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RESUMO 
 

Apresenta-se neste artigo uma análise de desempenho de relés microprocessados aplicados na proteção de 
linhas de transmissão de interconexão de parques eólicos. Quatro relés reais são avaliados por meio de 
testes em malha fechada e de playback em massa, dando ênfase às potencialidades e limitações das 
proteções diferencial, de distância e teleproteção disponíveis quando aplicadas neste tipo de interconexão. 
Dos resultados obtidos, delineiam-se recomendações quanto ao uso dessas funcionalidades e identificam-
se problemas ainda carentes de soluções consolidadas, destacando tendências para desenvolvimentos 
futuros que poderão aprimorar os esquemas de proteção de linhas que interconectam parques eólicos. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
 

Linhas de Transmissão, parques eólicos, proteção de sistemas elétricos, relés microprocessados. 

1.0 - INTRODUÇÃO  

A crescente demanda por fontes de energia renovável tem culminado na expansão de parques eólicos 
(PEs) em diversos países. No Brasil, por exemplo, juntamente com a geração fotovoltaica, os PEs já são 
responsáveis pelo atendimento de um percentual significativo da demanda por energia elétrica. Porém, à 
medida que a penetração de fontes eólicas cresce mundialmente, outras problemáticas operacionais têm 
sido reportadas, tal como as relacionadas à proteção de sistemas de interconexão dos PEs [1]. 
 

Dentre as topologias operativas mais empregadas em unidades de geração eólica, destacam-se as fontes 
eólicas interfaceadas por conversores (FEICs), a saber: FEIC do Tipo III – DFIG (Double-Fed Induction 
Generator) e FEIC do Tipo IV – Full Converter [1]. Esses tipos de FEIC não possuem grandes massas 
girantes, tais como os rotores de grande porte presentes nas máquinas síncronas, tendo a baixa inércia 
como uma das mais particulares e determinantes características operacionais que influenciam na resposta 
dos PEs durante curtos-circuitos [2]. Assim, em casos de faltas no sistema de interconexão, a contribuição 
de curto-circuito por parte das FEICs não é prolongada, apresentando níveis reduzidos desde os primeiros 
instantes do defeito, o que culmina em correntes significativamente menores do que às esperadas para 
sistemas com geradores síncronos. Ainda, além da baixa inércia, destaca-se também a influência dos 
controles aplicados aos conversores eletrônicos das FEICs, os quais fazem com que as grandezas elétricas 
se comportem durante curtos-circuitos em função das estratégias de controle adotadas, não seguindo 
necessariamente as premissas físicas e elétricas classicamente adotadas em estudos de curto-circuito [1]. 
 

Diversos artigos têm abordado qualitativamente os impactos de FEICs sobre funções de proteção de linhas 
de transmissão (LTs) de interconexão de PEs [2]. Porém, na opinião dos autores, a literatura ainda é carente 
de demonstrações práticas e quantitativas sobre o desempenho de dispositivos reais. Portanto, neste 
trabalho, quatro relés microprocessados reais de diferentes fabricantes e tipos (aplicados no domínio 
fasorial e do tempo) são avaliados por meio de testes em malha fechada e playback. Os casos são 
modelados e simulados no programa Power System Simulator (PS-SIMUL) [3], considerando-se o pior 
cenário em termos de contribuição de curto-circuito, o qual é verificado quando do uso de FEICs do tipo IV 
(Full Converter). Assim, neste artigo, avaliam-se faltas em uma LT de 500 kV/60 Hz de 239 km responsável 
pela interconexão de um PE composto por FEICs tipo IV com uma rede elétrica equivalente tradicional, com 
elevado nível de contribuição de curto-circuito. No modelo do sistema, a topologia típica de interconexão 
(disposição e ligação de LTs e transformadores de potência) é considerada, sendo os detalhes dos 
controles das FEICs também representados. Todos os casos são avaliados a partir do playback de registros 
oscilográficos realísticos, reproduzindo os sinais elétricos de interesse nas entradas dos relés por meio de 
malas de teste CONPROVE CE-7012 [4] ou por playback direto na memória dos relés. A partir dos 
resultados, avalia-se então o desempenho de funções de proteção diferencial, de distância e teleproteção, 
destacando tendências para desenvolvimentos futuros capazes de aprimorar os esquemas de proteção 
aplicados na interconexão de PEs. 
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2.0 - FUNDAMENTOS DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO AVALIADAS 

Com o advento dos relés microprocessados, diversas funções de proteção têm sido embarcadas em 
dispositivos de monitoração de LTs, tornando viáveis aplicações multifuncionais que garantem uma 
proteção segura e confiável das linhas. No entanto, tais soluções se baseiam majoritariamente em 
condições típicas de contribuição de curto-circuito, tais como as verificadas em sistemas alimentados por 
geradores síncronos de grande porte. Assim, as contribuições de curto-circuito atípicas provenientes de 
FEICs podem afetar diretamente as funções de proteção existentes, apresentando impactos que podem 
diferir entre diferentes funcionalidades. Desse modo, por questões de limitação de espaço, neste trabalho, 
funções de proteção diferencial, de distância e um esquema de teleproteção do tipo Permissive Overreach 
Transfer Trip (POTT) associado a uma lógica de weak-infeed foram escolhidos para a análise [5]. Essas 
funções têm sido largamente empregadas na proteção de LTs de interconexão de PEs e, portanto, são 
consideradas suficientemente representativas para os estudos apresentados neste artigo.  

