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TUTORIAL DE TESTE 

EQUIPAMENTO: Relé de Proteção. 

MARCA: SEL Schweitzer. 

MODELO: SEL-351A. 

FERRAMENTA: CE-6006, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024. 

FUNÇÕES: Localização de Faltas. 

OBJETIVO: Teste para verificação da localização de falta. 
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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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PROCEDIMENTO PARA TESTES DO RELÉ SEL-351A NO 
SOFTWARE SEQUENC 

1. Conexão do Relé a CE-6710 

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 SEL-351A. 

1.1. Fonte Auxiliar 

Para alimentação do relé, conecte o terminal positivo (vermelho) da fonte Aux Vdc da 
mala de testes no borne Z25 do relé e o terminal negativo (preto) no borne Z26, assim como 
demonstrado na figura a seguir. 

 
Figura 1 – Alimentação SEL-351A. 

1.2. Saídas Analógicas 

Conecte as saídas analógicas (Analog Outputs) V1, V2 e V3 da CE-6710 nos terminais 
Z09 (V1), Z10 (V2) e Z11 (V3), respectivamente, e seus comuns no borne Z12. Além disso, 
conecte também as saídas de analógicas I1, I2 e I3 da CE-6710 nos bornes Z01 (I1), Z03 (I2) 
e Z05 (I3) e seus comuns nos bornes Z02, Z04 e Z06, respectivamente. A figura a seguir 
expõe o procedimento. 

 
Figura 2 – Ligação dos canais analógicos. 
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2. Primeiros passos com o relé SEL-351A 

2.1. Comunicação entre PC e relé 

A comunicação com o relé em questão é feita através de um cabo serial conectado 
entre a porta frontal EIA-232 (PORT F) do relé e o computador que possuí o software 
AcSELerator. Conectado o relé ao computador, deve-se executar o software em questão 
clicando duas vezes sobre o ícone do mesmo.  

 
Figura 3 – Software para o SEL-351A. 

Com o software aberto, configure o tipo de comunicação que será realizada através da 
aba “Comunicações” e em seguida “Parâmetros”. Dentro da nova janela, selecione o “Tipo de 
Conexão Ativa” como “Serial” e finalize o processo clicando em “OK”. Certifique-se que, 
depois de finalizada esta etapa, o software apresentará uma condição de “Conectado” na 
parte inferior. A figura a seguir procura destacar os pontos elencados acima. 

Em algumas ocasiões, a “Velocidade dos Dados” selecionada na janela de comunicação 
não está de acordo com o ajustado no relé, nestes casos é preciso acessar o relé via sua 
interface e procurar pelo seu ajuste de “Baud Rate”. 

 
Figura 4 – Comunicação entre o relé e o computador. 
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2.2. Criação de arquivo de ajustes 

Nesta etapa clique na opção “Novo” do software e na nova janela selecione o relé “SEL-
351A” e sua respectiva versão, conforme destaca a figura a seguir. 

 
Figura 5 – Comunicação entre o relé e o computador. 

3. Parametrização do relé SEL-351A 

3.1. GENERAL SETTINGS 

Garantida a comunicação com o relé e criado o arquivo de ajustes, acesse a aba 
“General Settings”, localizada dentro de “Group 1” > “Set 1”. Dentro deste ambiente defina 
algumas características do sistema como relação de transformação dos TCs e TPs e tensão 
nominal do secundário dos TPs, conforme expõe a figura a seguir. 
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Figura 6 – Ajustes “General Settings”. 

3.2. LINE SETTINGS AND FAULT LOCATOR 

Defina as características da linha e ative o recurso de localização de falta no campo 
“EFLOC”, conforme apresentado na figura a seguir. 

 
Figura 7 – Configurações da linha e do localizador de faltas. 
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3.3. PHASE INSTANTANEOUS OVERCURRENT 

Antes de prosseguir com os ajustes, certifique-se que todas as outras funções de 
proteção disponíveis estão desabilitadas. 

Ainda dentro da aba “Set 1”, abra a área “Phase Instantaneous Overcurrent” e habilite a 
função Sobrecorrente de Fase selecionando a opção “1” na caixa de seleção do campo 
“E50P”. Defina a corrente de pickup do elemento de atuação no campo “50P1P” e o seu 
respectivo tempo de atuação no campo “67P1D”, conforme apresenta a figura a seguir. 

 
Figura 8 – Ajustes “Phase Instantaneous Overcurrent”. 

3.4. RESIDUAL GROUND INSTANTANEOUS OVERCURRENT 

Para testes onde serão aplicados apenas curtos trifásicos, o elemento de sobrecorrente 
de fase é suficiente. No entanto, para que possamos também avaliar uma condição de falta 
fase-terra, é preciso ajustar um elemento de sobrecorrente residual nas mesmas condições 
do elemento de fase. 

A figura a seguir apresenta os ajustes feitos no “Residual Ground Instantaneous 
Overcurrent”. 
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Figura 9 – Ajustes “Residual Ground Instantaneous Overcurrent”. 

