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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo investigar as técnicas utilizadas na proteção diferencial de barramentos, os relés 
de proteção, as metodologias, os algoritmos, as ferramentas de teste e os processos de avaliação, bem como 
apresentar uma nova ferramenta, constituída de hardware e software, com grande capacidade para testes e 
simulações envolvendo as proteções de barramentos e seus esquemas. 
 
Serão abordados os diversos tipos de proteção diferencial, focando nas tecnologias de proteção de baixa 
impedância, nas metodologias de ensaio atualmente utilizadas e nos novos métodos e ferramentas propostas. Os 
ensaios serão realizados utilizando um IED Siemens 7UT613, a mala de teste CE-7024 e os novos softwares 
desenvolvidos pela Conprove. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 

 
Proteção Diferencial de Barra, 87B, Testes e Comissionamento 

1.0 - INTRODUÇÃO  

 
As barras possuem grande importância uma vez que são pontos de convergência de elementos como linhas de 
transmissão, geradores, alimentadores e cargas do sistema elétrico de potência (SEP). São as responsáveis por 
efetuar a conexão/distribuição de grandes volumes de energia e, conseqüentemente, possuem elevada potência 
nominal. Na ocorrência de uma falta direta ou próxima da barra normalmente a corrente de curto-circuito é muito 
alta, com valores suficientes para causar danos aos equipamentos sujeitos a esta corrente caso o sistema de 
proteção não atue em tempo hábil. Além disso, faltas ocorridas em barras têm grande potencialidade para gerar 
problemas na estabilidade no Sistema Interligado Nacional (SIN), principalmente se estas faltas forem do tipo 
assimétricas. 
 
É conhecido que a chance de uma falta interna da barra é pequena, porém o seu risco de ocorrência não pode ser 
de forma alguma ignorado. Estas faltas internas podem ser ocasionadas por falhas nos equipamentos tais como os 
disjuntores, seccionadoras, pára-raios, bem como por erros humanos, sendo estes os mais frequentes.  
 
Para barras importantes no sistema, o uso de proteções de Sobrecorrente e Distância deve ser feito apenas como 
proteções de retaguarda, uma vez que necessitam coordenar seus tempos de operação com as demais proteções 
a montante e a jusante, resultando em tempos de operação elevados. 
 
Neste contexto a proteção mais importante é a proteção diferencial, a qual apresenta diversas vantagens nos 
quesitos de manutenção da estabilidade e eliminação da falta no menor tempo possível, sendo de fundamental 
importância para barras seccionadas a disjuntor quando apenas uma seção precisar ser isolada. Os requisitos de 
sensibilidade, estabilidade e velocidade são de extrema importância para esta proteção e devem ser observados 
em todas as etapas, desde o estudo até o comissionamento. 
 
Os relés (IEDs) responsáveis por esta função de proteção se dividem basicamente em dois modos de 
funcionamento: com entradas em baixa impedância, medindo diretamente a corrente de secundário dos TCs, ou 
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com entradas de alta impedância, medindo uma tensão resultante do desequilíbrio entre as correntes envolvidas 
pela proteção. 
  
Uma grande vantagem da proteção diferencial é que ela delimita as zonas de operação da proteção de acordo com 
os equipamentos protegidos: geradores, transformadores, barras, linhas, motores, etc e por isso não é necessário 
coordenar sua operação com os demais relés que fazem proteção corrente x tempo (50/51) e distância (21). Desta 
forma, evita-se os degraus de coordenação tempo x corrente ou entre zonas na faixa de 300-500 ms, mantendo-se 
a proteção diferencial operando em tempo zero (a maioria dos fabricantes trabalham com tempo de operação da 
proteção 87B ao redor de 1 ciclo). 
 
Tradicionalmente os relés aplicados na proteção de motores, transformadores, geradores e reatores são de baixa 
impedância visto que o nível de curto circuito sempre permitiu aos fabricantes soluções tecnológicas de projeto 
para esses relés.  As ferramentas que testam esses relés evoluíram das malas monofásicas de geração de tensão 
e corrente aos modernos sistemas microprocessados com IEC61850 disponíveis hoje no mercado, e as 
sistemáticas visam verificar a característica Idif X Iestab. 
 
Já nas proteções diferenciais de barramento, o alto nível da corrente de curto circuito oferece um grande desafio, 
uma vez que são freqüentes os casos de saturação de TCs na ocorrência de uma falta direta ou próxima à barra. O 
pior caso ocorre para uma falta imediatamente na saída do alimentador, bem próximo a barra, porém fora da sua 
zona de proteção, onde a corrente de curto circuito atinge o maior valor possível, com presença elevada de 
componentes exponenciais na corrente de falta, o que pode induzir a saturação de um ou mais TCs, e provocar 
erros nas medições de corrente do relé. 
 
