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RESUMO 
 
Este artigo objetiva apresentar o estado da arte da função de proteção direcional de potência reativa com 
restrição por tensão. Foram discutidos os princípios básicos de operação, valores típicos de ajuste e 
modos operativos dessa função, ressaltando sua importância na manutenção da estabilidade do sistema 
elétrico onde grandes parcelas da geração provêm de fontes renováveis de energia. 
 
Neste trabalho, foi apresentada uma ferramenta capaz de avaliar os modos de operação e ajustes dessa 
função, possibilitando ao usuário reproduzir condições de variação de potência e tensão no equipamento 
de proteção, além de monitorar a resposta do equipamento para posterior avaliação. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 
 
Nos últimos anos, o setor da geração de energia elétrica tem experimentado um crescimento considerável 
com a entrada das usinas que utilizam fontes renováveis de energia. Com o avanço tecnológico e a 
facilidade para implementar uma produção de energia de forma sustentável, o poder público passou a 
incentivar que unidades consumidoras também produzissem energia. Esses consumidores são 
enquadrados em um grupo chamado de geração distribuída, onde geram um crédito de acordo com a 
quantidade de energia que produzirem. 
 
Essas mudanças trouxeram um aumento da capacidade de fornecimento de energia sem que houvesse 
um prejuízo ambiental, além de gerarem empregos e ativarem um novo mercado. No Brasil a micro e 
minigeração distribuída de energia, considerando solar, eólica, pequena central hidroelétrica e cogeração 
qualificada, ampliou de 17 MW de capacidade de produção instalada em 2015 para mais de 2 GW no 
inicio de 2020, um aumento superior a 100 vezes em apenas 5 anos. Aliado a este crescimento, a 
importância das fontes de energia distribuídas para manutenção da estabilidade do sistema elétrico tem 
sido bastante discutida. 
 
Com o intuito de prover a segurança operativa da rede, garantindo que as gerações descentralizadas não 
contribuam para faltas ocorridas no sistema, o recomendado, até então, era que tais gerações fossem 
desconectadas em situações de contingências na rede. Contudo, com o aumento da potência instalada 
advinda de fontes renováveis de energia, constatou-se que a desconexão de tais sistemas para quaisquer 
situações de contingências não seria a melhor solução, pois estes podem contribuir com o fornecimento 
de reativo para manter a estabilidade de tensão do sistema elétrico durante distúrbios. 
 
Dentre os requerimentos para manutenção de estabilidade em sistemas de média tensão, mediante 
contingências ocorridas no sistema de alta tensão, pode-se ressaltar que todos os sistemas interligados 
responsáveis pela geração de energia, onde a falha não afeta a proteção, devem: continuar conectados 
durante ocorrência de faltas, realizar a injeção de reativo na rede para auxílio na manutenção de tensão 
do sistema e receber a mesma quantidade de reativo ou menos da rede após a extinção da falha. Com 
isso, foi convencionado que a desconexão destes sistemas deve ser realizada apenas se tais gerações 
estiverem demandando uma quantidade significativa de reativo, mediante contingências na rede. Para 
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garantir essa condição, utiliza-se a função de proteção direcional de potência reativa com restrição de 
tensão, que será foco de análise neste trabalho. 
 
O princípio básico de operação dessa função é pautado na verificação de três grandezas: módulo da 
tensão, módulo de potência reativa e direção do fluxo da potência reativa. Tipicamente ajusta-se a função 
para que haja operação quando se constata uma subtensão no ponto de acoplamento, aliada à condição 
em que o sistema de geração distribuída solicita reativo da rede, que ultrapassa um limiar parametrizado 
(sistema subexcitado). Podem ainda existir variações, em termos operativos, no que tange à definição do 
plano direcional de potência onde a função deve operar. Todas as variações operativas e demais detalhes 
pertinentes ao diagrama lógico dessa função foram amplamente discutidos neste trabalho. 
 
Além disso, foram realizados testes práticos com IED’s comerciais, objetivando uma análise detalhada de 
todas as condições operativas dessa função, ressaltando erros obtidos através de avaliações dos 
cenários testados. Para isso, foram reproduzidas no IED diversas condições de variação de potência e 
tensão, necessárias para a sensibilização da função de proteção avaliada. 