3.5. TRIP LOGIC 

Dentro da seção “Trip Logic”, dentro da área “Logic 1” configure a equação “TR” com o 
elemento “67P1T”, conforme propõe a figura a seguir. 

 
Figura 10 – Ajustes “Trip Logic”. 
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3.6. OTHER EQUATIONS 

Dentro da área “Logic 1” acesse o campo “Other Equations” e defina o pickup do 
elemento de sobrecorrente de fase como um trigger para o registro de um evento. Para 
tanto, insira no campo “ER” o Word Bit “50P1”. 

 
Figura 11 – Registro de um evento a partir do pickup do elemento 50P1. 

3.7. GENERAL 

Por fim, no que diz respeito aos ajustes do relé, certifique-se que os ajustes da área 
“General”, dentro da aba “Global”, estão de acordo com a figura abaixo. 



11 

 
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 12 – Ajustes “General”. 

4. Envio dos ajustes para o relé 

Assim como destacado na figura a seguir, clique no botão “Enviar Ajustes Ativos” e, na 
janela apresentada, mantenha as caixas “Global”, “Set 1” e “Selogic1” selecionadas. Por fim, 
clique em “OK” para envio dos ajustes. A figura a seguir procura destacar os pontos 
supracitados.  
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Figura 13 – Envio dos ajustes do relé. 

5. Ajustes do software Sequenc 

Enviados os ajustes do teste para o relé, inicia-se na sequência a parametrização do 
teste no software Sequenc da Conprove. 

Abra o software Conprove Test Center (CTC), apresentado na figura a baixo. 

 
Conprove 

Test Center  
Figura 14 – Ícone do Conprove Test Center. 

5.1. Primeiros passos no Sequenc 

Abra o software Sequenc dentro da área de software do Conprove Test Center (CTC), 
conforme destaca a figura na sequência. 
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Figura 15 – Área de software do CTC. 

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 16 – 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. 

  
Figura 17 – Aba “Sistema” da janela Ajustes. 
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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. 

5.2. Configurações do software Sequenc 

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. 

 
Figura 18 – 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 110V em “Fonte Auxiliar”. 
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Figura 19 – Configuração do Hardware. 

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 20 – Atualização automática do hardware. 

6. Testes do Localizador de Faltas 

Retornando a área inicial do software Sequenc, feche todas as áreas, com exceção de 
“Sequências” para facilitar o trabalho. 
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Figura 21 – Área inicial do software Sequenc. 

Em seguida, expanda a aba “NO01” dentro da área “Sequências” e a partir do botão 
“Inserir Nova”, localizado na barra de ferramentas, insira um novo bloco de geração. Com 
dois blocos criados, configure-os como gerações de condições de “PRÉ-FALTA” e “FALTA”, 
respectivamente. A figura abaixo detalha como devem ser ajustadas as gerações de cada 
bloco. 

Vale ressaltar que o primeiro bloco (PRE-FALTA) deve proceder com uma geração 
“Direta” e o segundo bloco (FALTA) com uma geração “Z-I Const.”, conforme orienta a figura 
a seguir. Esta configuração é necessária para que no momento da aplicação da falta, esta 
possua uma impedância e corrente constantes. 

Por fim, parametrize o bloco “FALTA” com o comprimento da linha e, campo “Def. 
Zfalta p/”, opte por “Mod; Ang”. Além disso, é importante manter a corrente “Icc” em 15A 
para que o elemento de sobrecorrente de falta seja sensibilizado. 
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Figura 22 – Blocos de geração para o teste do Localizador de Faltas. 

6.1. Teste 1: Falta ABC (Trifásica) à 100% da Linha 

Uma falta a 100% da linha demanda que seja aplicada um “Zfalta” igual a 2,11<85°Ω, 
portanto, estes valores precisam ser especificados na geração do bloco “FALTA”. 

 
Figura 23 – Geração para falta a 100% da linha. 

Realizada a geração, existem duas maneiras de se obter a localização da falta em 
termos de unidade de medida (km, milhas, etc). 
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A primeira forma é através da própria interface do relé. Acesse o caminho: botão 
“Events” > seta “▶” > Se a data e hora do primeiro evento coincidir com as do teste pressione 
a seta “▶” > seta “▶” até achar o parâmetro “LOCATION”. Encontrado este parâmetro, 
conforme apresenta a figura a seguir, analisemos seu valor. 

 
Figura 24 – Localização da Falta (20 km). 

Sabendo que a localização da falta se encontra à 20km da leitura de tensão e corrente 
do relé, concluí-se que o teste trouxe os resultados esperado com base nos ajustes do relé. 

A segunda maneira de se obter a localização da falta é através do software do relé. 
Dentro do AcSELerator, acesse o histórico de eventos através do caminho “Ferramentas” > 
“Eventos” > “Obter Eventos”, conforme destaca a figura acima. 

Vale mencionar que é preciso que o software “Analytic Assistant” da SEL Schweitzer 
esteja instalado no computador. 

 
Figura 25 – Acessando o Histórico de Eventos. 

