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Termo de Responsabilidade 

As informações contidas nesse tutorial são constantemente verificadas. Entretanto, 
diferenças na descrição não podem ser completamente excluídas; desta forma, a CONPROVE 
se exime de qualquer responsabilidade, quanto a erros ou omissões contidos nas 
informações transmitidas. 

Sugestões para aperfeiçoamento desse material são bem vindas, bastando o usuário 
entrar em contato através do email suporte@conprove.com.br.  

O tutorial contém conhecimentos obtidos dos recursos e dados técnicos no momento 
em que foi escrito. Portanto a CONPROVE reserva-se o direito de executar alterações nesse 
documento sem aviso prévio. 

Este documento tem como objetivo ser apenas um guia, o manual do equipamento a 
ser testado deve ser sempre consultado. 

  
ATENÇÃO!  

O equipamento gera valores de correntes e tensões elevadas durante sua operação. O 
uso indevido do equipamento pode acarretar em danos materiais e físicos. 

Somente pessoas com qualificação adequada devem manusear o instrumento. 
Observa-se que o usuário deve possuir treinamento satisfatório quanto aos procedimentos 
de manutenção, um bom conhecimento do equipamento a ser testado e ainda estar ciente 
das normas e regulamentos de segurança. 

Copyright 

Copyright © CONPROVE. Todos os direitos reservados. A divulgação, reprodução total 
ou parcial do seu conteúdo, não está autorizada, a não ser que sejam expressamente 
permitidos. As violações são passíveis de sansões por leis. 

mailto:suporte@conprove.com.br
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CONTEXTUALIZAÇÃO ACERCA DA TELEPROTEÇÃO POR 
PUTT (PERMISSIVE UNDERREACH TRANSFER TRIP) 

1. Introdução aos Testes Ponta-a-Ponta 

Uma das principais funções de proteção utilizadas em linhas de transmissão é a função 
distância (21). Na graduação normal a zona 1 do relé é ajustada para cobrir 
aproximadamente 85% da linha, com atuação instantânea (sem qualquer temporização 
intencional). Já as demais zonas são ajustadas para sobrealcançarem a linha protegida. As 
zonas mais altas enxergam impedâncias maiores (linhas adjacentes) e são gradativamente 
temporizadas com intervalos típicos de 0,2 a 0,4 segundos. 

Tomando como exemplo a figura a seguir, um curto próximo do Relé A será visto pela 
Z1(A) (zona 1 do Relé A), que atuará instantaneamente. No entanto, o Relé B só enxergará a 
falta pela Z2(B) (zona 2 do Relé B), o que levará a uma atuação retardada inerente a atuação 
da zona 2. 

Um esquema de teleproteção aqui poderia mandar um sinal do Relé A para o Relé B, 
fazendo o B atuar imediatamente, desconsiderando a temporização intencional do ajuste da 
Z2(B). 

 
Figura 1 – Topologia de proteção com 2 zonas com falta em A. 

Os meios de comunicações utilizados em teleproteção são designados como canais 
pilotos, sendo os principais: 

 Fio piloto; 
 Onda portadora (Carrier); 
 Micro-ondas; 
 Fibras ópticas do tipo: 
o Cabo dielétrico de fibra óptica; 
o Cabo OPGW. 

Os requisitos básicos para utilização da comunicação na teleproteção são a 
confiabilidade e velocidade da transmissão, pois esses fatores influenciam diretamente no 
desempenho do sistema de proteção. 

Devido as grandes extensões entre duas subestações, ou seja, as extremidades da 
linha, e a dificuldade de sincronizar a partida da geração, muitas empresas fazem testes 
parciais de validação verificando o correto funcionamento da função de distância 
isoladamente em cada ponta da linha. 



6 

 
INDÚSTRIA & COMÉRCIO 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 75 – Bairro Custódio Pereira – CEP 38405-202 
Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3218-6800 - Fax: (34) 3218-6810 
www.conprove.com.br – www.conprove.com.br/forum – suporte@conprove.com.br 

Contudo essa verificação não garante que o sistema irá funcionar em conjunto. É 
extremamente importante realizar testes onde ambos os relés vejam a mesma falta, 
troquem informações e executem o procedimento projetado, garantindo que toda a cadeia 
seja verificada. Com isso, além dos ajustes da proteção, é validado também o canal de 
comunicação onde se comprova a correta troca de informações dentro do tempo esperado. 

A CONPROVE desenvolve e comercializa malas de testes, que geram os sinais 
analógicos de tensões e correntes a serem injetados nos relés (valores secundários) e o CE-
GPS, que recebe sinais dos 24 Satélites GPS (Global Positioning System) permitindo 
programar o disparo da mala de testes com resolução de 100 nanosegundos. Isso permite 
sincronizar o disparo de duas malas de testes com uma precisão melhor ou igual a 1,0 
microsegundo. 

Com o uso do GPS pode-se realizar testes ponta-a-ponta de modo a simular situações 
de falta mais próximas possíveis das condições reais as quais o sistema pode ser submetido 
quando de sua operação regular. 

2. Os principais esquemas de teleproteção 

Objetivo da teleproteção é conseguir atuações seletivas e rápidas em 100% da linha. 
Existem vários esquemas de teleproteção que são caracterizados de duas formas: 
subalcance e sobrealcance. 

2.1. Esquemas de Subalcance 

Em esquemas de subalcance, os relés são ajustados com uma característica de 
graduação normal, assim como mostrado na figura anterior. Nesses esquemas, ao ser 
detectada a falta na Zona 1 em um dos relés, ele enviará um sinal de transferência de Trip 
para o outro. O outro relé, recebendo este sinal, tomará então a decisão de atuar ou não 
atuar. Seguem abaixo os esquemas possíveis:  

 PUTT (Permissive Under Reach Transfer Trip) por Pickup; 
 PUTT por Aceleração por Z1B; 
 PUTT por Transferência Direta. 

Esses esquemas são todos permissíveis (liberação), ou seja, o sinal recebido do outro 
relé libera o processo de detecção e atuação. 

2.2. PUTT (Permissive Under Reach Transfer Trip) por Pickup 

Ao receber o sinal da remota, o relé só atuará se os níveis de medição atingirem os 
limites de pickup. O pickup em relé de distância pode ser por sobrecorrente, sobrecorrente 
dependente das tensões (subtensão), subimpedância, etc. 
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Figura 2– Esquema de teleproteção PUTT por Pickup (Fonte: Manual do Relé Siemens 

Siprotec 5 7SA87). 

2.3. PUTT por aceleração por Z1B 

Ao receber o sinal da remota, o relé só atuará por teleproteção (sem temporização 
intencional) se a impedância medida por ele estiver dentro da Zona 1 estendida (Z1B), 
ajustada geralmente para cerca de 120% do comprimento da linha. Obs.: este é o esquema 
adotado neste tutorial. 

 
Figura 3 – Esquema de teleproteção PUTT por Z1B (Fonte: Manual do Relé Siemens 

Siprotec 5 7SA87). 

2.4. PUTT por Transferência Direta 
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Nesse caso o relé atua imediatamente ao receber o sinal do outro relé, sem qualquer 
verificação. 

 
Figura 4– Esquema de teleproteção PUTT por Transferência Direta de Trip (Fonte: Manual 

do Relé Siemens Siprotec 5 7SA87). 

Note que a diferença nessas três topologias não esta no circuito de teleproteção, mas 
sim na forma detecção da falta pelo relé e nos meios de comunicação, os quais irão 
depender das características da linha e disponibilidades do relé de proteção. 

A teleproteção PUTT por transferência direta se caracteriza por ser mais rápida, pois 
não há a necessidade de outras verificações, atuando mesmo se a remota estiver sem 
alimentação ou com níveis de tensões baixos, o que pode comprometer a detecção da falta. 
Por outro lado, se por algum defeito na transmissão o relé receber um sinal indevido, ele 
atuará sem qualquer análise. 

Isto é evitado usando os outros dois métodos PUTT abordados: Pickup ou Z1B. A 
melhor condição entre Z1B ou Pickup vai depender das características da linha e filosofia de 
proteção adotada. Em linhas, por exemplo, em que os níveis de correntes são capazes de 
caracterizar bem a falta, a detecção por Pickup (sobrecorrente, ou sobrecorrente 
dependente da tensão) é suficiente. 

Em todas elas a Zona 1 deverá enxergar para frente da linha (forward), caracterizando 
bem a necessidade em se abrir o disjuntor do outro lado, e de forma alguma Z1 poderá 
sobrealcançar a linha. 

Dependendo do relé os sinais de transmissão podem ser prolongados por um tempo 
para compensar possíveis diferenças no tempo do pickup. Outro ajuste de tempo também 
pode ser usado para questionar o sinal recebido, que deverá ser mantido por um tempo 
superior a este, evitando que algum tipo de ruído na transmissão provoque uma atuação 
indevida. 
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2.5. Esquemas de Sobrealcance 

Já os esquemas de sobrealcance, são usados principalmente em linhas muito curtas, 
onde o ajuste seguro para Z1 a 85% da linha não é possível. A atuação rápida é garantida 
pela teleproteção nos casos de incerteza da falta não cobertos pela Zona 1. Geralmente a 
detecção da falta é iniciada pela Zona 2 (também pode ser usada a detecção por pickup 
direcional), o sinal é então enviado ao outro relé, liberando a atuação caso a falta também 
esteja dentro de sua zona Zona 2 (ou nas condições adequadas do pickup direcional). Por 
outro lado, o relé que enviou o sinal também depende de um sinal de liberação do outro relé 
para sua atuação. 