 
Para realização dos testes, foi utilizada uma ferramenta (hardware/software) nacional capaz de simular 
situações de contingências no sistema de potência, reproduzindo as formas de onda obtidas de cada 
situação no dispositivo de proteção. A ferramenta contempla ainda um algoritmo inteligente de avaliação 
automática de todos os cenários testados, visando fornecer um diagnóstico completo relacionado à 
operação da função testada. 
 

2.0 - CARACTERISTICAS DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DIRECIONAL DE POTÊNCIA REATIVA 
COM RESTRIÇÃO POR TENSÃO 

 
Com a preocupação em reduzir ao máximo a queda de tensão causada por uma falta no sistema, a 
proteção direcional de potência reativa com restrição por tensão tem como objetivo uma retirada atrasada 
das unidades geradoras que não estiverem contribuindo para a manutenção da tensão do sistema. A 
função leva em consideração, além da tensão e correntes presentes, também o módulo e direção de 
potência reativa. 
 
Para que a proteção atue alguns requisitos devem ser atendidos. Primeiramente, é necessário que as 
unidades geradoras estejam operando subexcitadas, ou seja, consumindo um valor mínimo estabelecido 
de potência reativa. Também é esperado que os geradores possuam tensão inferior a um valor 
determinado (geralmente 0,85pu). Estas avaliações foram estabelecidas para que os geradores 
permaneçam conectados com a rede durante faltas apenas se estiverem injetando reativo. 
 
Uma condição que poderá acarretar na retirada das unidades geradoras do sistema é o consumo de 
potência reativa, que geralmente é analisada por dois modelos de características. O primeiro modelo 
requer, além de um limiar de consumo de potência reativa, um valor mínimo de corrente de fase 
(tipicamente de 0,1pu) e um determinado ângulo. O segundo modelo avalia apenas a potência reativa 
mínima positiva. Neste caso, a implementação da corrente mínima é optativa. 
 

 
Figura 1 - Características de Trip por Consumo de Reativo 

 
Para desenvolver a lógica de atuação explicitada na Figura 2, obtêm-se os valores trifásicos do sistema. 
Assim torna-se possível avaliar a corrente de fase mínima e tensão de linha máxima para sensibilizar a 
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função. Também com essas grandezas pode-se calcular o valor da potência de sequência positiva, que 
por sua vez, possibilita avaliação da direção de fluxo de potência reativa, que deve estar dentro da área 
de atuação determinada. 
 
Com estas três premissas satisfeitas, dois timers serão ativados. A primeira contagem regressiva, com um 
tempo menor, é responsável pela retirada de unidades geradoras específicas. Caso esse falhe, o 
segundo timer atuará como retaguarda, enviando um sinal para abertura do disjuntor de conexão com a 
rede. Vale destacar que a atuação do segundo timer acarretará na desconexão de todos os geradores 
ligados ao coletor. 
 
 

 
 

Figura 2 - Diagrama lógico das condições operativas 
 
 

3.0 - FERRAMENTA DESENVOLVIDA 
 

3.1 Software 
 
Diante do exposto sobre os efeitos e causas da retirada ou não das gerações distribuídas, verifica-se a 
necessidade de uma proteção que consiga mensurar o direcionamento de potência, além de avaliar 
limiares de tensão e corrente. Torna-se, portanto, necessário um sistema de testes que de forma fácil e 
simples permita simular diversas condições a fim de avaliar o desempenho dos IED’s frente a alterações 
do fluxo de potência. Um sistema composto de hardware e software com essas características foi 
desenvolvido. 

 

 
 

Figura 3 - Janela de ajustes do software 
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Para a realização dos testes completos da proteção direcional de potência com restrição de tensão, foi 
desenvolvido pela Conprove três metodologias de teste capazes de averiguar os limites operacionais dos 
IED’s e são caracterizadas pela geração da relação entre potência ativa e reativa conforme descrito 
abaixo: 
 

3.1.1 Teste de Disparo 
 
A primeira metodologia de teste foi desenvolvida para averiguar o desempenho dos IED’s simulando 
pontos na característica e avaliando seu tempo de atuação, ou não, como apresentado na Figura 4. A 
característica possui, por definição padrão, no eixo das abscissas os valores de potência ativa e nas 
ordenadas a potência reativa, porém é permitido que o usuário inverta os eixos se desejar nas 
configurações ao lado do gráfico. 
 