Como os algoritmos tradicionais (antigos) de proteção diferencial de baixa impedância não satisfazem os 

requisitos de sensibilidade e estabilidade necessários para esta importante aplicação, principalmente devido a 
situação acima descrita, normalmente é aplicado à proteção diferencial de barramentos um relé com entrada de 
alta impedância (Figura 1), sensibilizado pela tensão resultante do desequilíbrio das correntes envolvidas. Na 
operação normal ou no caso de uma falta externa que não provoque a saturação de nenhum TC a tensão 
resultante medida pelo relé é zero, não sensibilizando esta proteção. 
 

 
Figura 1: Esquema da Proteção Diferencial de Alta Impedância 

 
Como mencionado anteriormente, na ocorrência de uma falta na saída de um alimentador / linha o TC deste 
alimentador pode saturar. Na saturação a F.E.M. induzida no secundário do TC vai a zero, ou seja, o secundário do 
TC saturado irá se comportar como uma impedância definida basicamente pela resistência série do enrolamento 
secundário. Desta forma, o desequilíbrio das correntes iria circular pelo caminho de menor impedância, que será o 
secundário do TC saturado, o que manteria a tensão medida pelo relé baixa, não sensibilizando a unidade 87 e 
garantindo o correto funcionamento da proteção, que neste caso é o de não operação. 
 
Já no caso de uma falta interna, a corrente de curto em cada alimentador seria aquela corrente de curto individual, 
com intensidade conhecida no dimensionamento dos TCs e da proteção, não provocando a saturação de nenhum 
TC. Neste caso, o somatório das correntes é diferente de zero e temos uma grande corrente circulando pelo 
elemento de proteção. Esta corrente pode ser dividida em duas partes: a corrente de atuação que irá circular pelo 
resistor de estabilização e pela bobina de operação do relé, e a corrente de excesso que irá circular pelo elemento 
limitador de tensão (Thyrite, MOV ou semelhante). A unidade que drena a corrente em excesso a fim de manter a 
tensão no secundário dos TCs dentro dos limites de projeto precisa ter grande capacidade de absorção de energia 
para que não sofra danos durante a ocorrência das faltas. 
 
Como existe uma grande discrepância entre a tensão resultante de uma falta interna e de uma falta externa o 
ajuste do relé é feito tendo como base um valor intermediário às duas situações. Por margem de segurança tende-
se a adotar um valor entre duas vezes a maior tensão resultante de uma falta externa e a metade da tensão 
resultante para a menor falta interna. 
 



 
 

 

3 

Esta solução tecnológica sempre exigiu a especificação de TC´s com alta tensão de joelho e, (em muitos casos,  
TC´s especiais com valores acima dos padrões de norma), e  o uso de TCs auxiliares para reduzir os erros de 
mismatch. Um fator importante a ser mencionado é que os TCs utilizados para esta proteção não devem ser 
compartilhados com nenhuma outra aplicação (medição e oscilografia, por exemplo), nem mesmo por outras 
proteções, obrigando a instalação de outros TCs para estas finalidades, resultando em maior custo de instalação.  
 
Os testes desses relés exigem a utilização de fontes de tensão com valores que atingem mais de 300 volts, e as 
ferramentas comumente usadas são os testadores convencionais e as caixas microprocessadas. O procedimento 
de teste verifica os valores de pickup e dropout das unidades, e o tempo de operação. 
 
Uma alternativa ao uso dos TCs tradicionais, com núcleo de ferro e passíveis de saturação, é o uso de acopladores 
lineares como a bobina Rogowski e o uso de TCs com GAP de ar. Porém, estas alternativas apresentam as 
mesmas exigências físicas da proteção de alta impedância convencional, ou seja: os elementos de medição de 
corrente para a proteção diferencial devem ser exclusivos, não podendo ser compartilhados com outras funções de 
proteção, medição, etc. 
 
Nos últimos anos novas tecnologias capazes de trazer à proteção diferencial de baixa impedância (conforme Figura 
2) a sensibilidade e estabilidade necessárias para a proteção de barramentos foram incorporadas aos novos relés 
de proteção por vários fabricantes, como algoritmos de detecção de saturação de TCs, TC em curto e função 
diferencial restrita pela direcionalidade. Grande parte disto só foi possível graças a evolução dos algoritmos e ao 
aumento da capacidade de processamento dos relés. 
 

