/Ground Overcurrent Pickup ) 

Set Action OFF Earth/Ground Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 

Row 10 

Name Custom Digital 10 

Set Expression NOT Loop Automation On AND Switchgear Tripped-open 

AND NOT Switchgear Closed AND Custom Digital 15 

Set Action OFF Phase Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 

Row 11 

Name Custom Digital 11 

Set Expression NOT Loop Automation On AND Switchgear Tripped-open 

AND NOT Switchgear Closed AND Custom Digital 15 

Set Action OFF Earth/Ground Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 

Row 12 

Name Custom Digital 12 

Set Expression A-Phase Overcurrent Pickup OR B-Phase Overcurrent 

Pickup OR C-Phase Overcurrent Pickup OR Earth/Ground Overcurrent Pickup 

AND Custom Digital 15 

Comment 
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Row 13 

Name Custom Digital 13 

Set Expression ( ( Power Flow Direction AND Phase Ax Status AND Phase 

Bx Status AND Phase Cx Status ) OR ( NOT Power Flow Direction AND Phase 

Ai Status AND Phase Bi Status AND Phase Ci Status )) AND Custom Digital 15 

Comment 

 

Row 15 

Name Custom Digital 15 

Set Expression ( Protection Group A Active ) OR ( Protection Group B 

Active )  

Reset Expression ( NOT Protection Group A Active ) AND ( NOT 

Protection Group B Active ) 

Set Action OFF Earth/Ground Protection/Detection Mode Control 

Reset Action ON Earth/Ground Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 

Row 16 

Name Custom Digital 16 

Set Expression Custom Digital 15 AND User Defined Status 01 

Reset Expression Custom Digital 15 AND ( NOT User Defined Status 01 ) 

Comment 

 

Row 17 

Name Custom Digital 17 

Set Expression Custom Digital 15 

Reset Expression NOT Custom Digital 15 

Set Action OFF Phase Protection/Detection Mode Control 

Reset Action ON Phase Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 

Row 18 

Name Custom Digital 18 

Set Expression Custom Digital 02 AND Custom Digital 16 
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Set Action ON Loop Automation Control 

Comment 

 

Row 19 

Name Custom Digital 19 

Set Expression Custom Timer 07 AND Switchgear Closed AND NOT 

Switchgear Tripped-open AND NOT ( A-Phase Overcurrent Pickup OR B-Phase 

Overcurrent Pickup OR C-Phase Overcurrent Pickup OR Earth/Ground 

Overcurrent Pickup ) 

Set Action OFF Phase Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 

Row 20 

Name Custom Digital 20 

Set Expression Custom Digital 19 

Set Action OFF Earth/Ground Protection/Detection Mode Control 

Comment 

 

Custom Logic Tool Variable 

 
Row 2 

Name Custom Variable 02 

Set Value 1 

Override Value Off 

Comment 

 

Row 3 

Name Custom Variable 03 

Set Value 2 

Override Value Off 

Comment 

 

Custom Logic Tool Timer 

 
Row 1 
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Name Custom Timer 01 

Type De-bounce Timer 

Resolution 1 second 

Duration 60 

Reset Expression ( Custom Counter 01 = Custom Variable 01 ) OR 

Custom Digital 12 

Start/Stop Expression ( Custom Counter 01 > Custom Variable 01 ) AND 

( Custom Counter 01 < Custom Variable 03 ) AND NOT Custom Digital 12 

Comment 

 

Row 2 

Name Custom Timer 02 

Type Latching Timer 

Resolution 1 second 

Duration 1 

Reset Expression ( Custom Timer 05 AND Custom Timer 02 ) OR ( Custom 

Timer 02 AND Switchgear Tripped-open AND NOT Switchgear Closed ) 

Start/Stop Expression Loop Automation Close Request 

Comment 

 

Row 3 

Name Custom Timer 03 

Type De-bounce Timer 

Resolution 1 second 

Duration 2 

Reset Expression Custom Digital 01 AND Custom Digital 02 AND Custom 

Digital 07 

Start/Stop Expression Custom Digital 06 AND Switchgear Tripped-open 

AND NOT Switchgear Closed 

Comment 

 