A inserção dos pontos de teste pode ser realizada através de duas formas: a adição de pontos 
individualmente ou por uma sequência de disparos. No primeiro caso, deve ser escolhida a fase envolvida 
no teste (A, B, C ou ABC) e a potência de teste, que pode ser definida através de diversas variáveis: 
módulo e ângulo da potência aparente, módulo da potência ativa, módulo da potência reativa, tipo do fator 
de potência (capacitivo ou indutivo) e valor do fator de potência. Para a criação de uma sequência 
automática, além das fases envolvidas, devem ser definidos os valores iniciais e finais da potência 
aparente, ângulo da potência e o passo de ambos. 
 

 
Figura 4 - Janela do Teste de Disparo 

 
 

3.1.2 Teste de Busca 
 
O teste de busca possui como objetivo a identificação do limite da característica de atuação da proteção 
que é definida em função dos valores de potência ativa e reativa. O IED atua quando todas as condições 
são satisfeitas, ou seja, a potência medida mantém-se no interior característica de operação por um 
período de tempo mínimo definido. Neste teste o tempo de operação é considerado para caracterização 
da região de atuação, entretanto sua precisão não é avaliada, uma vez que o teste é realizado em uma 
região de operação indefinida. 
 
O usuário poderá inserir uma linha ou uma sequência de linhas na característica do IED, como 
demonstrado na Figura 5. Os pontos de interseção das retas inseridas pelo usuário com a caracteristica 
do IED são definidos como pontos de busca.  
 
O teste é realizado em função de determinar o ponto exato de mudança da característica de não atuação 
para a característica de atuação em função das tolerâncias definidas pelo usuário para este teste. Todos 
os pontos da reta são utilizados como possíveis pontos de teste para encontrar o ponto de transição. O 
ponto de transição econtrado é considerado aprovado desde que esteja dentro da região de tolerância 
definida. 
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Figura 5 - Janela do Teste de Busca 

 
3.1.3 Teste de Percurso 

 
O teste de percurso, assim como o teste de busca da característica de atuação explicado anteriormente 
também verifica a atuação da função, com a diferença de avaliar o deslocamento do vetor de potência. 
Neste tipo de teste a trajetória é definida através de parametrização de seus pontos inicial e final, 
cabendo também ao usuário determinar o tipo de trajetória do percurso, para isso, têm-se duas opções: 
uma reta e um arco/espiral. 
 
A reta baseia-se na relação de potência ativa e reativa (𝑃/𝑄), enquanto o arco/espiral é uma relação da 
potência aparente com o ângulo de potência (𝑆/𝜑). Em ambos os casos, é escolhido uma das variáveis 
para ditar o passo do teste e a outra variará dentro da mesma proporção. Para a inserção dos percursos, 
basta ao usuário clicar e arrastar sobre o gráfico definindo o ponto de partida e término do percurso. A 
Figura 6 ilustra a característica do teste. 
 
O teste é encerrado ao final do percurso definido caso nenhuma atuação seja registrada ou logo que 
ocorra a atuação da função, avaliando também o tempo em que o IED operou. 
 

 
Figura 6 - Janela do Teste de Percurso 
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3.2 Hardware 
 
Para atender a essa aplicação, existem vários modelos de testadores universais: CE-6707, CE-6710, CE-
7012 e CE-7024. Para o estudo em questão foi escolhido o hardware CE-6707, que permite realizar tanto 
testes no universo da IEC 61850, com canais de envio e de recebimento GOOSE, além de 24 canais de 
envio e 24 de recebimento de Sampled Values, quanto com entradas e saídas binárias e canais 
analógicos, sendo 3 canais de corrente, com a capacidade de geração de 32 Arms e 210 VA por canal, e 
4 canais de tensão com 300 Vrms e 100 VA de capacidade cada. 
 