 
Figura 2: Esquema de uma proteção diferencial de baixa impedância 

 
A utilização da proteção diferencial de baixa impedância utilizando modernos IEDs apresenta vantagens, 
especialmente quanto ao custo total e a quantidade de equipamentos necessários na construção da subestação, 
uma vez que os TCs podem ser compartilhados entre a proteção diferencial e as demais proteções. Este é um dos 
motivos pelos quais essa proteção tem-se popularizado cada vez mais, tornando-se o foco deste artigo. 
 
Quanto ao modo de instalação, a classificação pode ser: Centralizada ou Distribuída. Na centralizada todos os 
sinais chegam a apenas uma “caixa” que mede os valores analógicos oriundos do pátio da SE. Já na distribuída, 
existem unidades de conversão analógica para digital espalhadas no pátio que já enviam para a unidade 
centralizadora, que está na casa de relés, um sinal digital por fibra óptica que se encontra pré-processado, em 
formato proprietário de cada fabricante, dificultando e/ou impedindo a interoperabilidade de equipamentos de 
diferentes fabricantes.  
 
Como uma evolução natural da instalação distribuída acima citada, vários fabricantes estão disponibilizando relés 
compatíveis com a IEC 61850-9-2, recebendo os sinais de medição digitalizados padronizados na forma de 
Sampled Values enviados pelas Merging Units (MUs). O principal padrão utilizado hoje é o IEC 61850-9-2-LE, 
porém existem variações (caso do BRICK, da GE). A grande vantagem da utilização da IEC 61850, neste caso, é a 
padronização conseguida, podendo ser utilizadas MUs de um fabricante com relés de outro fabricante. 
 
Uma pesquisa nos vários fornecedores de relés diferenciais de barra mostrada na Tabela 1 classifica-os quanto ao 
modo de funcionamento entre alta / baixa impedância, instalação concentrada ou distribuída e se suportam 
IEC6150-9-2 Barramento de Processo. Esta pesquisa revelou alguns aspectos interessantes quanto às 
características de cada modelo de relé, suas particularidades e generalidades e o quanto esta proteção está em 
constante evolução. 
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Tabela 1: Classificação de vários relés de proteção de barramento 

Marca Modelo 
Principio de 

Operação 
Instalação 

Barramento de 
Processo 

ABB REB500 Baixa Impedância Distribuído / Centralizado Sim 9-2 LE 

ABB REB670 Baixa Impedância Centralizado Sim 9-2 LE 

Alston Micom P747 Baixa Impedância Centralizado Não 

Alston Micom 74X Baixa Impedância Distribuído / Centralizado Sim 9-2 LE 

Alston Micom 746 Baixa Impedância Centralizado Sim 9-2 LE 

GE B95 Plus Baixa Impedância Centralizado Sim Brick 

GE B90 Baixa Impedância Centralizado Não 

GE B30 Baixa Impedância Centralizado Sim Brick 

GE MIB Alta Impedância Centralizado Não 

SEL 487B Baixa Impedância Centralizado Não 

SEL 587Z Alta Impedância Centralizado Não 

Siemens 4 7SS52 Baixa Impedância Distribuído Não 

Siemens 4 7UT613 Baixa Impedância Centralizado Não 

Siemens 4 7VH60 Alta Impedância Centralizado Não 

Siemens 5 7SS85 Baixa Impedância Centralizado Não 

NARI PCS-915IC Baixa Impedância Centralizado Sim 9-2 LE 

NARI PCS-915ID Baixa Impedância Distribuído Sim 9-2 LE 

 
A ocorrência de faltas em barras é bem rara, e como foi dito anteriormente, podem causar um grande impacto ao 
SIN. Dessa forma é muito importante que seja feita a manutenção periódica do conjunto de elementos que envolve 
esta proteção, incluindo ensaios nos equipamentos, fiação e relé de proteção, de modo que sejam assegurados 
seus padrões de estabilidade e confiabilidade. 
 
Para o correto ensaio da proteção diferencial de barra com entradas em baixa impedância é necessário um 
conhecimento básico dos algoritmos de detecção de saturação e direcionalidade, para que o profissional 
responsável pelo ensaio do relé consiga simular estes eventos e investigar a correta operação em cada caso.  
 
Para permitir ao usuário a realização de testes de forma mais realista, a Conprove desenvolveu uma nova 
ferramenta hardware / software capaz de modelar e simular o sistema de potência e injetar as correntes e tensões 
de falta no relé. Desta forma é possível simular faltas internas a barra, faltas externas a barra, levantar a 
caracteristica de slope, variar o ponto da falta dentro de cada alimentador e simular saturação de TCs, validando o 
correto funcionamento da proteção diferencial. 
 