 
Figura 5– Representação das Zonas 2 dos relés da linha com falta em A. 

Tomando então a figura anterior como exemplo, uma falta na linha (entre A e B) é 
vista tanto por Z2 de A como Z2 de B. O Relé A envia o sinal de liberação para o Relé B, que 
por sua vez também envia um sinal de liberação para o Relé A. Portanto, visto que ambos 
recebem sinais de liberação do terminal oposto e a falta está localizada nas suas respectivas 
Zonas 2, as duas extremidades da linha atuarão. 

Utilizando a figura a seguir se a falta estiver fora da região entre A e B, porém dentro 
da região Z2 de um dos relés, no exemplo Z2 de A, o Relé A enviará o sinal para o Relé B, no 
entanto o Relé B não irá enviar sinal para o Relé A, visto que a falta não se encontra dentro 
da sua Z2. No fim das contas, nenhum relé atuará, já que ainda que estes recebam um sinal 
de liberação para atuação ou detectem a falta, ainda faltará a outra verificação dentre as 
duas condições necessárias (detecção da falta e sinal de liberação da remota). 

 
Figura 6 – Representação das Zonas 2 dos relés da linha com falta na linha a jusante. 

Alguns esquemas de sobrealcance são de bloqueio, ou seja, os sinais enviados à 
remota bloqueiam a sua atuação ao invés de liberar. 

Entre os esquemas permissíveis (de liberação) de sobrealcance temos: 

 POTT (Permissive Over reach Transfer Trip) por Z2; 
 Pickup de Comparação Direcional; 
 Desbloqueio por Z1B. 
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Entre os de bloqueio, temos: 

 Bloqueio por Z1B. 

2.6. POTT (Permissive Over reach Transfer Trip) por Z2 

Seu funcionamento é exatamente como mostrado nas duas figuras anteriores. A 
detecção é iniciada por Z2, que envia o sinal para a remota. A outra extremidade da linha só 
deverá atuar se a falta for detectada por sua zona Z2, que também deverá sinalizar para que 
o outro relé atue. Um pré-requisito é que a Z2 em ambos os relés seja ajustada para frente 
(forward). 

 
Figura 7 – Esquema de teleproteção POTT por Z2 (Fonte: Manual do Relé Siemens 

Siprotec 5 7SA87). 

2.7. Pickup de Comparação Direcional 

O pickup de comparação direcional é bem parecido com o esquema anterior. A 
detecção da falta é inicializada por pickup suplementada por um elemento direcional. Assim 
o sinal é enviado à remota apenas se atingir os níveis de pickup e se for vista no sentido da 
linha (forward) pelo relé. Esse relé então envia o sinal para a remota, que só deverá atuar se 
também exceder os níveis de pickup e se a falta estiver a sua frente (forward). Ambos os 
relés dependem da sinalização do lado oposto. 
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Figura 8– Esquema de teleproteção POTT por Comparação Direcional (Fonte: Manual do 

Relé Siemens Siprotec 5 7SA87). 

2.8. Desbloqueio por Z1B 

Nesse esquema a detecção é iniciada por Z1B. Na verdade o circuito de transmissão 
trabalha com o envio de dois sinais em frequências diferentes, uma frequência de 
monitoramento fO e uma frequência de desbloqueio fU. A frequência fO é enviada o tempo 
todo, e serve para indicar que a transmissão está integra. Se fO não chegar será sinalizado o 
erro. No caso de uma falta detectada por Z1B em um dos relés ele enviará o sinal fU, 
desbloqueando a atuação da remota. O outro relé recebendo fU irá atuar se a falta também 
estiver dentro de sua zona Z1B, e também irá enviar para o outro relé o sinal fU. 

Vale mencionar que a atuação dos relés é continuamente bloqueada e somente o 
recebimento do sinal fU libera a atuação do mesmo. 
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Figura 9 – Esquema de teleproteção POTT por Desbloqueio (Fonte: Manual do Relé 

Siemens Siprotec 5 7SA87). 
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PROCEDIMENTO PARA TESTES DA FUNÇÃO 85-21 NOS 
RELÉS 7SA87 E 7SA86 NO SOFTWARE SEQUENC 

1. Equipamentos Utilizados no Teste 

Nesse tutorial foram utilizados dois relés Siemens modelos SIPROTEC 5 7SA87 e 7SA86. 
Para simular as faltas foram utilizadas duas malas CE-6710 e, para executar o sincronismo de 
partida, dois CE-GPS. O esquema de proteção testado foi o PUTT por Aceleração por Z1B, já 
introduzido anteriormente neste documento. Apesar da importância de testar o canal de 
comunicação, neste tutorial, que é desenvolvido para fins didáticos, será simulado o envio e 
recebimento do sinal direto através do cabeamento de cobre. 

2. Conexão do Relé 7SA87 a CE-6710 (A) 

Abordam-se nesta seção todas as conexões necessárias para execução do teste em 
questão. No apêndice A deste documento é possível encontrar as designações dos terminais 
do relé 7SA87. 

 

2.1. Fonte Auxiliar 

Considerando um módulo IO202, para alimentação do relé conecte o terminal positivo 
(vermelho) da fonte Aux Vdc da mala de testes no borne 2B.1 (pos.2) do relé e o terminal 
negativo (preto) no borne 2B.2 (pos.2), assim como demonstrado na figura a seguir. 

 
Figura 10 – Alimentação 7SA87. 

2.2. Saídas Analógicas 

Considerando um módulo IO202, conecte as saídas analógicas (Analog Outputs) V1, 
V2 e V3 da CE-6710 nos bornes 2B.1 (V1), 2B.3 (V2) e 2B5 (V3) e seus comuns nos bornes 
2B.2, 2B.4 e 2B.6, respectivamente. Além disso, conecte também as saídas de corrente I1, I2 
e I3 da mala de testes nos bornes 1A.1 ( I1), 1A.3 (I2) e 1A.5 (I3) e seus comuns nos bornes 
1A.2, 1A.4 e 1A.6, respectivamente. A figura a seguir expõe o procedimento. 
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Figura 11 – Ligação dos canais analógicos. 

2.3. Entradas Binárias 

Considerando um módulo IO202, ligue as Entradas Binárias (“Binary Input”) nas saídas 
binárias do relé conforme orienta a tabela e a figura a seguir. 

 

Tabela 1 – Conexão Entradas Binárias. 

CE-6710 (Binary Inputs) 7SA87 

BI1 1B.9 e 1B.10 

BI2 1B.11 e 1B.12 

 
Figura 12 – Ligação das entradas binárias. 
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3. Primeiros passos com o relé 7SA87 

3.1. Comunicação entre PC e relé 

A comunicação com o relé em questão pode ser feita através de um cabo USB 
conectado entre a porta frontal do relé e o computador que possuí o software DIGSI 5. 
Conectado o relé ao computador, deve-se executar o software em questão clicando duas 
vezes sobre o ícone do mesmo. 

 
Figura 13 – Software para os relés SIPROTEC 5. 

Ao abrir o programa, clique no menu “Project” em seguida escolha a opção “New”. 

 
Figura 14 – Criando novo projeto. 

Na nova janela apresentada, nomeie o arquivo conforme desejado e clique em 
“Create”. No exemplo a seguir criaremos um projeto que comportará os dois ajustes: 7SA87 
(local) e 7SA86 (remota). 
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Figura 15 - Nomeando o projeto. 

Ao criar o projeto, adicione o relé que será testado. Clique duas vezes em “Add New 
Device” conforme destacado abaixo. 

 
Figura 16 – Criar um novo ajuste para IED. 

Insira o código curto do relé localizado em uma “TAG” lateral do mesmo, em seguida 
clique em “Verify” conforme destacado abaixo. 
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Figura 17 – Criando o device a partir do seu código curto. 

Selecione o “Template” básico, cuja versão de firmware seja coerente com o do relé 
(para verificar, basta observar no HMI do relé quando ele é ligado). Em seguida clique em 
“OK”. 
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Figura 18 – Seleção dos firmwares para o device. 

Criado o device, teste a conexão com o relé. Selecione o dispositivo criado, “7SA87”, e, 
dentro do menu “Online”, selecione a opção “Connect to device and retrieve data”. 

 
Figura 19 – Teste de conexão com o relé. 
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Ao fim da conexão, o software coletará os ajustes do relé. Nesta condição fica a critério 
do usuário fazer, ou não, um backup dos ajustes do relé para que novas alterações possam 
ser realizadas sem prejuízos ao arquivo original. 

4. Parametrização do relé 7SA87 

4.1. DEVICE SETTINGS 

Acesse a área “Device Settings” na seção “Settings” dentro dos ajustes do próprio 
dispositivo. Nesta janela certifique-se que a frequência de trabalho é de 60Hz, conforme 
apresentado a seguir. 

 
Figura 20 – Ajustes “Device Settings”. 