Row 4 

Name Custom Timer 04 

Type Latching Timer 
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Resolution 1 second 

Duration 60 

Reset Expression NOT Loop Automation On 

Start/Stop Expression Loop Automation On 

Comment 

 

Row 5 

Name Custom Timer 05 

Type De-bounce Timer 

Resolution 1 second 

Duration 1 

Reset Expression Custom Timer 05 AND Custom Digital 08 AND Custom 

Digital 09 

Start/Stop Expression Custom Timer 02 AND Switchgear Closed AND NOT 

Switchgear Tripped-open 

Comment 

 

Row 6 

Name Custom Timer 06 

Type Latching Timer 

Resolution 1 second 

Duration 3 

Reset Expression Custom Digital 12 

Start/Stop Expression NOT Custom Digital 12 

Comment 

 

Row 7 

Name Custom Timer 07 

Type Latching Timer 

Resolution 1 second 

Duration 1 

Reset Expression ( Custom Timer 07 AND Switchgear Closed AND NOT 

Switchgear Tripped-open ) 

Start/Stop Expression Custom Timer 03 AND NOT Custom Digital 16 
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Comment 

 

Custom Logic Tool Counter 

 

Row 1 

Name Custom Counter 01 

Minimum Value 0 

Maximum Value 2 

Default Value 0 

Reset Value 0 

Reset Expression Custom Timer 01 OR Custom Timer 03 

Increment Expression ( Custom Digital 04 OR Custom Digital 05 ) AND 

NOT Custom Digital 13 AND NOT Load Current On 

Comment 
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APÊNDICE II – Código fonte da lógica implementada no controle ADVC2 /Chave 

RL27 
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O código apresentado a seguir está escrito conforme a sintaxe do CLT 

(Custom Logic Tool) do software WSOS (Windows Switchgear Operating System) 

v5.16.0, ferramenta de programação do controle ADVC2. É importante destacar que 

este código também pode ser representado através de lógica genérica (em forma de 

blocos) de maneira a ser mais fácil sua compreensão e reprodução em outros relés 

de proteção. Independente do relé utilizado para programar a lógica de 

recomposição automática para a chave SECC, é fundamental que o usuário 

conheça muito bem as particularidades de cada fabricante e modelo de relé que se 

pretende usar, isto é, a lógica genérica servirá de base para programação, mas 

certamente haverá, ainda que mínimos, alguns ajustes. 

 

A versão de firmware do ADVC2 utilizado foi a A45.45.03. 

 
Custom Logic Tool Digital 

 
Row 1 

Name Custom Digital 01 

Set Expression Custom Timer 04 AND NOT ( A-Phase Overcurrent Pickup 

OR B-Phase Overcurrent Pickup OR C-Phase Overcurrent Pickup OR 

Earth/Ground Overcurrent Pickup ) 

Reset Expression Custom Timer 01 

Set Action OFF Protection/Detection Control 

Reset Action ON Protection/Detection Control 

Comment 

 
Row 2 

Name Custom Digital 02 

Set Expression Custom Timer 02 

Set Action ON ACR/LBS Control 

Comment 

 
Row 3 

Name Custom Digital 03 

Set Expression Custom Counter 01 = Custom Variable 01 

Comment 
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Row 4 

Name Custom Digital 04 

Set Expression ( Power Flow Direction AND Phase Ax Status AND Phase 

Bx Status AND Phase Cx Status ) OR ( NOT Power Flow Direction AND Phase 

Ai Status AND Phase Bi Status AND Phase Ci Status ) 

Comment 

 
Custom Logic Tool Variable 

 

Row 1 

Name Custom Variable 01 

Set Value 2 

Override Value Off 

Comment 

 

Custom Logic Tool Timer 

 