2.0 - TESTES DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE BARRA (87B) 

 
Para testar a unidade de proteção diferencial de barra com entrada do relé de proteção de baixa impedância é 
necessário que a ferramenta de teste utilizada simule a corrente de secundário dos TCs conectados à barra, em 
quantidade e amplitude suficientes para abranger o maior número de tipos de faltas possíveis. Isto significa que é 
necessário usar uma grande quantidade de fontes de corrente e que cada fonte de corrente deve ter amplitude 
suficiente para simular até mesmo uma falta na saída da barra (maior valor de corrente de curto circuito). 
 
É neste aspecto que as ferramentas tradicionais de teste encontram dificuldades e limitações no ensaio das 
unidades diferenciais de barramento por não possuírem quantidade de canais de corrente suficiente (as caixas 
tradicionais são trifásicas ou hexafásicas) e amplitude de corrente limitada (no máximo 30A), tornando necessário o 
uso de amplificadores externos ou várias caixas de teste sincronizadas via GPS para realização dos ensaios. A 
necessidade de todo este aparato encarece o ensaio desta proteção, chegando a ponto de inviabilizar o completo 
ensaio da mesma, caso não seja possível reunir todo o ferramental necessário. 
 
Quando se trabalha com mais de um equipamento ou amplificador existem dois problemas: o primeiro é a 
complexidade de sincronização e o segundo é separação do resultado em vários softwares, tornando o teste mais 
difícil e fazendo com que o usuário não consiga enxergar o resultado do teste como um todo, não possuindo 
recursos para plotar graficamente o resultado final.  
 
Outro ponto importante a ser destacado é a dificuldade quanto a analisar os algoritmos implementados nos relés 
para evitar operações errôneas devido de saturação dos TC´s. Muitas vezes os testes eram realizados injetando 
apenas formas de onda senoidais puras, sem conteúdo DC, e sem incluir no teste a modelagem da saturação, 
ficando assim o teste sem avaliar o comportamento transitório dos algoritmos de detecção de saturação e restrição 
da operação pela direcionalidade das correntes. Abaixo serão explicados de forma breve estes dois algoritmos. 
 
A restrição da operação pela direcionalidade é um dos principais algoritmos utilizados nos relés diferenciais de 
baixa impedância para aumentar a estabilidade nos casos de faltas externas e a sensibilidade nos casos de faltas 

http://www05.abb.com/global/scot/scot296.nsf/veritydisplay/53451d4347b61816c12577dd00179d1b/$file/1mrk505206-sen_d_en_busbar_protection_reb670.pdf
http://www.alstom.com/grid/products-and-services/Substation-automation-system/protection-relays/MiCOM-Alstom-P747/
http://www.alstom.com/grid/products-and-services/Substation-automation-system/protection-relays/MiCOM-Alstom-P747/
http://www.alstom.com/grid/products-and-services/Substation-automation-system/protection-relays/MiCOM-Alstom-P746/
https://www.gedigitalenergy.com/multilin/catalog/b95plus.htm
https://www.gedigitalenergy.com/multilin/catalog/b90.htm
https://www.gedigitalenergy.com/multilin/catalog/b30.htm
https://www.gedigitalenergy.com/multilin/catalog/mib.htm
https://www.selinc.com/SEL-487B/
https://www.selinc.com/SEL-587Z/
http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/protection/busbar-protection/pages/7ss52.aspx
http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/Protection/transformer-differential-protection/Pages/7UT613.aspx
http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/protection/high-impedance-protection/pages/7vh60.aspx
http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/Protection/busbar-protection/Pages/7SS85.aspx
http://www.nrelect.com/product/PCS-915IC.html
http://www.nrelect.com/product/PCS-915ID.html
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internas. Em qualquer condição normal de operação, ou mesmo nos casos de faltas externas, pelo menos uma das 
correntes da barras possui ângulo próximo de 180º das demais (caso não haja defeito na barra o somatório das 
correntes deve ser zero - Lei de Kirchhoff). Mas nos casos de faltas internas direta, todas as correntes medidas 
terão ângulos próximos entre si, caracterizando a falta interna. Este algoritmo é utilizado para bloquear a operação 
da proteção diferencial percentual nos casos de faltas externas que ocasionem à saturação de um ou mais TCs, 
levando ao aparecimento de uma corrente de operação suficiente para o trip pela unidade diferencial. 
Tradicionalmente é utilizada a transformada de Fourier ou um PLL digital para determinar o ângulo de cada 
corrente medida quando não há saturação de TCs envolvida. 
 