4.2. POWER SYSTEM 

Dentro da seção “Power System” acesse a área “General” e certifique-se que a 
sequência de fase está como “ABC”, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 21 – Ajustes “General”. 

Ainda dentro de “Power System”, acesse as áreas “Meas. point I-3ph 1” e “Meas. point 
V-3ph 1” e defina os valores nominais dos TCs e TPs, entre outro parâmetros conforme 
orienta a figura abaixo. 

 
Figura 22 – Ajustes “Meas. point I-3ph 1”. 
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Figura 23 – Ajustes “Meas. point I-3ph 1”. 

 
Figura 24 – Ajustes “Meas. point I-3ph 1”. 
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Figura 25 – Ajustes “Meas. point I-3ph 1”. 

 
Figura 26 – Ajustes “Meas. point I-3ph 1”. 
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Figura 27 – Ajustes “Meas. point V-3ph 1”. 

Assim como foi realizado nos ajustes dos TCs nas figuras 23, 24, 25 e 26, os fatores de 
compensação nos ajustes do TPs também devem ser de “1.0” e os recursos de supervisão 
desativados (“off”). 

4.3. Line 1 

O primeiro passo dentro da seção “Line 1” é realizar os ajustes na área “General”. Defina 
nesta etapa a condição de aterramento do neutro e os valores nominais, comprimento, 
ângulo, fatores de compensação de terra e perfil de impedância da linha, conforme expõe a 
figura abaixo. 
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Figura 28 – Ajustes “General” em “Line 1”. 

O próximo passo é trazer para dentro da seção “Line 1” as funções 21 e 85-21 que 
serão utilizadas para parametrização do IED. Expanda a aba “Libraries”, localizada na parte 
direita da tela e, na área “Global libraries”, persiga o seguinte caminho: “Global DIGSI 5 
Library” > “Types” > “Line protection” > “7SA87 Distance prot. 1-/3-pole” > “FG Line” > 
“Distance Protection”. Acessado o destino, clique e segure a proteção “Distance protection 
[1/3pol., ground]” e arraste-a até a seção “Line 1” da árvore de ajustes do relé. A figura a 
seguir procura destacar os pontos principais. 
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Figura 29 – Inserção da proteção de distância (21) nos ajustes do relé. 

Repita este processo para inserção da função de teleproteção de subalcance acelerada 
por Z1B no relé. Acesse dentro da aba “Libraries”: “Global DIGSI 5 Library” > “Types” > “Line 
protection” > “7SA87 Distance prot. 1-/3-pole” > “FG Line” > “Teleprotection Schemes” > “85-
21 Perm.underr.”. Em seguida, clique e segure a proteção “85-21 Perm.underr” e arraste-a 
até seção “Line 1” da árvore de ajustes do relé. A figura a seguir procura destacar os pontos 
supracitados. 

 
Figura 30– Inserção da teleproteção (85-21) nos ajustes do relé. 
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4.4. Função de distância (21) 

Com a função de distância inserida na árvore de ajustes do relé, podemos prosseguir 
com seu ajuste. Acesse esta janela clicando duas vezes sobre a tag da função (“21 Distance 
prot. 1”). 

Neste ambiente deveremos definir 4 zonas, onde as 2 primeiras serão coordenadas no 
tempo para comandar a abertura do seu respectivo disjuntor, a 3° zona protegerá a região 
reversa e e a 4° zona servirá para supervisão, fazendo o papel da Z1B do esquema de 
teleproteção de subalcance por Z1B apresentado no item 2.3 deste documento. Defina os 
parâmetros de cada zona e os aspectos gerais conforme propõe a figura a seguir. 

 
Figura 31 – Ajustes função de distância (21). 
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Figura 32 - Ajustes função de distância (21) – Zona 1. 

 
Figura 33 - Ajustes função de distância (21) – Zona 2. 
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Figura 34 - Ajustes função de distância (21) – Zona 3 (reversa). 

 
Figura 35 - Ajustes função de distância (21) – Zona 4 (Z1B). 

4.5. Teleproteção (85-21) 

Nesta etapa faremos o ajuste da função de Teleproteção PUTT. Na árvore de ajustes, 
clique duas vezes na tag “85-21 Perm. Underr”. 
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Acessada a área de ajustes, definiremos aqui a zona 4 como Z1B no campo “Operate 
with:”, ou seja, a Z1B fará parte da lógica de operação por teleproteção. Já no campo “Send 
with:” definiremos a zona 1 como o parâmetro de envio do sinal para o relé da outra ponta 
da linha. Siga o restante dos parâmetros conforme orienta a figura a seguir. 

 
Figura 36 – Ajustes Teleproteção PUTT (85-21). 

4.6. Information Routing 

Como última etapa dos ajustes do relé, devemos agora definir o papel de cada binária 
de entrada e binária de saída do relé que serão utilizadas no teste. 

Na árvore de ajustes, acesse a tag “Information Routing”. Na coluna “Binary input” 
clique com o botão direito do mouse em cima da binária de entrada “1.1” (Borne 1C.13 e 
1D.1 – Apêndice A) e opte por “Delete routings” para eliminar qualquer sinais roteado em 
cima desta BI, conforme exemplifica a figura abaixo. 
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Figura 37 – Deletando sinais roteados na BI 1.1. 

Em seguida direcionaremos o sinal recebido pelo relé da outra ponta da linha para uma 
binária de entrada física do relé 7SA87. Expanda na seguinte ordem as áreas da árvore de 
sinais: “Line 1” > “85-21Perm.underr.” >“Rec. bin.sig.1”. Por fim, clique com o botão direito 
do mouse sobre campo de roteamento do sinal “Receive general” para a BI 1.1 e opte por “H 
(active with voltage)”, conforme expõe a figura a seguir. 

 
Figura 38 – Roteamento do sinal de recebimento da teleproteção para a BI 1.1. 
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Iniciando o roteamento dos sinais de saídas para as binárias de saída, contraia a coluna 
“Binary Input” clicando duas vezes sobre o nome desta. Em seguida, navegue até chegar na 
coluna “Binary Outputs”. Ainda com a área “85-21Perm.underr.” expandida, abra a tag 
subsequente “85-21Perm.unde.” e em seguida a “Operate”. Defina o sinal “general” para a 
saída binária 1.1 (Bornes 1B.9 e 1B.10) clicando com o botão direito do mouse sobre o 
campo de roteamento e optando por “U (unlatched)”. Em seguida, expanda a área “Send” e 
defina para a binária de saída 1.2 (Bornes 1B.11 e 1B.12) o sinal “general”. Acompanhe as 
orientações acima na figura a seguir. 

 
Figura 39 – Roteamento dos sinais de transmissão e operação da teleproteção para as BOs 1.1 e 1.2. 

Por fim, contraia a área “85-21Perm.underr.” e expanda a “21 Distance prot. 1”. Para as 
zonas 1, 2 e 3, acesse suas respectivas tags e dentro da área “Operate” defina o sinal 
“general” para a saída binária 1.1, conforme orientam as figuras abaixo. 
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Figura 40 – Roteamento do sinal de trip geral da zona 1 para a BO1.1. 

 
Figura 41 – Roteamento do sinal de trip geral da zona 2 para a BO1.1. 
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Figura 42 – Roteamento do sinal de trip geral da zona 3 para a BO1.1. 

Finalizado o roteamento dos sinais de entrada e saída, basta partirmos para a 
parametrização do relé da outra ponta da linha, o 7SA86. 

5. Conexão do Relé 7SA86 a CE-6710 (B) 

Abordam-se nesta seção todas as conexões necessárias para execução do teste em 
questão. No apêndice A deste documento é possível encontrar as designações dos terminais 
do relé 7SA86. 

Devido as várias semelhanças entre os relés 7SA86 e 7SA87, certas orientações nos 
itens adiante serão apenas referenciadas ao que já foi apresentado neste documento 
anteriormente. 

 

5.1. Fonte Auxiliar 

Repita as ligações apresentadas no item 2.1 referente às ligações do relé 7SA87. 

5.2. Saídas Analógicas 

Repita as ligações apresentadas no item 2.2 referente às ligações do relé 7SA87. 

5.3. Entradas Binárias 

Repita as ligações apresentadas no item 2.3 referente às ligações do relé 7SA87. 
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6. Primeiros passos com o relé 7SA86 

6.1. Comunicação entre PC e relé 

A comunicação com o relé em questão pode ser feita através de um cabo USB 
conectado entre a porta frontal do relé e o computador que possuí o software DIGSI 5. 
Conectado o relé ao computador, deve-se executar o software em questão clicando duas 
vezes sobre o ícone do mesmo. 

 
Figura 43 – Software para os relés SIPROTEC 5. 

Dentro do nosso projeto que já comporta o ajuste do relé 7SA87, criaremos outro 
dispositivo para estruturação dos ajustes do relé 7SA86. Clique duas vezes em “Add New 
Device” conforme destacado abaixo. 

 
Figura 44 – Criar um novo ajuste para IED. 
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Insira o código curto do relé localizado e-m uma “TAG” lateral do mesmo, em seguida 
clique em “Verify” conforme destacado abaixo. 

 
Figura 45 – Criando o device a partir do seu código curto. 