Row 1 

Name Custom Timer 01 

Type De-bounce Timer 

Resolution 1 second 

Duration 60 

Reset Expression Custom Timer 01 

Start/Stop Expression Custom Digital 01 

Comment 

 
Row 2 

Name Custom Timer 02 

Type De-bounce Timer 

Resolution 1 second 

Duration 10 

Reset Expression Custom Timer 02 AND Switchgear Closed AND NOT 

Switchgear Tripped-open 
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Start/Stop Expression Switchgear Tripped-open AND NOT Switchgear 

Closed AND Custom Digital 04 AND NOT Custom Timer 05 AND NOT Custom 

Digital 03 AND ( A Phase Overcurrent Fault OR B Phase Overcurrent Fault OR 

C Phase Overcurrent Fault OR Earth/Ground Overcurrent Fault ) 

Comment 

 
Row 3 

Name Custom Timer 03 

Type Latching Timer 

Resolution 1 second 

Duration 2 

Reset Expression Custom Timer 03 AND Switchgear Closed AND NOT 

Switchgear Tripped-open 

Start/Stop Expression Custom Timer 02 

Comment 

 
Row 4 

Name Custom Timer 04 

Type Latching Timer 

Resolution 1 second 

Duration 1 

Reset Expression Custom Timer 04 

Start/Stop Expression Custom Timer 03 AND Switchgear Closed AND NOT 

Switchgear Tripped-open 

Comment 

 
Row 5 

Name Custom Timer 05 

Type De-bounce Timer 

Resolution 1 second 

Duration 60 

Reset Expression Switchgear Closed AND NOT Switchgear Tripped-open 

Start/Stop Expression ( Switchgear Tripped-open AND NOT Switchgear 

Closed AND NOT Source Voltage Status AND ( A Phase Overcurrent Fault OR B 
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Phase Overcurrent Fault OR C Phase Overcurrent Fault OR Earth/Ground 

Overcurrent Fault ) ) 

Comment 

 
Custom Logic Tool Counter 

 

Row 1 

Name Custom Counter 01 

Minimum Value 0 

Maximum Value 2 

Default Value 0 

Reset Value 0 

Reset Expression ( Custom Counter 01 = Custom Variable 01 ) AND ( 

Switchgear Closed AND NOT Switchgear Tripped-open ) OR Custom Timer 01 

OR Custom Timer 05 

Increment Expression ( Switchgear Tripped-open AND NOT Switchgear 

Closed ) AND ( A Phase Overcurrent Fault OR B Phase Overcurrent Fault OR C 

Phase Overcurrent Fault OR Earth/Ground Overcurrent Fault ) 

Comment 
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ANEXO I – Tabela ANSI 
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A Terminologia da Operação ocorreu da necessidade de uniformizar e 

padronizar os termos utilizados pelos setores de Operação dos Sistemas das 

concessionárias de energia elétrica, afim de que houvesse um melhor entrosamento 

entre as comunicações faladas e escritas, de forma a resguardar os termos e 

expressões usuais e, ao mesmo tempo, não houvesse uma deterioração do idioma. 

 
Esta Terminologia baseia-se nas normas da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, e outras publicações técnicas. 

 
N° Denominação 

1 

Elemento Principal (Master Element) – Elemento responsável pelo início de uma operação, 
podendo ser uma chave de controle, um relé de tensão, uma chave boia, etc. que atua 
diretamente ou através de outro dispositivo, tal como relé de tempo, para colocar ou retirar um 
equipamento de operação. 

2 

Relé de partida/ fechamento temporizado – Relé que opera para dar a temporização 
desejada antes ou depois de um ponto de operação, numa sequência de manobra ou sistema 
de relés de proteção. 

3 

Relé de verificação ou intertravamento – Opera em função da posição de outros 
dispositivos ou em função de certas condições predeterminadas atingidas por um 
equipamento, permitindo então que uma sequência de operações especificadas continue ou 
se interrompa. 

4 
Contator principal ou Relé mestre 

5 

Dispositivo de desligamento – Retira um equipamento de operação, mantendo-o nesta 
posição. 

6 
Disjuntor de partida – Liga uma máquina a sua fonte de alimentação. 

7 
Relé de taxa de variação 

8 
Dispositivo de desconexão de controle de energia 

9 

Dispositivo de reversão – Inverte o campo da máquina ou desempenha quais quer outras 
funções de inversão. 