Nos casos em que ocorra a saturação de TCs, cada fabricante utiliza um algoritmo para detecção desta saturação 
e define como este algoritmo se relaciona com o bloqueio ou não da proteção diferencial, mas basicamente o que 
os relés fazem é aproveitar os primeiros 2 a 3 ms da corrente em que o TC não está saturado para determinar a 
direcionalidade da corrente a partir desta pequena janela de dados . O ângulo medido por este algoritmo é então 
comparado com o ângulo das demais correntes medidas pelo algoritmo normal de direcionalidade e é então 
definida a condição de bloqueio para faltas externas ou não bloqueio para faltas internas. Grandezas como a 
derivada da corrente e a relação entre a corrente de operação pela corrente de restrição também são utilizadas 
ponto a ponto da amostragem do relé buscando identificar a ocorrência da saturação e criar mecanismos que 
aumentem a estabilidade e sensibilidade. 
 
Além dos algoritmos acima citados a proteção diferencial de barras com o princípio de baixa impedância possui a 
característica percentual de restrição da operação - slope, que também deve ser testado, determinando o limiar 
entre as regiões de operação e não operação do relé. O levantamento da característica de slope destes relés leva 
em consideração além das amplitudes das correntes envolvidas, os ângulos de fase entre as correntes (algoritmo 
de direcionalidade) e a saturação de TCs. Desta forma o simples levantamento completo da curva de slope do relé 
se torna um trabalho bastante complexo. 
 
Devido a toda complexidade envolvida, os testes da proteção 87B eram até hoje realizados de forma precária pelas 
malas de testes, pois os softwares automáticos existentes não estavam aptos a realizar testes diferenciais de barra 
da forma que é exigido por esta proteção que possui muitas entradas e saídas, tornando o ensaio desta proteção 
uma das mais complexas para as equipes de teste. Seu ensaio normalmente é realizado apenas de forma 
superficial, sem a devida profundidade merecida por essa proteção, principalmente devido as limitações das 
ferramentas de testes tradicionais. 

2.1   Novas Soluções: 

 
A Conprove desenvolveu uma ferramenta de hardware / software capaz de atender plenamente os mais complexos 
requisitos de teste, com grande capacidade tanto em hardware quanto em software.  
 
O hardware desenvolvido possui em uma mesma caixa 18 canais de corrente com capacidade de 50Arms e 500VA 
cada, mais 6 canais de tensão com 335Vrms e 100VA cada, capazes de serem agrupados em um único grupo 
monofásico de até 800Arms e 2kVrms, satisfazendo qualquer requisito de teste. Este novo produto é chamado CE-
7024 e faz parte da nova geração de testadores universais da Conprove. Junto com este novo equipamento estão 
as novas ferramentas de software e, em específico para este trabalho, focaremos no Diferenc e no PS Simul. 
 
A Figura 3 mostra um CE-7024 conectado a um relé SIEMENS modelo 7UT613 no qual foram realizados testes na 
função de proteção diferencial de barra tanto da forma clássica, utilizando o software automático Diferenc para 

levantamento da característica Idiff x Ibias quanto na forma de modelagem do sistema e simulação de faltas 
transitórias, utilizando o software PS Simul. 

 
Este relé possui capacidade de efetuar proteções de barra envolvendo até 9 correntes (Entradas/Saídas), sejam 
elas organizadas em um único relé com até 3 alimentadores de forma trifásica, ou com 3 relés sendo um por fase, 
com até 9 alimentadores. 
 

 
Figura 3: Sistema de Teste: CE-7024 conectado ao 7UT613 
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2.1.1 Nova concepção de hardware: 
 
Para permitir toda flexibilidade necessária para ser denominada como ferramenta de teste universal para 
subestações o hardware foi concebido na forma de módulos isolados, sendo cada um dos 24 canais amplificados 
isolados entre si, cada um com sua fonte de alimentação, circuitos de proteção e afins. Através desta concepção de 
módulos isolados é possível conectar as 6 saídas de tensão em série, alcançando até 2kVrms. É possível também 
conectar os amplificadores de correntes em série / paralelo alcançando até 800Arms ou 140Vmrs de tensão 
máxima de compliance.  
 
Uma das grandes vantagens da utilização de fontes independentes é a possibilidade de se gerar o limite máximo 
de amplitude em todos os canais simultaneamente, independente do defasamento entre eles, permitindo também 
maior flexibilidade quanto a associar os canais em série e/ou paralelo dependendo da necessidade circunstancial 
de cada teste. 
 
 
2.1.2 Software automático Idiff x Ibias testando  graficamente: DIFERENC 
 
O software Diferenc automatiza o teste da função diferencial utilizando o tradicional teste gráfico de IdiffxIbias 
usado nos ensaios da proteção 87, entretanto já preparado para ser utilizado com até 18 E/S (alimentadores) 
monofásicos ou até 6  E/S (alimentadores) trifásicos. É possível realizar 3 diferentes tipos de testes: configuração, 
ponto e busca. 
 