Dentro da janela “Histórico de Eventos”, clique no botão “Atualizar Eventos”. Em 
seguida, marque a caixa do primeiro evento caso a data e hora deste esteja coerente com o 
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teste realizado. Por fim, clique no botão “Obter Eventos” e salve o arquivo de oscilografia no 
diretório desejado. 

 
Figura 26 – Obtenção de Eventos. 

Abra o arquivo do evento no software “Analytic Assistant” e acesse o sumário de dados 
através do caminho “View” > “Summary Data”, conforme destaca a figura abaixo. 

 
Figura 27 – Acessando o sumário de dados. 

Dentro da janela “Summary Data”, identifique a localização da falta no campo 
“LOCATION” na área inferior “Miscellaneous:”. A figura a seguir destaca esta informação. 



21 

 
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 28 – Localização da Falta no Summary Data. 

6.2. Teste 2: Falta ABC (Trifásica) à 40% da Linha 

Para este teste, será aplicada uma impedância correspondente a 40% do ajuste da linha 
em teste. Ou seja: 

               

Teste 2:                                   

Insira o novo valor de “Zfalta” encontrado no teste e inicie-o no botão “Iniciar”, 
conforme destaca a figura abaixo. 

 
Figura 29 – Teste 2 do Localizador de Faltas. 
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Em seguida, obtenha o valor da localização encontrada pelo relé através de um dos 
métodos mencionados anteriormente. 

 
Figura 30 – Localização da falta no teste 2 (40% de Z1MAG). 

Para verificarmos o resultado, façamos a seguinte análise básica: 

 Comprimento total da linha: 20 km; 

 40% do comprimento da linha: 8 km. 

Sendo o resultado encontrado consideravelmente próximo de 8 km (7,97 km), 
concluímos que o teste está coerente e o artifício de localização de falta está aprovado. 

6.3. Teste 3: Falta AE (Fase-Terra) à 50% da Linha 

Para o teste da localização de falta sob uma condição de falta Fase-Terra é preciso 
alterar o “Tipo de Falta” do bloco de geração para “AE”. A partir desta mudança é liberado um 
novo ajuste para compensação da característica de sequência zero da impedância “Zfalta”, o 
“Def. ZTerra p/”. Neste novo campo, selecione a opção “K0” e preencha o campo “ZTerra” 
abaixo com o módulo e ângulo deste fator “K0”. O desenvolvimento a seguir demonstra 
como este termo deve ser calculado. 

     
   

   
        

∴            
     

     
      ;                       

Os termos Z0MAG, Z1MAG, Z0ANG e Z1ANG dizem respeito aos ajustes de linha do 
relé. Portanto, coletando estes dados no relé, temos: 

           
    

    
        →                

                     →                   

Com estes valores em mãos, preencha o campo “ZTerra” e ajuste a impedância de falta 
(“Zfalta”) para um valor equivalente a 50% da impedância da linha, ,ou seja, Zfalta = 1,055. 
O ângulo desta impedância deve ser ajustado no mesmo valor do ângulo da linha, 85°. A 
figura a seguir destaca estes ajustes. 
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Figura 31 – Geração para teste com falta Fase-Terra. 

Assim como foi feito nos testes anteriores, obtenha o valor da localização da falta 
calculada pelo relé através da sua interface homem-máquina (IHM). 

 
Figura 32 - Localização da falta no teste 3 (50% de Z1MAG). 

Para verificarmos o resultado, façamos a seguinte análise básica: 

 Comprimento total da linha: 20 km; 

 50% do comprimento da linha: 10 km. 

Sendo o resultado encontrado consideravelmente próximo de 10 km (10,07 km), 
concluímos que o teste está coerente e o artifício de localização de falta por falta Fase-Tera 
está aprovado. 

7. PS Simul 

Dentre sua gama de produtos, a Conprove oferta um simulador de sistemas elétricos 
para análise de transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos. Este possui uma biblioteca 
completa de componentes para elaboração de sistemas complexos, possibilitando até 
mesmo testes em malha fechada, concorrendo diretamente com equipamentos de grandes 
investimentos como os Real Time Digital Simulators (RTDS). 



24 

 
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 

Quando aplicado em um teste de localização de falta, o PS Simul pode trabalhar em 
interface com uma mala de testes da Conprove para aplicar nos relés uma geração derivada 
de sinais de tensão e corrente, encontrados na simulação de um sistema elétrico complexo. 
Ou seja, é possível tornar a geração aplicada no relé mais próxima da realidade, 
considerando transitórios de todos os tipos na geração dos sinais. 
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Apêndice A – Diagrama de Terminais 

 
Figura 29 – Diagrama de terminais. 
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Apêndice B – Equivalência de Parâmetros entre Relé e Software 

Tabela 2 – Equivalência de parâmetros entre o SEL-351A e o Sequenc. 

Software Sequenc Relé SEL-351A 

Parâmetro Figura Parâmetro Figura 

Compr. Linha (Módulo) 
Figura 20 

Z1MAG 
Figura 7 

Compr. Linha (Ângulo) Z1ANG 

 