Selecione o “Template” básico, cuja versão de firmware seja coerente com o do relé 
(para verificar, basta observar no HMI do relé quando ele é ligado). Em seguida clique em 
“OK”. 
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Figura 46 – Seleção dos firmwares para o device. 

Criado o device, teste a conexão com o relé. Selecione o dispositivo criado, “7SA86”, e, 
dentro do menu “Online”, selecione a opção “Connect to device and retrieve data”. 

 
Figura 47 – Teste de conexão com o relé. 
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Ao fim da conexão, o software coletará os ajustes do relé. Nesta condição fica a critério 
do usuário fazer, ou não, um backup dos ajustes do relé para que novas alterações possam 
ser realizadas sem prejuízos ao arquivo original. 

7. Parametrização do relé 7SA86 

Com base no princípio do esquema de teleproteção por subalcance (PUTT), faz-se 
necessário que ambos os relés das extremidades da linha enxerguem zonas de atuação 
semelhantes, especialmente a zona 1 e Z1B. Portanto, na parametrização do relé 7SA86 será 
necessário repetir todos os passos apresentados nos itens 4.1 ao 4.6, referentes ao ajuste do 
relé 7SA87. 

8. Conexão entre os Relés: 7SA87 (A) e 7SA86 (B) 

Antes de iniciarmos os testes, devemos nos atentar a comunicação que deve ser 
estabelecida entre os relés. Visto que em um sistema de teleproteção é preciso que os relés 
enviem e recebam sinais/informações entre eles, e devido ao fato de termos estabelecido 
que as entradas binárias (receptores) serão sensibilizadas por um sinal com tensão, devemos 
usar a fonte auxiliar da Conprove como interface para alcançar esta demanda. Siga o 
esquema a seguir para estabelecer a comunicação entre os relés. 

 
Figura 48 – Ligações entre os relés 7SA87 (A) e 7SA86 (B). 

9. Cenário do Teste 

As faltas ocorrem nas cinco situações distintas mostradas na figura a seguir. Na figura 
o “Relé A” representa o relé 7SA87 e o “Relé B” representa o relé 7SA86. 
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Figura 49 – Cenários de faltas para teste. 

9.1. Falta 1 

Nesse caso a falta está fora da zona Z1 e dentro da zona Z1B do Relé A. Para o Relé B a 
falta esta dentro de sua zona Z1. Com o auxílio da teleproteção espera-se que o Relé B envie 
um sinal para o Relé A indicando que a falta está localizada na sua zona Z1. O Relé A recebe 
o sinal e verifica que a falta esta dentro da sua zona Z1B emitindo o sinal de trip.  

Se por algum motivo o Relé A não receber o sinal de atuação pela zona Z1 do Relé B, o 
Relé A emite um sinal de trip pela zona Z2 com uma temporização maior. 

9.2. Falta 2 

Semelhante ao o que acontece no cenário da Falta 1, nesta situação o Relé A que 
enxergará a falta em sua Z1 e transmitirá um sinal de permissão para o Relé B, que por sua 
vez verificará que a falta está em sua Z1B, completando assim os requisitos para uma 
atuação por teleproteção. 

De modo, se o sinal do Relé A não for recebido pelo Relé B, este último realizará a 
abertura do disjuntor pela sua Z2, após o tempo de atraso intencional. 

9.3. Falta 3 

Ambos os relés emitem trip através de suas Z1s. 

9.4. Falta 4 

Somente o Relé A deve emitir trip pela zona Z3. O Relé B não deve emitir trip por 
nenhuma zona. 

9.5. Falta 5 

Somente o Relé B deve emitir trip pela zona Z3. O Relé A não deve emitir trip por 
nenhuma zona. 

10. Ajustes Gerais para os Testes 

Todas as configurações abordadas neste item devem ser aplicadas nos dois relés 
(7SA87 e 7SA86). 
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O software da plataforma CTC a ser utilizado será o “Sequenc”. Neste iremos definir 
blocos de geração de Pré-falta, Falta e Pós-falta. A Falta será definida por impedância com 
corrente constante. 

Acesse o software “Sequenc” na plataforma CTC. 

 
Figura 50 – Software Sequenc. 

10.1. Configurações básicas 

Após a abertura do software “Sequenc”, abra a tela “Ajustes”, localizada na barra de 
ferramentas superior. Devemos nos atentar ao preenchimento das informações que 
caracterizarão o teste no relatório. A figura a seguir apresenta a tela de “Ajustes” e expõe um 
exemplo de preenchimento das “Informações Gerais”. 
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Figura 51 – Tela de Ajustes dentro do software Sequenc. 

Também na área de “Ajustes”, existem outras abas úteis para o usuário. Na figura a 
seguir, dentro da aba “Sistema”, são configurados os valores de frequência, sequência de 
fase, tensões primárias e secundárias, correntes primárias e secundárias, relações de 
transformação de TPs e TCs. Existem ainda duas subabas “Impedância” e “Fonte”, cujos 
dados não são relevantes para esse teste. 
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Figura 52 – Aba “Sistema” da janela Ajustes. 

Existem outras abas onde o usuário pode inserir “Notas & Obs.”, “Figuras explicativas”, 
pode criar um “Check List” dos procedimentos para realização de teste e ainda criar um 
esquema com toda a pinagem das ligações entre mala de teste e o equipamento de teste. 

Caso o software não esteja online com a mala de testes, estabeleça a conexão através 
do ícone destacado em círculo na figura a seguir. Além disso, acesse o botão “Direc Canais”, 
destacado na figura a seguir, para que seja feito o direcionamento dos canais que serão 
utilizados no teste. Em seguida, clique no botão “Configurar” para acessar a área de 
configuração do hardware, controle da fonte auxiliar DC e definição do modo de 
sensibilização das binárias de entrada. 
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Figura 53 – Janela de Direcionamento de Canais. 

Escolha a configuração “6x 32 A; 220 VA” em “Padrão - Correntes” para que tanto os 
canais de corrente, quanto os de tensão sejam definidos. Ajuste também a fonte auxiliar 
para 220V em “Fonte Auxiliar” e a binária de entrada 3 (BI3) para modo “BI – Tensão” com 
nível de sensibilização de 50Vdc.  

  
Figura 54 – Configuração do Hardware. 
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De volta a janela de “Direcionamento de Canais”, acesse a aba “Entradas: Binárias, 
GOOSE e Analóg. DC” e, na área das binárias de entrada, renomeie as BI01 para “TRIP” e BI02 
para “REMOTA”, conforme orienta a figura a seguir. Deste modo, todos os sinais colhidos 
pela BI01 representarão um sinal de Trip do relé, seja pelas zonas 1, 2 e 3 ou pela operação 
da teleproteção. Por outro lado, a BI02 indicará que o relé em análise recebeu o sinal 
permissivo do relé na remota. 

 
Figura 55 – Nomeação das binárias de entrada. 

Configurado o hardware, confirme as solicitações e retorne para a área do 
“Direcionamento de Canais”. Em seguida, marque a opção “Básico”, conforme destacado na 
figura a seguir, e confirme a ação na janela seguinte. A partir desta ação, todos os canais 
serão automaticamente atualizados, de modo que o software e o hardware estarão 
alinhados em termos de quais ligações serão utilizadas nas saídas analógicas. 

 
Figura 56 – Atualização automática do hardware. 
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11. Testes de Teleproteção 

Procederemos a seguir com os testes de todos os cenários elencados no item 9 deste 
documento. 

11.1. Cenário 1: Falta1 sem teleproteção 

 
Figura 57 – Cenário Falta 1. 

Na primeira etapa verifica-se apenas o tempo de operação do 7SA87 (Relé A) mediante 
a ausência do sistema de teleproteção. 

Na área inicial do software Sequenc, estabeleça 3 blocos de geração através do botão 
“Inserir Nova” em destaque abaixo. Nomeie-os como “Pré-falta”, “Falta” e “Pós-falta”, 
respectivamente, e insira tempos de geração de 0,5, 0,35 e 0,5 segundos, respectivamente, 
para cada bloco. Além disso, defina na Pré-falta uma condição nominal de operação (por 
exemplo: 66,4V e 5A equilibrado), na Falta altere o modo de geração do bloco para “Z-I 
Const.” e na Pós-falta defina uma geração de tensão nominal (66,4V equilibrado). 

Para facilitar o cálculo da impedância as faltas parametrizadas serão sempre trifásicas 
ou A-B-C com ângulo de 0º ou 180º. Desse modo preocupa-se apenas com valor da 
resistência da linha. Considerando a resistência total da linha como 0,3125Ω foi utilizado 
um ponto a 88% da subestação do Relé A, resultando em uma impedância de falta de 
0,275Ω. 

A figura a seguir destaca os pontos supracitados. 
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Figura 58 – Ajuste dos blocos de geração. 

Expanda a área “Forma de Onda” em destaque na figura a seguir e desmarque as caixas 
de todos os sinais que não serão avaliados no teste. No caso em questão, deixaremos 
apenas as binárias 1 e 2 (TRIP e REMOTA) para análise. 