O Teste de Configuração é realizado para confirmar se a parametrização do relé está de acordo com o que 
esperamos. Baseia-se na leitura das correntes medidas no display do rele sendo comparadas com as correntes 
calculadas pelo software. 
 
Já o Teste de Ponto permite ao usuário entrar diretamente com o ponto a ser testado, seja de forma gráfica 
clicando com o mouse sobre o local desejado no plano Idiff x Ibias ou entrando com os valores das correntes de 
operação e restrição. A resposta do dispositivo sob testes é comparada com a região onde este ponto se encontra. 
 
Em terceiro, o Teste de Busca permite levantar o limiar entre as regiões de operação e não operação do relé (curva 
de slope) o algoritmo busca automaticamente o limite da borda entre a atuação e não atuação para um 
determinado Ibias. 
 
 
2.1.3  Software de modelagem do SEP e Simulação de Transitórios: PSSIMUL 
 
O software PSSimul é uma poderosa ferramenta de simulação de sistemas elétricos que pode ser usado em 
conjunto com o hardware do CE-7024. Este software permite o modelamento do sistema de potência, realizando o 
teste da maneira mais real possível, avaliando assim o comportamento do IED quanto à condições transitórias do 
sistema. 
 
A ferramenta possui os recursos mais avançados para a simulação de transitórios eletromagnéticos, 
eletromecânicos e sistema de controle podendo ser aplicado em diversas áreas de estudo, inclusive para testes de 
dispositivos de proteção. 
 
O programa PSSimul permite ao usuário trabalhar e gerenciar variáveis globais, chamada de constantes, facilitando 
a entrada de dados em grandes circuitos, por exemplo, pode-se definir a frequência dos componentes em apenas 
um ponto e quando o valor for alterado nesse ponto, todos os componentes passam a trabalhar com a nova 
frequência. 
 
Além disso, para múltiplos testes existe um ótimo recurso que é o Loop, artefato no qual o usuário pode criar 
múltiplos testes alterando uma ou mais constantes, e desta forma varrendo uma infinidade de possibilidades. Estes 
resultados são salvos em arquivos onde é permitido ao usuário comparar os resultados lado a lado para análises.  
 
Para modelar os circuitos a serem simulados são utilizadas as abas de Draft e Runtime. Na aba Draft é desenhado 
o esquema do circuito, barras, linhas, geradores, TCs, controles, etc. O Runtime é responsável por apresentar as 
formas de onda além dos mais variados tipos de gráfico, tais como: Trajetória de Impedância, Trajetória Idiff x Irest, 
Decomposição Harmônica em Gráfico de Barras, Fasores entre outos; dessa forma o usuário pode facilmente 
interpretar os resultados das simulações de forma mais visual. Na aba Runtime existem também componentes que 
calculam potências (W, VA e VAR), valores RMS, componentes simétricas facilitando a análise dos fenômenos 
além de permitir simular um painel de controle com componentes que alteram os valores diretamente no circuito 
desenhado no Draft ou na lista de constantes. 
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2.2 Testes com IED / Resultados de ensaios 
 
Foram realizados testes com o IED comercial modelo Siprotec 7UT613 de fabricação Siemens protegendo uma 
barra simples com 9 alimentadores conectados de forma monofásica. Dois tipos de abordagem distintas foram 
utilizados. A primeira foi abordagem clássica de testes automáticos em Idiff e Ibias, testando a característica de 
operação do relé, incluindo o levantamento da curva de slope. A segunda foi a avaliação através da modelagem do 
sistema e injeção de forma de ondas com transitórios eletromagnéticos. 

 
1ª Abordagem: verificação da característica de operação do relé (Idiff x Ibias) no software Diferenc: 

 
O software permite ao usuário controlar os parâmetros de cada alimentador da barra, definindo a amplitude e o 
sentido das correntes selecionando entre: entrada (fonte), saída (carga), e curto (para simular curtos externos), 
criando um par Idiff x Ibias. A entrada de dados de cada alimentador pode ser feita de forma manual ou 
automatizada dependendo do tipo de teste que está sendo realizado. 
 
Foram realizados testes buscando a característica de slope do relé de várias formas. Nestas buscas o software 
determina que seja definido um alimentador como fonte e um como curto e o controle da corrente nestes 
alimentadores é gerenciado pelo software para garantir uma linha de busca com Ibias definido. Os demais 
alimentadores podem ser livremente definidos como fontes ou cargas. Foram testados vários pontos com 
amplitudes diferentes para Ibias e diferentes intensidades de falta. Em todos os casos o relé se comportou como 
esperado. 
 
