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RESUMO: NECESSIDADES  DE ORGANIZAÇÃO E 
GERENCIAMENTO  NOS TRABALHOS DE PROTEÇÃO 
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(4) GILBERTO JOSE RIGOTTO JUNIOR E OUTROS, Política de 
Manutenção de Relés Digitais da Cemig, XIX - Seminário Nacional de 
Produção e Transmissão de Energia Elétrica (14 a 17 de Outubro de 2007) 
- Grupo V - Rio de Janeiro - RJ- Brasil. CEMIG 
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EQUIPAMETOS DE SUBESTAÇÕES, VIII Seminário Técnico de Proteção 
e Controle, (28 de Junho a 1 de Julho de 2005) - Rio de Janeiro - RJ -
Brasil. Gilberto José Rigotto Junior e outros...
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Gerais - Brasil. 
Chesf. 


�������

�

�����������������
��������



����	�����	�����	� ��

(6) M. A. M. RODRIGUES E OUTROS, Evaluation of Protection System
Performance Using DFR and Relay Comtrade Files, Cigre Session 2008-
B5-2008, Paris - França. Cepel e Light 
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Proteções, VIII Seminário Técnico de Proteção e Controle, (28 de Junho a 
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Pouco explorado nos seminários brasileiros. Alguns  
trabalhos tem sido feito por desenvolvedores de 
software no Brasil e no exterior.
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(3) LUIZ VINICIUS S. PUPPI, E OUTROS, Metodologia para Realização 
de Testes Funcionais em Relés de Proteção Digitais, IX Seminário Técnico 
de Proteção e Controle, (1 a 5 de Junho de 2008) - BH - Minas Gerais -
Brasil. Copel.
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O DESAFIO DO PROJETO 
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SOLUÇÃO
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a) Gerenciar e otimizar a periodicidade dos testes de manutenção .

b) Obter relatórios  técnicos  e gerencias das manutenções de relés:  
Manutenções à serem feitas, já feitas, indicadores de atrasos, 
desempenho, homem-hora dedicados, erros sistêmicos  etc..

a) Usar  arquivos COMTRADE gerados durante as faltas, como sendo  
testes  primários a que os relés são submetidos.
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Cadastro de Teste – Opção 
Manual

Foi trocado o firmware, etc…



Cadastro de Teste 
de  manutenção 
opção – Manual
(primeiro teste)



Cadastro de Teste usando a 
Oscilografia



Identificação de Canais e Extração dos Dados 



Cadastramento de Teste Usando a Oscilografia



Análise do Histórico de Testes



Calendário da Manutenção

Análises 
Gerenciais  de 
Desempenho



c)Máscara (template) de entrada de dados dos ajustes.

d) Anexar arquivos  existentes (.doc, .pdf, etc.. ).
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� a) Disponibilizar ajustes por  rede .

b) Relés multi-função são inseridos definindo-se as 
várias funções ( ex. 51- 67- 87- 21 etc..) 
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Arquivo de 
Ajustes 
(Anexo)
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Entrada de dados de Ajustes: Relé Diferencial Monofásico 
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a) Organizar  e disponibilizar  os arquivos de ocorrências COMTRADE,

b) Extrair dados da oscilografia: Valores de pico, instantâneos e RMS, 
ângulo, impedância no tempo, condições pré, durante e pós-falta, leitura 
dos tempos de operação, zoom etc.. 

c) Analisar o funcionamento do relé usando a oscilografia
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Alguns Recursos do Leitor- COMTRADE



Oscilografia para diagnosticar a operação 
de um relé direcional
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a) Anexar arquivos de testes (COMTRADE ou  ATP) 
aos relés  que estão cadastrados .

b)Acesso aos arquivos pela rede  da empresa
para que possam ser reproduzidos pelas malas 
de testes no campo .
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Organização dos Dados
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CONCLUSÕES: 

1- Integrou-se: manutenção, ajustes, análise de distúrbios, 
arquivos de testes e  documentação  em um só ambiente .

2- Trabalha em rede

3- Controla a periodicidade da  manutenção e fornece   
relatórios técnicos e gerenciais  .

4- Importa testes de  malas de testes, e  arquivos de 
oscilografia COMTRADE  .

5- Ajustes com máscaras  e indexação de arquivos (.doc  e 
.pdf)

6- Organiza arquivos  para testes funcionais
e  a documentação dos reles.
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