2.1   Fundamentos das Funções de Proteção de Distância Avaliadas 

Neste trabalho, avaliam-se funções de proteção de distância aplicadas no domínio fasorial (PH21) e no 
domínio do tempo (TD21). Ambas são funções gradativas que se baseiam na análise de sinais de tensão e 
corrente de loop medidos no terminal monitorado, a partir dos quais estimam-se grandezas auxiliares 
capazes de indicar se uma falta ocorreu dentro ou fora de uma dada zona protegida. Para explicar as 
funções PH21 e TD21, apresentam-se na Figura 1 esquemas ilustrativos dos seus princípios de operação. 
 

       
             (a)                                          (b)                                                (c) 

FIGURA 1 – Princípios de operação da PH21 e da TD21: (a) PH21-mho; (b) PH21-quadrilateral; (c) TD21. 
 

Na função PH21, conforme ilustrado nas Figuras 1(a) e 1(b), estima-se a impedância aparente entre o ponto 
de medição e o ponto de falta, cujas coordenadas cartesianas são analisadas sobre um plano R-X. A 
posição cartesiana da impedância aparente estimada é comparada com características de operação que 
limitam regiões geométricas associadas a situações de falta dentro da zona protegida, nas quais deve-se 
emitir um comando de trip aos disjuntores associados da LT. Nas Figuras 1(a) e 1(b), apresentam-se 
características dos tipos mho e quadrilateral, respectivamente, destacando a trajetória da impedância 
aparente estimada quando se passa de uma situação de pré-falta para um cenário de falta. 
 

Em aplicações reais, a teoria dos comparadores é empregada para checagem da posição no plano R-X da 
impedância aparente medida em relação às características de operação [5]. Adicionalmente, diferentes 
estratégias podem ser adotadas para aprimorar a segurança e confiabilidade de funções PH21, tais como 
esquemas de memória de tensão e outras estratégias para fins de polarização dos elementos de distância. 
No entanto, em virtude da grande diversidade dessas soluções, detalhes não são apresentados neste 
trabalho, podendo ser encontrados na literatura especializada, tal como em [5]. 
 

Diferentemente da PH21, na TD21, a análise de uma impedância aparente estimada é substituída pela 
avaliação do perfil de tensão entre o relé e o alcance de ajuste para a zona protegida [6]. Embora a PH21 
possa fazer uso de diversas zonas de operação (incluindo zonas de sobrealcance temporizadas e zonas 
reversas), a TD21 tem como premissa a necessidade de operar rapidamente após o estabelecimento do 
curto-circuito e, por isso, emprega apenas uma zona de subalcance sem temporização, tratada aqui como 
zona 1. Assim, a TD21 se baseia na análise de grandezas incrementais de loop calculadas no domínio do 
tempo (sem requerer a estimação de fasores), que são combinadas para calcular tensões de restrição (VRT) 
e de operação (VOP), cuja comparação resulta na emissão de comandos de trip ou não para os disjuntores 
associados. A tensão VRT é definida como sendo a tensão no ponto de alcance da zona 1 durante o período 
de pré-falta, enquanto que a tensão VOP é definida como a tensão incremental no ponto de alcance durante 
o período de falta. Desse modo, se VOP ≥ VRT, tem-se uma falta interna à zona protegida, caso contrário, se 
VOP < VRT, assume-se que a falta está além do alcance ajustado, conforme ilustrado na Figura 1(c), onde 
F1 e F2 representam faltas fora e dentro da zona, respectivamente, e m1 é o alcance da zona 1. 
 

É importante ressaltar que camadas de segurança adicionais são empregadas na TD21. Dentre essas, 
destacam-se a supervisão por sobrecorrente, seleção de fases e a supervisão por elemento direcional 
(TD32) [6]. Portanto, mesmo que VOP e VRT indiquem a ocorrência de uma falta interna à zona protegida, o 
trip só pode ser emitido após a seleção de fases, se a TD32 identificar um curto-circuito direto e se for 
verificada uma sobrecorrente suficientemente elevada que caracterize a ocorrência de uma falta. 

    

        

 

 

    

 

 

          

        
          

            
          

        
          

        
          

            
          

    

  

 

   

   

 

  

               

   

     



 

 

2.2   Fundamentos das Funções de Proteção Diferencial Avaliadas 

Adicionalmente, avaliam-se funções de proteção diferencial fasorial (PH87) e também um elemento 
diferencial (TW87) baseado em ondas viajantes (OVs) lançadas pela falta. Essas funções consistem em 
proteções unitárias que requerem medições em ambos os terminais da LT [5],[6]. Para explicar a PH87 e a 
TW87, apresentam-se na Figura 2 esquemas ilustrativos dos seus respectivos princípios operacionais. 
 