Outro ponto explorado foi Add-on Stabilisation do relé, testado a partir da geração de uma pré-falta que força o IED 
a entrar neste algoritmo bloqueando a característica do slope e imediatamente foram aplicadas as faltas. A 
possibilidade da geração de até duas pré-faltas distintas antes de aplicar a falta se mostrou muito útil, permitindo, 
além de testes com o Add-on Stabilisation, testar relés que possuem slopes adaptativos, como os relés SEL 487B. 
 
Outro recurso muito explorado foi a entrada livre de corrente em cada alimentador com o software calculando o par 
Idiff x Ibias, plotando este ponto no gráfico de slope, mostrando as formas de onda geradas e os sinais de trip do 
relé de forma bastante intuitiva, semelhante a visualização de um arquivo COMTRADE. 
 
A figura 4 apresenta o software Diferenc na tela do teste de busca com vários pontos de Ibias para os quais foram 
encontrados os pontos de Idif responsáveis pelo trip do relé. Essas buscas foram realizadas considerando a 
presença de corrente em todos os alimentadores, configurados como carga ou como fontes para o curto. Além dos 
pontos de teste a imagem apresenta também os ajustes do equipamento protegido (Barra) e dos TCs utilizados no 
esquema. São parametrizadas as tensões base de cada alimentador juntamente com as suas potências além as 
relações e conexões dos transformadores de corrente de cada Entrada/Saída (E/S).  
 

 
Figura 4: Detalhes do Teste de Busca do software Diferenc 

2ª Abordagem (Modelagem do SEP e Injeção de transitórios): 

 
Para realizar os testes utilizando o software PSSimul foi modelado um sistema composto de uma barra simples, 
com 9 alimentadores conectados, todos com geração considerando-os parte de um sistema interligado. Oito dos 
alimentadores possuem uma carga conectada, a qual recebe energia de duas direções, uma fornecida pelo próprio 
alimentador e o restante pelo alimentador sem carga (entrada), que fornece energia para todos os outros 
alimentadores. Os esquemas do sistema de potencia e controle podem ser encontrados na Figura 5. 
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Foram realizados testes, com novos ajustes no IED, simulando TCs ideais e reais. Os TCs reais foram modelados 
de acordo com as curvas de saturação típicas para TCs utilizados na proteção de barras (com alta tensão de 
joelho) com RTC de 2000/1 para o enrolamento de entrada e RTC 250/1 para os demais enrolamentos. O software 
permite a entrada de dados da curva de magnetização na forma de Fluxo x Corrente ou através da Tensão de 
secundário x Corrente de magnetização. 
 

 
Figura 5: Draft do SEP e Draft do Sistema de Controle 

Na realização dos testes foram criados vários laços (loops) de simulação variando diferentes parâmetros e 
investigando o comportamento da proteção em cada caso. Um dos loops simulados foi uma condição de falta 
externa com variação do burden no secundário do TC do alimentador em falta. Isto permitiu observar o 
funcionamento do relé em condições sem saturação (burden baixo) e, elevando gradativamente a carga de burden, 
situações de saturação leve e pesada para faltas externas. Neste loop de ensaios foi avaliado o comportamento 
com a função Add-on Stabilisation que pode ser habilitada com duração definida ou com duração infinita, sendo 
esta última a opção utilizada nos testes. Com o bloqueio infinito, o IED bloqueia o sinal de trip sempre que 
identificar uma falta externa. Em todos os casos o relé se comportou corretamente, ou seja, não operou visto que a 
falha estava ocorrendo em uma região fora da zona delimitada pela proteção. 
 
Outro loop de teste foi a simulação de uma falta interna à barra, variando a intensidade desta corrente de falha. O 
resultado esperado seria a não operação para correntes abaixo do limite de estabilidade do relé e a operação para 
correntes acima desse limite (curva de slope do relé). Em todos os loops simulados o software permite a 
visualização das formas de onda injetadas, dos sinais de controle das chaves, da resposta do relé, da trajetória das 
correntes de operação e restrição no gráfico Idiff x Ibias, dos gráficos fasoriais e decomposição harmônica das 
correntes injetadas dentre vários outros que podem ser habilitados de acordo com a necessidade do teste. 
 