 
Figura 59 – Forma de Onda das binárias de entrada. 
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Por fim, crie uma linha de avaliação de tempo na seção “Avaliações” de modo a avaliar 
se o relé A atuará de fato na zona esperada (Zona 2 = 0,3 segundos), conforme mostra a 
figura a seguir. Se atente ao preencher os campos, definindo o início da avaliação e a binária 
de entrada que finalizará a contagem de tempo. Os desvios, ou tolerâncias, são 
fundamentais e podem ser encontrados tanto no manual do relé quanto no Apêndice A 
deste documento. 

Para iniciar o teste, clique no botão “Iniciar” em destaque abaixo. 

 
Figura 60 – Linha de avaliação de tempo. 

Na imagem a seguir podemos avaliar os resultados a partir do “Status” da linha de 
avaliação e da oscilografia das binárias de entrada. Nesta última podemos ver que apenas o 
sinal de TRIP é emitido pelo relé, e com base no tempo encontrado na linha de avaliação, 
verificamos que a Z2 foi responsável por este sinal (0,3 segundos). Portanto, sem o recurso 
da teleproteção, o relé A só atuará após o retardo de tempo intencional. 
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Figura 61 – Resultados teste Falta 1 sem teleproteção. 

11.2. Cenário 2: Falta1 com teleproteção  

Relé 7SA87 (A) 

Nesta etapa reproduziremos a mesmo falta, porém com a presença da teleproteção. 
Ou seja, o relé A agora receberá o sinal permissivo do relé B para que este primeiro possa 
emitir um sinal de Trip quase que instantaneamente. A figura a seguir ilustra esta questão. 
Para edição do teste clique em “Reeditar Teste”. 
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Figura 62 – Alterando o tempo nominal de atuação do relé na avaliação. 

Será necessário aplicar exatamente a mesma geração em ambos os relés em teste, o 
que nos levará a utilizar o sistema de sincronização da Conprove, o CE-GPS. Considerando 
um esquema de teste com 2 conjuntos de CE-GPS, CE-6710 e relé de proteção (7SA87 e 
7SA86), demonstraremos a seguir como sincronizar as malas de testes da Conprove para 
iniciarem sua geração em um mesmo instante. 

Acesse a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 63 – Reedição do teste e recurso “Config. Sync”. 

Na janela de configuração de sincronismo, selecione o “CE-GPS” como recurso para 
sincronização. Considerando que toda a conexão do “CE-GPS” já foi providenciada e o 
mesmo já está recebendo os sinais dos satélites, podemos verificar que um horário é 
apresentado nos campos superiores de “Data e Hora”. Já na área inferior devemos habilitar o 
recebimento do sinal do GPS como trigger da geração. Feito isto, defina a data e um horário 
para início da geração, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 64 – Configuração do sincronismo para geração – Relé A. 

De volta a tela inicial do software “Sequenc”, expanda a área “Sequências” e depois a 
aba “Tempo e Avanço”, em destaque na figura abaixo. Nesta aba faremos a configuração do 
disparo da geração para o sinal de trigger do sistema de GPS. Portanto, no campo “Disparo 
p/” selecione a opção “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 
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Figura 65 – Configurando o trigger de disparo da geração. 

Relé 7SA86 (B) 

Realizados os ajustes do Relé 1 (7SA87) e condicionada a geração do mesmo à um 
horário especifico (sincronização), basta agora inserirmos as condições da Falta 1 no Relé 2 
(7SA86). 

Considerando a conexão com a mala de testes CE-6710, responsável pela injeção no 
Relé 2 e monitoramento do mesmo, proceda com os seguintes ajustes. 

Na área inicial do software Sequenc, estabeleça 3 blocos de geração através do botão 
“Inserir Nova” em destaque abaixo. Nomeie-os como “Pré-falta”, “Falta” e “Pós-falta”, 
respectivamente, e insira tempos de geração de 0,5, 0,35 e 0,5 segundos, respectivamente, 
para cada bloco. Além disso, defina na Pré-falta uma condição nominal de operação com 
corrente invertida (180°), na Falta altere o modo de geração do bloco para “Z-I Const.” e na 
Pós-falta defina uma geração de tensão nominal equilibrada. 

Considerando apenas a resistência total da linha como 0,3125Ω foi utilizado um ponto 
a 12% da subestação do Relé B, resultando em uma impedância de falta de 0,0375Ω. Note 
que impedância vista pelo Relé A mais a impedância vista pelo Relé B é de 100%, ou seja, 
0,275 Ω + 0,0375 Ω = 0,3125 Ω. 

Configure também uma linha de avaliação de tempo nos mesmos moldes da que foi 
criada no Relé A. 

A figura a seguir destaca os pontos supracitados. 
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Figura 66 – Ajustes para CE-6710 do Relé B (7SA86). 

De forma complementar ao ajuste de sincronização do Relé A, no Relé B será 
necessário fazer exatamente os mesmos ajustes. 

Acesse a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 67 – Reedição do teste e recurso “Config. Sync”. 

Em seguida, selecionado a opção “Ext:CE-GPS” como modo de sincronização, defina 
data e um horário para início da geração, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 68 – Configuração do sincronismo para geração – Relé B. 

De volta a tela inicial do software Sequenc, expanda a área “Sequências” e depois a aba 
“Tempo e Avanço”. No campo “Disparo p/” selecione a opção “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 

 
Figura 69 – Configurando o trigger de disparo da geração. 
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Resultados 

Os resultados do teste de Ponta-a-Ponta devem ser avaliados considerando as 
oscilografias das binárias de saída em uso de ambos os relés. 

Para a Falta1, o Relé A (7SA87), operou através da sua lógica de teleproteção, onde o 
sinal recebido da remota foi essencial para a aceleração do seu trip. A figura a seguir 
evidencia que, apesar do ponto de falta estar fora da zona 1 do Relé A, este operou em um 
tempo próximo de 0 segundos (28,89ms) devido ao esquema de teleproteção. 

Podemos notar através do sinal “REMOTA”, que só após o recebimento deste que o Relé 
A comanda a abertura do seu disjuntor. 

 
Figura 70 – Resultado teste Cenário 2 – Relé A. 

Na outra ponta da linha, os resultados encontrados no Relé B são diferentes. Podemos 
notar que o IED opera em sua zona 1, enviando o sinal permissivo de teleproteção para o 
Relé A. No sinal “REMOTA” podemos ver que o relé recebe um sinal do Relé A só depois que 
este libera o comando de trip. 
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Figura 71 – Resultado teste Cenário 2 – Relé B. 

11.3. Cenário 3: Falta2 sem teleproteção 

 
Figura 72 – Cenário com Falta2. 

Assim como feito no Cenário 1 (Falta1 sem teleproteção), neste iremos aplicar uma 
falta semelhante, porém próxima do Relé A (12% da linha = 37,50mΩ) e distante do Relé B 
(88% da linha = 275,0mΩ). 

A figura a seguir destaca os ajustes para avaliação do comportamento do Relé B para 
esta falta. 

Clique em “Reeditar Teste” para prosseguir com a edição. 
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Figura 73 – Ajuste dos blocos de geração. 

Certifique-se que o disparo da geração na aba “Tempo e Avanço”, dentro da área de 
sequências, está em “Software” conforme orienta a figura a seguir. 

 
Figura 74 – Disparo da geração pelo Software. 
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Expanda a área “Forma de Onda” para análise dos resultados nas binárias de entrada. 

Por fim, na linha de avaliação de tempo, altere o valor do tempo nominal de atuação 
para 0,3 segundos, visto que se espera que a zona 2 do Relé B que libere o comando de Trip 
neste teste. 

Para iniciar o teste, clique no botão “Iniciar” em destaque abaixo. 

 
Figura 75 – Linha de avaliação de tempo. 

Na imagem a seguir podemos avaliar os resultados a partir do “Status” da linha de 
avaliação e da oscilografia das binárias de entrada. Nesta última podemos ver que apenas o 
sinal de TRIP é emitido pelo relé, e com base no tempo encontrado na linha de avaliação, 
verificamos que a Z2 foi responsável por este sinal (0,3 segundos). Portanto, sem o recurso 
da teleproteção, o relé B só atuará após o retardo de tempo intencional. 
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Figura 76 – Resultados teste Falta 2 sem teleproteção. 

11.4. Cenário 4: Falta2 com teleproteção  

Relé 7SA87 (A) 

Nesta etapa reproduziremos a mesmo falta, porém com a presença da teleproteção, 
assim como feito no Cenário 2 (Falta 1 com teleproteção).  

Altere o tempo nominal de operação do relé na linha de avaliação para “0s”, visto que 
este agora usufruirá da lógica de teleproteção para aceleração da sua atuação. Além disso, 
defina a impedância de falta para o Relé A para “37,50mΩ” com ângulo “0°”. 

A figura a seguir ilustra esta questão. Para edição do teste clique em “Reeditar Teste”. 
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Figura 77 – Ajustes Relé A para Cenário 4. 

Repita o procedimento de sincronização realizado no Cenário 2 para este teste. Acesse 
a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 78 – Recurso “Config. Sync”. 

Na janela de configuração de sincronismo, selecione o “CE-GPS” como recurso para 
sincronização. Considerando que toda a conexão do CE-GPS já foi providenciada e o mesmo 
já está recebendo os sinais dos satélites, podemos verificar que um horário é apresentado 
nos campos superiores de “Data e Hora”. Já na área inferior devemos habilitar o recebimento 
do sinal do GPS como trigger da geração. Feito isto, defina a data e um horário para início da 
geração, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 79 – Configuração do sincronismo para geração – Relé A. 