10 
Chave de sequência unitária 

11 
Dispositivo multifunção 

12 

Dispositivo de sobrevelocidade – Ligado diretamente à máquina, opera para velocidade 
acima de um valor pré-fixado. 
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13 

Dispositivo de rotação síncrona – Opera aproximadamente à velocidade síncrona da 
máquina. É geralmente um dispositivo, tal como: chave centrífuga, relé de escorregamento de 
frequência, relé de tensão, e etc. 

14 

Dispositivo de subvelocidade – Opera para velocidade da máquina abaixo de um valor pré-
fixado. 

15 

Dispositivo de ajuste ou comparação de velocidade ou frequência – Opera de modo a 
ajustar e conservar a velocidade ou frequência da máquina ou sistema, iguais ou 
aproximadamente iguais aquelas de outras máquinas, fonte geradora ou sistema. 

16 

Dispositivo de controle de carga para bateria – Carrega a bateria, com controle automático 
de tensão. 

17 
Chave de derivação ou descarga 

18 

Dispositivo de aceleração ou desaceleração – Fecha ou provoca o fechamento de circuitos 
que não estão sendo utilizados, para aumentar ou diminuir a velocidade de uma máquina. 

19 
Contator de transição partida-marcha 

20 
Válvula operada eletricamente 

21 

Relé de distância. – Relé que opera quando a admitância, impedância ou reatância de um 
circuito protegido aumenta ou diminui em relação a valores pré-fixados. 

22 
Disjuntor equalizador 

23 

Dispositivo de controle de temperatura – Atua no sentido de elevar ou abaixar a 
temperatura da máquina, equipamento ou meio ambiente, quando sua temperatura ficar 
inferior ou superior a uma temperatura pré-estabelecida. 

24 
Relé de sobre-excitação ou Volts por Hertz 

25 
Relé de verificação de Sincronismo ou Sincronização 

26 

Dispositivo térmico do equipamento – Opera em desejados valores de temperatura no 
equipamento onde está aplicado. 

27 

Relé de subtensão. – Relé que opera quando sua tensão de entrada é menor do que um 
valor pré-determinado. 

28 
Detector de chama – Indica a presença de cama em algum equipamento. 

29 
Contator de isolamento ou seccionadora – Fecha ou abre circuitos sem carga. 

30 Relé anunciador. – Dispositivo de rearme não automático que dá um certo número de 
indicações visuais separadas, quando da atuação de dispositivos de proteção, podendo ainda 
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ser utilizado para desempenhar a função de travamento. 

31 
Dispositivo de excitação separada 

32 

Relé direcional de potência. – Relé que opera quando um dado valor de potência flui num 
sentido determinado ou quando há inversão de potência devido a um retorno de arco nos 
circuitos de placa ou de cátodo de um retificador de potência. 

33 

Chave de posicionamento – Fecha ou abre seus contatos quando o dispositivo principal, ou 
peça do equipamento que não tenha número de função atinge uma determinada posição. 

34 

Dispositivo máster de sequência – É uma chave de múltiplos contatos que fixa a sequência 
de operação do dispositivo principal durante a partida ou parada, ou durante uma sequência 
de operação. 

35 
Dispositivo para operação das escovas ou curto-circuitar anéis coletores 

36 
Dispositivo de polaridade de tensão 

37 

Relé de subcorrente ou subpotência. – Relé que opera quando a corrente ou a potência 
forem inferiores a um valor pré-determinado. 

38 
Dispositivo de proteção de mancal 

39 
Monitor de condições mecânicas 

40 

Relé de perda de excitação ou relé de perda de campo – Opera para um valor de corrente 
de campo da máquina abaixo excessivo da componente reativa da corrente da armadura na 
máquina C.A, indicando excitação baixa do campo. 

41 
Disjuntor ou chave de campo – Opera para aplicar e/ou retirar a excitação da máquina. 

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 que opera quando a temperatura de um equipamento excede um valor pré-
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determinado. – Ex : Controlador de temperatura de um retificador de potência. 