4.0 - TESTES PRÁTICOS DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DIRECIONAL DE POTÊNCIA REATIVA COM 
RESTRIÇÃO POR TENSÃO 

 
Para a realização dos testes foi utilizado o software denominado “Direcional de Potência” que 
posteriormente foi incorporada a mala de teste modelo CE6707 de fabricação da Conprove. A CE-6707, 
mostrada na Figura 7, é uma mala trifásica com saídas de tensões e correntes, permitindo o controle da 
amplitude e do ângulo de fase nas gerações até a 50ª ordem harmônica com frequências fundamentais 
de 50 ou 60 Hz. A mala foi utilizada na geração dos sinais de tensão e corrente, que compostos 
produziram os valores de potência utilizados nos testes. 

 

 
Figura 7 - Testador Compacto CE-6707 

 
O IED foi ajustado com tensão nominal entre fases de 115V e frequência nominal de 60Hz. Foram 
habilitados os limites de tensão e corrente. A tensão foi limitada em um valor máximo ajustado para 
aproximadamente 85% da tensão nominal (100V) e a corrente foi definido um valor mínimo de 10% da 
corrente nominal (0,5A). Para a característica utilizada o pickup de potência reativa mínima foi ajustado 
para 100 Var e os ângulos direcionais positivo e negativo em 90º e -90º respectivamente com o ângulo de 
torque máximo em 90º. As tolerâncias de potência, tempo, ângulo, corrente e tensão foram ajustadas 
conforme manual do IED. O tempo mínimo para a atuação do IED foi definido como 0,5 segundos. 
 

 
Figura 8 - Ajustes realizados para o teste de direcional de potência 
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4.1 Resultado do Teste de Disparo 
 
Foram testados 48 pontos no teste de disparo, sendo 20 destes pontos localizados na região de 
operação. Os pontos foram determinados através de uma sequência com potencia aparente variando 
entre 400VA à 1000VA com intervalo de 200VA e ângulo de 0º à 360º com passo de 30º. 
 

 
Figura 9 - Resultados do Teste de Disparo 

 
Através do gráfico é possível notar que todos os pontos testados foram aprovados, ou seja, atuaram 
dentro do tempo para a região de operação e não atuaram fora da mesma. Os pontos localizados fora da 
região de operação foram avaliados por um intervalo de tempo de quatro vezes o valor ajustado para a 
proteção, ou seja, 2s e o tempo médio de operação dos pontos internos foi de 0,552s. 
 

4.2 Resultado do Teste de Busca 
 
Foram testadas 21 linhas paralelas ao eixo da potência reativa. As linhas foram definidas em um intervalo 
de -200VAr à 400VAr visando encontrar a transição em cerca de 100VAr. O intervalo de potência ativa 
analisada foi definido entre -1kW e 1kW, com um espaçamento de 100W entre as retas. 
 

 
Figura 10 - Resultados do Teste de Busca 

 
Todas as linhas de busca localizaram pontos dentro da região de tolerância do IED, sendo que os tempos 
de atuação destes pontos não foram considerados por estarem localizados em uma região de transição. 
 

4.3 Resultado do Teste de Percurso 
 
Foram testados quatro percursos diferentes, duas retas que correspondem a variação de potência ativa e 
reativa e duas trajetórias espirais obtidas pela variação de ângulo de potência e potência aparente. O IED 
testado apresentou também os resultados esperados para o teste de percurso, o qual avaliou o 
comportamento do IED dinâmicamente. 
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Figura 11 - Resultados do Teste de Percurso 

 
5.0 - CONCLUSÕES 

 
Foi possível observar detalhadamente em todos os testes realizados, os resultados obtidos pelo software 
utilizado e a atuação correta do IED considerando todos os modos operativos pelos cenários ajustados. 
Foram avaliadas com sucesso a atuação e temporização da proteção, dentre outras características 
pertinentes ao teste. 
 
Com a utilização da ferramenta desenvolvida, é possível avaliar a eficácia da função de proteção 
direcional de potência reativa com restrição por tensão de um IED, proporcionando uma solução simples, 
confiável e rápida para a melhoria da estabilidade da tensão em sistemas que possuem vários pontos de 
geração distribuída. 
 
Por contar com funções de automatização de ajustes, além de janelas bem definidas por tipos de estudos 
a serem realizados, a solução apresentada possibilitou a realização dos testes com rapidez e a alta 
precisão dos sinais permitiu a execução das análises com a devida exatidão. 
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