De volta a tela inicial do software Sequenc, expanda a área “Sequências” e acesse a aba 
“Tempo e Avanço”. Certifique-se que o disparo da geração está como “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 

 
Figura 80 – Configurando o trigger de disparo da geração. 
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Relé 7SA86 (B) 

Realizados os ajustes do Relé 1 (7SA87) e condicionada a geração do mesmo à um 
horário especifico (sincronização), basta agora inserirmos as condições da Falta 2 no Relé 2 
(7SA86). 

Considerando a conexão com a mala de testes CE-6710, responsável pela injeção no 
Relé 2 e monitoramento do mesmo, proceda com os seguintes ajustes. 

Redefina o valor de impedância do Relé 2 para “275,0mΩ” e “0°”. Certifique-se também 
que o tempo nominal da linha da avaliação está em “0s”. 

A figura a seguir destaca os pontos supracitados. 

 
Figura 81 – Ajustes para CE-6710 do Relé B (7SA86). 

De forma complementar ao ajuste de sincronização do Relé A, no Relé B será 
necessário fazer exatamente os mesmos ajustes. 

Acesse a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 82 – Reedição do teste e recurso “Config. Sync”. 

Em seguida, selecionado a opção “Ext:CE-GPS” como modo de sincronização, defina 
data e um horário para início da geração, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 83 – Configuração do sincronismo para geração – Relé B. 

De volta a tela inicial do software Sequenc, expanda a área “Sequências” e depois a aba 
“Tempo e Avanço”. No campo “Disparo p/” selecione a opção “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 

 
Figura 84 – Configurando o trigger de disparo da geração. 
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Resultados 

Para a Falta2, o Relé B (7SA86), operou através da sua lógica de teleproteção, onde o 
sinal recebido da remota foi essencial para a aceleração do seu trip. A figura a seguir 
evidencia que, apesar do ponto de falta estar fora da zona 1 do Relé B, este operou em um 
tempo próximo de 0 segundos (27,15ms) devido ao esquema de teleproteção. 

Podemos notar através do sinal “REMOTA”, que só após o recebimento deste que o Relé 
Bcomanda a abertura do seu disjuntor. 

 
Figura 85 – Resultado teste Cenário 4 – Relé B. 

Na outra ponta da linha, os resultados encontrados no Relé A são diferentes. Podemos 
notar que o IED opera em sua zona 1, enviando o sinal permissivo de teleproteção para o 
Relé B. No sinal “REMOTA” podemos ver que o relé recebe um sinal do Relé B só depois que 
este libera o comando de trip. 
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Figura 86 – Resultado teste Cenário 4 – Relé A. 

11.5. Cenário 5: Falta3 com teleproteção  

Relé 7SA87 (A) 

O Cenário 5 reproduzirá a Falta 3, a qual se localizará exatamente no meio da linha.  

 

 
Figura 87 – Cenário Falta 3. 

Considerando que a linha possui uma impedância de 0,3125Ω, uma falta exatamente 
no meio deve ter uma impedância de 0,156Ω. Aplique este valor de impedância com ângulo 
0° no Relé A. 

A figura a seguir ilustra esta questão. Para edição do teste clique em “Reeditar Teste”. 
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Figura 88 – Ajustes Relé A para Cenário 5. 

Repita o procedimento de sincronização realizado no Cenário 2 para este teste. Acesse 
a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 89 – Recurso “Config. Sync”. 

Na janela de configuração de sincronismo, selecione o “CE-GPS” como recurso para 
sincronização. Considerando que toda a conexão do CE-GPS já foi providenciada e o mesmo 
já está recebendo os sinais dos satélites, podemos verificar que um horário é apresentado 
nos campos superiores de “Data e Hora”. Já na área inferior devemos habilitar o recebimento 
do sinal do GPS como trigger da geração. Feito isto, defina a data e um horário para início da 
geração, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 90 – Configuração do sincronismo para geração – Relé A. 

De volta a tela inicial do software Sequenc, expanda a área “Sequências” e acesse a aba 
“Tempo e Avanço”. Certifique-se que o disparo da geração está como “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 

 
Figura 91 – Configurando o trigger de disparo da geração. 



66 

 
INDÚSTRIA & COMÉRCIO 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 75 – Bairro Custódio Pereira – CEP 38405-202 
Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3218-6800 - Fax: (34) 3218-6810 
www.conprove.com.br – www.conprove.com.br/forum – suporte@conprove.com.br 

Relé 7SA86 (B) 

Assim como foi feito no Relé A, defina uma impedância de falta de 0,156Ω e ângulo 
0°. 

A figura a seguir destaca os pontos supracitados. 

 
Figura 92 – Ajustes para CE-6710 do Relé B (7SA86). 

De forma complementar ao ajuste de sincronização do Relé A, no Relé B será 
necessário fazer exatamente os mesmos ajustes. 

Acesse a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 93 – Reedição do teste e recurso “Config. Sync”. 

Em seguida, selecionado a opção “Ext:CE-GPS” como modo de sincronização, defina 
data e um horário para início da geração, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 94 – Configuração do sincronismo para geração – Relé B. 

De volta a tela inicial do software Sequenc, expanda a área “Sequências” e depois a aba 
“Tempo e Avanço”. No campo “Disparo p/” selecione a opção “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 

 
Figura 95 – Configurando o trigger de disparo da geração. 
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Resultados 

Para a Falta3, tanto o Relé A, quanto o Relé B, atuarão em suas zonas 1. Deste modo o 
tempo nominal esperado para o disparo do Trip é próximo de 0 segundos0 segundos. As 
figuras a seguir apresentem sinais das binárias dos dois relés e o resultado da linha de 
avaliação. Vale destacar que os dois relés alegam que receberam o sinal da remota 
(REMOTA), o que de fato é esperado já que ambos atuaram em suas zonas 1. 

 
Figura 96 – Resultado teste Cenário 5 – Relé A. 
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Figura 97 – Resultado teste Cenário 5 – Relé B. 

11.6. Cenário 6: Falta4 com Teleproteção 

Relé 7SA87 (A) 

O Cenário 6 reproduzirá a Falta 4, a qual se localizará a montante do Relé A. Sua 
posição será verificada apenas pela zona reversa do Relé A (zona 3). Portanto, não haverá 
nenhum sinal de teleproteção entre os relés, visto que a emissão deste componente 
depende da atuação das zonas 1.  

 

 
Figura 98 – Cenário Falta 6. 

Aplique uma impedância de falta de 0,8Ω e ângulo 180° no Relé A para que este 
enxergue a falta apenas na sua zona 3. Além disso, altere o tempo nominal de atuação da 
linha de avaliação para 0,6s, o qual corresponde ao tempo de atuação da zona 3. 
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Como a Falta4 será verificada pela zona 3 do Relé A, o tempo de geração deve ser 
superior ao tempo de operação nominal, ou seja, altere o tempo de geração da sequência 
“Falta” para 0,8 segundos. 

A figura a seguir ilustra esta questão. Para edição do teste clique em “Reeditar Teste”. 

 
Figura 99 – Ajustes Relé A para Cenário 6. 

Repita o procedimento de sincronização realizado no Cenário 2 para este teste. Acesse 
a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 100 – Recurso “Config. Sync”. 

Na janela de configuração de sincronismo, selecione o “CE-GPS” como recurso para 
sincronização. Considerando que toda a conexão do CE-GPS já foi providenciada e o mesmo 
já está recebendo os sinais dos satélites, podemos verificar que um horário é apresentado 
nos campos superiores de “Data e Hora”. Já na área inferior devemos habilitar o recebimento 
do sinal IRIG-B como trigger da geração. Feito isto, defina a data e um horário para início da 
geração, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 101 – Configuração do sincronismo para geração – Relé A. 

De volta a tela inicial do software Sequenc, expanda a área “Sequências” e acesse a aba 
“Tempo e Avanço”. Certifique-se que o disparo da geração está como “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 

 
Figura 102 – Configurando o trigger de disparo da geração. 
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Relé 7SA86 (B) 

No Relé B, o ajuste da impedância da falta deve considerar a impedância vista pelo Relé 
A mais a impedância da linha, ou seja: 0,8Ω + 0,3125Ω = 1,125Ω. Deste modo ajustaremos 
a impedância da falta para 1,1Ω e 0°. 

O Relé B não deverá atuar de maneira alguma, portanto, manteremos seu tempo 
nominal de atuação na linha de avaliação igual a 0 segundos. 

Altere também o tempo de geração da sequência “Falta” para 0,8 segundos, assim 
como feito no Relé A. 

A figura a seguir destaca os pontos supracitados. 

 
Figura 103 – Ajustes para CE-6710 do Relé B (7SA86). 

De forma complementar ao ajuste de sincronização do Relé A, no Relé B será 
necessário fazer exatamente os mesmos ajustes. 

Acesse a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 104 – Reedição do teste e recurso “Config. Sync”. 

Em seguida, selecionado a opção “Ext:CE-GPS” como modo de sincronização, defina 
data e um horário para início da geração, conforme apresenta a figura a seguir. 