50 

Relé de sobrecorrente instantâneo. – Relé que opera instantaneamente para uma corrente 
acima de um valor pré-determinado. 

51 

Relé de sobrecorrente temporizado. – Relé que opera com retardo intencional de tempo, 
quando sua corrente de entrada excede a um valor pré-determinado, e no qual a corrente de 
entrada e o tempo de operação relacionados de modo definido ou inverso. 

52 
Disjuntor de corrente alternada 

53 
Relé para excitatriz ou gerador CC 

54 
Dispositivo de acoplamento 

55 

Relé de fator de potência – Opera para fatores de potência acima ou abaixo de um valor pré-
determinado. 

56 

Relé de aplicação de campo – Controla automaticamente a aplicação da excitação do 
campo a um motor de C.A., em um determinado ponto do ciclo de escorregamento. 

57 
Dispositivo de aterramento ou curto-circuito 

58 
Relé de falha de retificação 

59 

Relé de sobretensão. – Relé que opera quando sua tensão de entrada for maior do que um 
valor pré-determinado. 

60 
Relé de balanço de corrente ou tensão 

61 

Sensor de densidade – Opera quando a diferença entre as correntes de dois circuitos 
excede um valor pré-determinado. 

62 

Relé temporizador. – Relé de tempo que opera em conjunto com o dispositivo que inicia a 
operação de desligamento, parada ou abertura em uma sequência automática ou em sistema 
de relés de proteção. Ex : Relé de tempo, usado no circuito de proteção por falha do disjuntor. 

63 

Relé de pressão de gás (Buchholz). – Relé que opera devido à formação de gases 
provocada pela alteração da temperatura do óleo isolante de transformadores, cuja ocorrência 
é motivada por uma falta interna. 

64 

Relé detector de terra ou relé de carcaça – Opera em caso de defeito à terra no isolamento 
da máquina, transformador ou outro equipamento ou ainda em caso de descargas em 
máquinas de corrente contínua. Porém esta função não se aplica aos dispositivos que são 
ligados no residual ou no neutro do secundário dos transformadores de corrente conectados 
em circuito de um sistema normalmente aterrados. 
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65 
Regulador 

66 
Relé de supervisão do número de partidas 

67 

Relé direcional de sobrecorrente. – Relé que opera por um valor pré-determinado de 
sobrecorrente C.A. fluindo em um sentido pré-determinado. 

68 

Relé de bloqueio por oscilação de potência. – Relé que inicia, sob condições 
determinadas, um sinal para bloqueio da abertura durante faltas externas a uma linha de 
transmissão ou ainda trabalha juntamente com outros dispositivos para bloquear a abertura ou 
religamento em uma condição de falta de sincronismo ou em oscilação de potência. 

69 
Dispositivo de controle permissivo 

70 

Reostato. – Dispositivo usado para variar a resistência de um circuito em resposta a algum 
meio de controle elétrico. 

71 

Dispositivo de detecção de nível. – Dispositivo que opera por valores ou por taxas de 
variação de nível de gás ou liquido pré-determinados. 

72 
Disjuntor de corrente contínua 

73 
Contator de resistência de carga 

74 
Relé de alarme. – Relé utilizado para operar em conexão com um alarme sonoro ou visual 

75 
Mecanismo de mudança de posição 

76 
Relé de sobrecorrente CC 

77 

Dispositivo de telemedição – Usado para gerar ou transmitir pulsos, através de um circuito 
de telemedição ou fio piloto, para um dispositivo de recepção ou indicação remota. 

78 
Relé de medição de ângulo de fase/ proteção contra falta de sincronismo 

79 

Relé de religamento. – Relé que controla automaticamente o religamento de um disjuntor de 
circuito de corrente alternada. 

80 
Chave de fluxo 

81 

Relé de frequência (sub ou sobre). - Dispositivo que opera quando a frequência (ou sua 
taxa de variação) está fora de limites pré-determinados. 