 
Figura 6A: RunTime com controles e formas de onda  Figura 6B: Trajetórias do diferencial e Cálculos 

Entre todos os testes realizados, destacam-se cinco casos básicos para averiguação do comportamento do relé, 
são eles: curto externo com TCs ideais, ou seja, sem a modelagem da curva de magnetização; curto interno; curto 
externo com TCs reais e a presença da saturação; curto externo evoluindo para um curto interno com TCs ideais; 
curto externo evoluindo para um curto interno com TCs reais. Nos testes com faltas evolutivas, iniciou-se com uma 
falta na saída do alimentador, e consequentemente bloqueio do trip, e finalizou-se com uma falta direta na barra, 
situação na qual o relé deveria operar. Nestas simulações o relé se comportou de acordo com o esperado, fazendo 
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a correta distinção entre os curtos internos e externos, mantendo a estabilidade e segurança do sistema mesmo 
com a presença da saturação dos TCs como ilustra a imagem anterior. 
 
Analisando a figura 6A (figura à esquerda), observamos os controles do RunTime responsáveis por alterar os 
parâmetros do Draft em cada nova simulação e as formas de onda resultantes de uma simulação de falta externa 
evolutiva. São apresentadas as formas de onda da tensão na barra e das correntes nos secundários dos TCs, 
assim como os sinais binários de indicação do início da falta externa (verde), início da falta interna (azul) e trip da 
função diferencial (vermelho). O primeiro controle, Dial, cada uma de suas 4 posições indica o tipo de simulação de 
falta: sem falta, interna, externa e externa evoluindo para interna. Os outros controles são Sliders e definem os 
tempos de incidência da falta interna, falta externa e extinção da falta respectivamente. Pela imagem é possível 
calcular o tempo de atuação do IED através da diferença entre o sinal de trip e o início da falta interna, locais onde 
estão posicionados os cursores, totalizando um tempo de 18,1ms. 
 
Já na figura 6B (figura à direita), são apresentados os valores de Idif e Ibias calculados em RMS com amostras de 
32 pontos por ciclo e os mesmos valores calculados ponto a ponto das formas de onda. A partir desses valores, 
foram plotados os gráficos das trajetórias de Idif x Ibias ao longo do tempo. Os gráficos de trajetória são bastante 
esclarecedores, sendo possível observar, por exemplo, que durante a falta externa na presença da saturação o IED 
calcula um par Idif x Ibias localizado acima da curva de atuação (slope), região na qual se espera naturalmente o 
trip do relé, porém nenhuma atuação é verificada em função do bloqueio por identificação de uma falta externa, que 
nesse caso, é responsabilidade do Add-on Stabilisation. 
 
O algoritmo de identificação da saturação é facilmente entendido analisando os quatro gráficos da figura 6B. Se 
percebe que até o instante de ocorrência da saturação, existe a presença de uma grande corrente de restrição e 
nenhuma corrente diferencial, situação clara de um curto externo. Ao ocorrer a saturação do TC ocorre um 
crescimento da corrente diferencial, porém como esse aumento não é acompanhado simultaneamente pela 
restrição, o IED identifica uma situação de saturação. 
 
Em todos os loops de teste foram utilizados os recursos de avaliação automática pelo software no qual o resultado 
esperado é parametrizado e, após a execução dos loops de simulação, comparado com os resultados obtidos. A 
apresentação destes resultados é feita na forma de tabelas que podem ser filtradas para melhorar a interpretação 
dos resultados.  
 
O comportamento do relé foi conforme o esperado em todos os casos simulados, ou seja, bloqueando o trip para 
faltas externas a zona de proteção com ou sem a presença da saturação dos TCs e comandando o sinal de trip 
para faltas internas. 
 
3. CONCLUSÃO: 
 
Com a grande evolução dos dispositivos de proteção e as novas exigências para ensaio de suas unidades, as 
ferramentas e métodos tradicionais de ensaio de relés tornaram-se obsoletas por não serem capazes de testar em 
plenitude várias particularidades das funções de proteção. Assim como os IEDs as ferramentas de teste também 
devem evoluir. Dentre os tópicos que não eram explorados com profundidade estavam a simulação de saturação 
dos TCs, o controle da direcionalidade das correntes na simulação das faltas, a visualização gráfica do slope para 
diferenciais de barra com várias E/S, entre outras.  
 
Expandindo o modelamento do sistema aqui testado é possível simular esquemas mais complexos, envolvendo 
barras duplas, recomposição de barras, seccionamento de barras, aberturas mono e tripolares, etc. de forma bem 
mais simples e completa do que as atuais ferramentas existentes, prestando à proteção 87B a devida importância 
que ela possui. 
 
Os ensaios realizados mostraram que a nova ferramenta de testes é eficiente, tanto em hardware quanto em 
software, realizando ensaios de relés de proteção de barra de forma adequada, profunda e rápida. Desta maneira 
será possível interpretar melhor o comportamento desta função de proteção e interagir com a mesma de uma forma 
mais segura, oferecendo recursos que auxiliam, e muito, os profissionais durante a execução dos ensaios. 
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