73 

 
INDÚSTRIA & COMÉRCIO 

INSTRUMENTOS PARA TESTES ELÉTRICOS 

Rua Visconde de Ouro Preto, 75 – Bairro Custódio Pereira – CEP 38405-202 
Uberlândia/MG 
Telefone: (34) 3218-6800 - Fax: (34) 3218-6810 
www.conprove.com.br – www.conprove.com.br/forum – suporte@conprove.com.br 

 
Figura 105 – Configuração do sincronismo para geração – Relé B. 

De volta a tela inicial do software Sequenc, expanda a área “Sequências” e depois a aba 
“Tempo e Avanço”. No campo “Disparo p/” selecione a opção “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 

 
Figura 106 – Configurando o trigger de disparo da geração. 
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Resultados 

Para a Falta4, apenas o Relé A emitirá um sinal de Trip. A zona responsável por esta 
operação será a zona 3, a qual é reversa e atua em 0,6 segundos. Para esta falta reversa, 
nenhuma zona para emissão do sinal de teleproteção enxergará o problema. Portanto, ainda 
que a teleproteção esteja presente, está não surtirá nenhum efeito. 

A seguir podemos notar na linha de avaliação e nas oscilografia das binárias que o Relé 
A de fato atua próximo de 0,6 segundos e não recebe nenhum sinal da remota, conforme 
esperado. 

 
Figura 107 – Resultado teste Cenário 6 – Relé A. 

O Relé B, conforme abaixo, não emite nenhum sinal de operação e também não recebe 
nenhum sinal da remota, já que a falta está além da sua maior zona direta, a zona 2, e a 
zona 1 do Relé A não foi sensibilizada para que o sinal de teleproteção fosse emitido. 
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Figura 108 – Resultado teste Cenário 6 – Relé B. 

11.7. Cenário 7: Falta5 com Teleproteção 

Relé 7SA87 (A) 

O Cenário 7 reproduzirá a Falta 5, a qual se localizará a jusante do Relé B. Sua posição 
será verificada apenas pela zona reversa do Relé B (zona 3). Portanto, não haverá nenhum 
sinal de teleproteção entre os relés, visto que a emissão deste componente depende da 
atuação das zonas 1.  

 

 
Figura 109 – Cenário Falta 7. 

Assim como feito no cenário 6 para o Relé B, defina para o Relé A uma impedância de 
falta de 1,1Ω e ângulo 0°. Altere também o tempo nominal de operação na linha de 
avaliação para 0 segundos, visto que espera-se que o Relé A não emita nenhum sinal de 
Trip. Além disso, certifique-se que o tempo de geração da sequência “Falta” dure 0,8 
segundos. 
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A figura a seguir ilustra esta questão. Para edição do teste clique em “Reeditar Teste”. 

 
Figura 110 – Ajustes Relé A para Cenário 7. 

Repita o procedimento de sincronização realizado no Cenário 2 para este teste. Acesse 
a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 111 – Recurso “Config. Sync”. 

Na janela de configuração de sincronismo, selecione o “CE-GPS” como recurso para 
sincronização. Considerando que toda a conexão do CE-GPS já foi providenciada e o mesmo 
já está recebendo os sinais dos satélites, podemos verificar que um horário é apresentado 
nos campos superiores de “Data e Hora”. Já na área inferior devemos habilitar o recebimento 
do sinal IRIG-B como trigger da geração. Feito isto, defina a data e um horário para início da 
geração, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 112 – Configuração do sincronismo para geração – Relé A. 

De volta a tela inicial do software Sequenc, expanda a área “Sequências” e acesse a aba 
“Tempo e Avanço”. Certifique-se que o disparo da geração está como “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 

 
Figura 113 – Configurando o trigger de disparo da geração. 
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Relé 7SA86 (B) 

O Relé B deve enxergar uma falta de impedância 0,8Ω com ângulo de 180°. Altere o 
tempo nominal de operação da linha de avaliação para 0,6 segundos e garanta que o tempo 
de geração da sequência “Falta” é de 0,8 segundos, assim como feito no Relé A. 

A figura a seguir destaca os pontos supracitados. 

 
Figura 114 – Ajustes para CE-6710 do Relé B (7SA86). 

De forma complementar ao ajuste de sincronização do Relé A, no Relé B será 
necessário fazer exatamente os mesmos ajustes. 

Acesse a área de configuração de sincronismo clicando no recurso “Config. Sync.”. 

 
Figura 115 – Reedição do teste e recurso “Config. Sync”. 

Em seguida, selecionado a opção “Ext:CE-GPS” como modo de sincronização, defina 
data e um horário para início da geração, conforme apresenta a figura a seguir. 
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Figura 116 – Configuração do sincronismo para geração – Relé B. 

De volta a tela inicial do software Sequenc, expanda a área “Sequências” e depois a aba 
“Tempo e Avanço”. No campo “Disparo p/” selecione a opção “GPS”.  

Por fim, clique no botão “Iniciar” para que a mala de testes entre em condição de 
espera do trigger do GPS para iniciar a geração. 

 
Figura 117 – Configurando o trigger de disparo da geração. 
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Resultados 

Assim como acontece no Cenário 6, apenas um dos relés apresentará atuação e 
somente através de sua zona 3. No caso do Cenário 7, o Relé B que liberará o sinal de trip 
próximo de 0,6 segundos e não receberá nenhum sinal de teleproteção da remota. 

Na figura a seguir podemos notar que o Relé A não operou e não recebeu nenhum 
sinal da remota, conforme esperado. 

 
Figura 118 – Resultado teste Cenário 7 – Relé A. 

O Relé B, conforme abaixo, emitiu um sinal de trip pela zona 3 (0,6 segundos) e não 
recebeu nenhum sinal de teleproteção. 
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Figura 119 – Resultado teste Cenário 7 – Relé B. 

12. Relatório 

Finalizado o teste para verificação da função de Teleproteção PUTT, retorne a tela 
inicial do software Sequenc e clique no botão “Apresentar Relatório” que se encontra na 
barra principal e em destaque na figura a seguir. 

 
Figura 120 – Criação do relatório dos testes. 

Serão apresentadas opções de dados a serem distribuídos no relatório, conforme 
apresenta a figura a seguir. Escolha aqueles importantes para atender suas demandas. 
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Figura 121 – Dados para Relatório. 

A figura a baixo apresenta o inicio de um relatório. Vale mencionar que dentro do 
Conprove Test Center  (CTC) possuí uma ferramenta chamada “Preferências”, que permite ao 
usuário inserir uma figura para preencher a imagem do cabeçalho do relatório com a logo 
da empresa, por exemplo. Além disso, conforme destaca a figura a seguir, é possível 
converter o relatório para .pdf e .doc, portanto, este último permite a alteração do 
documento, ainda que sejam perdidas as características que tornam o relatório um 
documento integralmente produzido pelos softwares da Conprove. 

 
Figura 122– Relatório de testes. 
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Apêndice A – Dados Técnicos 

 

 
Figura 123 – Dados técnicos de medição de distância.
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Apêndice B – Diagrama de Terminais 

 
Figura 124 – Diagrama de bornes dos Relés 7SA86 e 7SA87 (modelo IO202).
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Apêndice C – CE-GPS 

A seguir mostra-se a parte frontal do CE-GPS.  

 
Figura 125 – Frente CE-GPS. 

A próxima foto mostra a parte traseira do CE-GPS.  

 
Figura 126 – Traseira CE-GPS. 

Para comunicação entre o CE-GPS e o CE-6710 existe um cabo com um conector 
circular 8 vias de um lado e um conector DB15 na outra ponta.  

 
Figura 127 – Cabo 8 vias para CE-GPS – Terminal DB15.  

Ligue o conector DB15 no conector “SYSTEM INTERFACE” da figura acima. 

O outro lado do cabo deve ser ligado ao conector de 8 vias (GPS/IRIG) do CE-6710. 
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Figura 128 – Cabo 8 vias para CE-GPS – Terminal para entrada 

“GPS/IRIG” da mala de testes. 

Parte traseira da mala do CE-6710.  

 
Figura 129 – Entrada “GPS/IRIG” da mala de testes Conprove. 

Por fim ligue a fonte de alimentação do GPS e o cabo da Antena.  

 
Figura 130 – Antena para sinais GPS. 

Conexões traseiras do CE-GPS.  
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Figura 131 – Conexões com o CE-GPS. 

Existem três LEDs na parte frontal do CE-GPS. Dependendo do estado de cada um 
desses LEDs o GPS está em uma determinada configuração. A seguir mostram-se todos os 
estados de operação: 

Tabela 2 – Estados de Operação do CE-GPS. 

LED 
“STATUS” DO GPS 

ALARM READY POWER 

Desligado Desligado Desligado* 

Desligado*: indica que não há fonte de 
alimentação conectada ao equipamento 
ou há algum tipo de problema no 
microprocessador. 

Piscando 
(algumas vezes) 

Piscando 
(algumas vezes) 

Piscando 
(algumas vezes) 

Ocorre na “energização” do equipamento e 
indica que as tarefas de inicialização foram 
completadas. 

Ligado Desligado 
Ligado ou 
Piscando* 

Equipamento no Modo 1: O equipamento 
está em “warm-up” e ainda não é capaz de 
fornecer informação correta de tempo. 