82 
Relé de religamento de carga de CC 

83 
Relé de seleção/ transferência automática 
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84 
Mecanismo de operação 

85 

Relé receptor de sinal de telecomunicação (teleproteção) – É um dispositivo cuja 
operação é efetuada ou impedida por um sinal emitido em conexão com um sistema com um 
sistema de proteção constituído por relés direcionais que operam com a onda portadora ou fio 
piloto de corrente contínua. 

86 

Relé auxiliar de bloqueio. – Relé operado eletricamente, com rearme manual ou elétrico, que 
funciona para desligar e bloquear um equipamento no caso de ocorrência de condições 
anormais. 

87 

Relé de proteção diferencial. – Relé que opera em função da diferença proveniente do 
desequilíbrio entre duas ou mais grandezas elétricas. 

88 
Motor auxiliar ou motor gerador 

89 
Chave seccionadora 

90 

Dispositivo de regulação (regulador de tensão) – Atua de forma a regular a um certo valor 
ou dentro de certos limites, grandezas tais como tensão, corrente, potência, velocidade, 
frequência, temperaturas e carga em máquinas, linhas de interligação ou outros 
equipamentos. 

91 

Relé direcional de tensão. – Relé que opera quando a tensão através de um disjuntor aberto 
ou de contato excede um dado valor em um sentido pré-fixado. 

92 

Relé direcional de tensão e potência. – Dispositivo que permite ou causa a ligação de dois 
circuitos, quando a diferença de tensão entre eles excede em valor pré-determinado em um 
dado sentido, e causa desligamento destes dois circuitos quando o fluxo de potência entre 
eles excede um valor pré-determinado no sentido oposto. 

93 
Contator de variação de campo 

94 

Relé de desligamento. – Relé que opera para abrir um disjuntor, ou para permitir o 
desligamento imediato por outros dispositivos, ou para evitar o religamento imediato de um 
interruptor de circuito, que no caso abriria automaticamente mesmo que o circuito de 
fechamento fosse mantido ligado. 

95 
a 

99 

Usado para aplicações específicas 

 
 

Complementação da Tabela ANSI: 

 

50N – sobrecorrente instantâneo de neutro; 

51N – sobrecorrente temporizado de neutro (tempo definido ou curvas 

inversas); 
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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; 

50 AFD – relé de proteção contra arco voltaico; 

59Q – relé de sobretensão de sequência negativa; 

59N – relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro (também 

chamado de 64G); 

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; 

AFD – Detector de arco voltaico; 

CLK – Clock or Timing Source (Relógio de Sincronismo); 

DDR – Dynamic Disturbance Recorder (Registrador de Perturbação 

Dinâmico); 

DFR – Digital Fault Recorder (Registrador de Perturbação); 

ENV – Environmental Data (Dados Ambientais); 

HIZ – Detector de Faltas de Alta Impedância; 

HMI – Human Machine Interface (Interface Homem Máquina); 

HST – Histórico; 
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LGC – Scheme Logic (Esquema Lógico); 

MET – Substation Metering (Medidor de Subestação); 

PDC – Phasor Data Concentrator (Concentrador de Dados Fasoriais); 

PMU – Phasor Measurement Unit (Unidade de Medição Sincronizada de 

Fasores); 

PQM – Power Quality Monitor (Medidor de Qualidade de Energia); 

RIO – Remote Input/Output Device (Dispositivo Remoto de Entrada/Saída); 

RTU – Remote Terminal Unit/Data Concentrator (Concentrador de Dados / 

Unidade Terminal Remota); 

SER – Sequence of Events Recorder (Registrador de Sequencial de Eventos); 

TCM – Trip Circuit Monitor (Monitor de Circuito de Disparo); 

SOTF – Switch On To Fault (Chaveamento Sob Falta); 

  

Proteção Diferencial - ANSI 87: 

O relé diferencial 87 pode ser de diversas maneiras: 

 

87T – diferencial de transformador (pode ter 2 ou 3 enrolamentos); 

87G – diferencial de geradores; 

87GT – proteção diferencial do grupo gerador-transformador; 

87 B – 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 se encontra 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 a 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. 

 