Piscando*: indica uma falha de 
“hardware”: na antena, no cabo da antena 
ou no sinal de saída de 10MHz. 

Desligado Desligado 
Ligado ou 
Piscando* 

Equipamento no Modo 1: O equipamento 
está em “warm-up”, porém, já é capaz de 
fornecer informação correta de tempo. 

Indica uma falha de “hardware”: na 
antena, no cabo da antena ou no sinal de 
saída de 10MHz. 

Desligado ou 
Piscando** 

Piscando 
Ligado ou 
Piscando* 

Equipamento no Modo 2: GPS operando 
normalmente. 

Piscando**: indica perda do GPS. 

Piscando*: indica uma falha de 
“hardware” na antena, no cabo da antena 
ou no sinal de saída de 10MHz. 
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Piscando Desligado 
Ligado ou 
Piscando* 

Equipamento no Modo 3: O equipamento 
não pode mais fornecer informação 
correta, pois ocorreu uma perda do sinal 
de satélite. 

Piscando*: indica uma falha de 
“hardware” na antena, no cabo da antena 
ou no sinal de saída de 10MHz. 

Desligado ou 
Piscando** 

Ligado 
Ligado ou 
Piscando* 

Equipamento no Modo 4: GPS operando 
normalmente, porém agora com precisão 
melhor que 1x109. 

Piscando**: indica perda do GPS. 

Piscando*: indica uma falha de 
“hardware” na antena, no cabo da antena 
ou no sinal de saída de 10MHz. 

Piscando Piscando 
Ligado ou 
Piscando* 

Equipamento no Modo 5: Equipamento 
não está mais em “fine-tunning”. Porém é 
capaz de manter a operação normal por 
um período inferior a 60 minutos 
(Intelligent Holdover). 

Piscando*: indica uma falha de 
“hardware” na antena, no cabo da antena 
ou no sinal de saída de 10MHz. 

Ligado Desligado 
Ligado ou 
Piscando* 

Coast Alarm: Equipamento em “fine-tuning 
hold” por mais de 60 minutos. 

Piscando*: indica uma falha de 
“hardware” na antena, no cabo da antena 
ou no sinal de saída de 10MHz. 

LEGENDA: 

 Piscando = liga e desliga repetidamente; 

 Equipamento no Modo 1 = “WarmUP”: Tempo de aquecimento do circuito 
(oscilador) para que atinja a temperatura de operação desejada. 

 Equipamento no Modo 2 = “Coarse tunning”: Ajuste grosso do relógio. 

 Equipamento no Modo 3 = “Coarse tunning hold”: Equipamento finaliza modo 
de ajuste grosso (“Coarse tunning”), sendo os valores de ajuste “resetados”. 
Ocorre principalmente quando perde o sinal de satélite. 

 Equipamento no Modo 4 = “Oscillator fine-tuning”: Ajuste fino do relógio; 

 Equipamento no Modo 5 = “Fine tunning hold”: Equipamento finaliza modo de 
ajuste fino (“Oscillator fine-tuning”). O controle passa a ser realizado pela 
tecnologia “Intelligent Holdover” que mantém a operação normal do 
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equipamento por até 60 minutos. Ocorre principalmente quando perde o sinal 
de satélite. 

RESUMO: O GPS está em condição de uso quando o LED “Ready” estiver ligado ou 
piscando, diferindo apenas na precisão do relógio. 
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Apêndice D – Testes no Distanc 

Nesse apêndice mostra-se como utilizar o software “Distanc” para o teste ponta-a-
ponta e ainda utilizar a falta com o ângulo da linha. 

O cenário de falta utilizado será o Cenário 2: Falta1 com teleproteção. A figura a seguir 
apresenta esta situação. 

 
Figura 132 – Cenário 2: Falta1 com teleproteção. 

Ajustes do Relé A (7SA87) 

Abra o software Distanc na plataforma Conprove Test Center (CTC). 

 
Figura 133 – Abrindo software Distanc. 

Na tela inicial do software, acesse a janela “Ajustes” para descrever seu teste e inserir 
os ajustes.  
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Na Janela Ajustes, preencha as “Informações Gerais” do teste como demonstra a figura 
abaixo. Nesta tela informam-se dados a respeito do dispositivo testado, local da instalação e 
o responsável. Sendo bastante prático para confecção do relatório. 

 
Figura 134 – Ajustes da aba “Informações Gerais”. 

Na aba “Sistema” são inseridos os valores de frequência, sequência de fase, tensões 
primárias e secundárias, as correntes primárias e secundárias do sistema, conforme expõe a 
figura a seguir. 
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Figura 135 – Ajustes da aba “Sistema”. 

Caso o usuário perceba a necessidade pode inserir comentários na aba “Nota & Obs.” e 
ainda alguma figura na aba “Figuras Explicativas”. 

Ainda na janela “Ajustes”, no botão “Distância” será possível inserir as informações da 
linha e criar todas as zonas ajustadas no relé. 

O primeiro passo é ajustar o comprimento e ângulo da linha assim como o fator de 
compensação de terra. As zonas já estão cadastradas e nesse apêndice não é descrito como 
realizar este procedimento. Caso o usuário possua dúvidas de como fazer, favor consultar o 
seguinte link: http://www.conprove.com.br/pub/i_tutoriais.html. Escolhendo dentre os 
tutorias de testes da função 21 o relé em questão.  

Selecione a primeira zona e clique no botão editar. 

http://www.conprove.com.br/pub/i_tutoriais.html
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Figura 136 – Dados da linha e criação/edição de zonas. 

Será apresentado a seguir o procedimento de ajustes apenas da zona 1, as outras 
zonas devem ser criadas/editadas seguindo os parâmetros definidos no relé. 

Assim como é feito no relé, nos ajustes da Conprove devem ser informados o alcance 
da zona nos eixos reativo e resistivo, ângulo característico e direção de atuação. Além disso, 
é importante se atentar as condições de tolerância, tempo de atuação, loop e a máscara do 
relé. A figura a seguir expõe os pontos supracitados. 

 
Figura 137 – Ajustes da zona 1 do Relé A (7SA87). 
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Teste de Ponto – Relé A (7SA87) 

Retorne a tela inicial do software Distanc e dentro da aba “Teste de Ponto”, selecione a 
subaba “ABC” para inserção do ponto de teste. Na aba à direita “Inserir/Editar Pontos” clique 
em “Novo Ponto” para inserir o ponto de falta. 

Conforme expõe a figura a seguir, definiremos um ponto em 90% da linha, ou seja, a 
zona 1 do Relé A não será capaz de operar, nem enviar um sinal de teleproteção para a 
remota. Sua atuação ficará a cargo do recebimento do sinal da remota para que junto com a 
verificação da falta pela zona Z1B haja atuação próximo de 0 segundos por parte deste relé. 

 
Figura 138 – Inserindo ponto da falta para o teste – Relé A. 

Definido o ponto de falta, clique na aba “Configurações de Teste” habilite a opção de 
pré-falta inserindo valores nominais com uma duração de 100ms. Na opção “Início da Falta” 
> “Modo” utilize a opção “Máximo Off Set”. Ajuste a interface de parada para BI1 e a interface 
de disparo para GPS. A figura a seguir destaca estes pontos. 
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Figura 139 – Ajustes em “Configurações dos Testes”. 

Em seguida, configure o disparo por GPS clicando na janela “Config Sync” na barra de 
ferramentas. Escolha um horário de disparo da geração, conforme exemplifica a figura a 
seguir. 

 
Figura 140 – Configuração de sincronismo no Relé A. 
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De volta na tela inicial do software Distanc e com a aba “Teste de Ponto” em tela, clique 
no botão “Iniciar” para que o software entre em um estado de espera pelo sinal de trigger do 
GPS e inicie de fato a geração. 

 
Figura 141 – Iniciar a espera pelo trigger da geração. 

Ajustes do Relé A (7SA87) 

Para o Relé B (7SA86), que está acoplado à outra mala de testes CE-6710, repita os 
ajustes realizados para o teste do Relé A.  

Teste de Ponto – Relé B (7SA86) 

Novamente, repita aqui os ajustes realizados no Relé A para preparo do teste. No 
entanto, diferencie nesta seção apenas o local do ponto de falta. 

Para o Relé B, a Falta1 está em 10% da linha, portanto, conforme orienta a figura a 
seguir, insira um ponto de falta exatamente nesta proporção. 
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Figura 142 - Inserindo ponto da falta para o teste – Relé B. 

Feita a mesma configuração na aba “Configurações dos Testes” e definido o mesmo 
horário de disparo na janela “Config Sync”, basta agora iniciar a espera pelo trigger da 
geração através do botão “Iniciar”. 

Resultados  

No Relé A podemos ver na figura a seguir que o mesmo operou conforme esperado 
para a falta a 90% da linha. Auxiliado pelo sinal da remota, este operou próximo de 0 
segundo pela zona Z1B. 
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Figura 143 – Resultados Relé A (7SA87). 

Para o Relé B, a situação é outra, este operou na sua zona instantânea (zona 1) 
conforme esperado. 

 
Figura 144 – Resultados Relé B (7SA86). 