 
(a) 

  

                    (b)                                   (c)  (d) 
FIGURA 2 – Princípios de operação da PH87 e da TW87:                                                                                 

(a) PH87 – Zona protegida; (b) PH87 – Plano Operacional; (c) PH87 – Plano Alfa; (d) TW87. 
 

Conforme ilustrado na Figura 2(a), a zona protegida pela PH87 é delimitada pela posição dos 
transformadores de corrente (TCs). As correntes secundárias são processadas de modo a obter correntes 
de operação (IOP) e restrição (IRES) as quais são analisadas na iminência da operação dos relés para fins 
de determinação de regiões de operação e restrição sobre um plano cartesiano, comumente chamado de 
Plano Operacional (ver Figura 2(b)). Este plano permite a verificação de duas condições operativas básicas, 
a saber: 1) IOP > SLP.IRES, sendo SLP o ajuste de inclinação (slope) da reta delimitadora das regiões de 
operação e restrição; 2) IOP > IPK, sendo IPK uma corrente de pick-up mínima cujo valor deve ser superado 
por IOP para habilitação da PH87. Em termos gerais, IOP é dada pelo módulo da soma das correntes medidas 
nos terminais da LT, sendo IRES tradicionalmente obtida a partir da soma dos módulos dessas correntes. 
Porém, IRES pode ser calculada a partir de diferentes formulações, as quais não serão detalhadas neste 
artigo em virtude da limitação de espaço. Maiores detalhes podem ser encontrados em [5]. 
 

Ainda sobre funções PH87, sabe-se que existe uma variante do Plano Operacional, chamada de Plano Alfa. 
O Plano Alfa é ilustrado na Figura 2(c) e, ao invés, de avaliar IOP e IRES, tem como princípio operativo a 
análise da razão M = ÎR/ÎL, sendo ÎL e ÎR as correntes medidas nos terminais local e remoto da LT monitorada, 
respectivamente. As partes real e imaginária de M são analisadas sobre um plano complexo, criando-se 
uma característica de restrição no entorno de um ponto de estabilidade em (-1,0), onde espera-se que M 
fique acomodado durante o regime de pré-falta (ver Figura 2(c)). Assim, em um caso de falta interna, M 
tende a sair da característica de restrição, emitindo-se então um comando de trip aos disjuntores da LT, 
caso IOP > IPK [7]. Por fim, destaca-se que ambos os planos Operacional e Alfa têm sido usados em relés 
microprocessados reais, e encontram-se disponíveis em alguns dos relés avaliados neste artigo. 
 

O último elemento diferencial analisado se refere à função TW87, cujos princípios de operação se 
encontram ilustrados na Figura 2(d). Essa funcionalidade é aplicada no domínio do tempo (não requer 
estimação fasorial), sendo baseada na análise ondas eletromagnéticas induzidas pela falta que se 
propagam ao longo da LT em forma de OV. Portanto, na TW87, aplicam-se filtros específicos para extração 
de informações de amplitude, polaridade e tempo de propagação das OVs detectadas nos terminais local 
e remoto, a partir das quais são calculadas correntes de operação e restrição, também chamadas de IOP e 
IRES, respectivamente. Em resumo, considerando os TCs dispostos tal como ilustrado nas Figuras 2(a) e 
2(d), IOP é dada pela soma das primeiras OVs incidentes nos terminais da LT, as quais apresentam mesma 
polaridade, amplitudes aproximadamente iguais e atraso entre os instantes de chegada (representado por 
P na Figura 2(d)) menor do que o tempo de trânsito da LT (representado por τ na Figura 2(d)). Por outro 
lado, IRES é obtida considerando a diferença entre a primeira OV incidente no terminal de referência e a OV 
de saída no terminal oposto após um período equivalente a τ. Assim, conforme ilustrado na Figura 2(d), 
para faltas externas, espera-se que a OV de saída em um dado terminal apresente amplitude em módulo 
próxima à da OV incidente no terminal oposto, mas com polaridade contrária, fazendo com que IRES aumente 
o seu valor. Portanto, na TW87, habilita-se a emissão de trip para os disjuntores associados apenas se a 
condição IOP ≥ SLP.IRES for satisfeita [6]. No entanto, tal operação depende ainda de outras condições de 
segurança, dentre as quais se destacam a supervisão por sobrecorrente (tal como na TD21), avaliação da 
localização da falta estimada em tempo real e a comparação da amplitude das OVs detectadas em relação 
a um limiar mínimo. Mais detalhes sobre a TW87 e suas condições de segurança são reportadas em [6]. 

  

     

        
         

          

      

           

      

      
 
   

 
 

  

 

          

 

 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 

       

              

 

  

  

 

          

  

  

 

 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  

 
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 

       

 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  



 

 

2.3   Fundamentos da Função de Teleproteção Avaliada 

Uma forma de obter um esquema de proteção unitária em LTs a partir do uso de elementos gradativos 
consiste na aplicação dos princípios da teleproteção [5]. Neste trabalho, considera-se o esquema 
Permissive Overreach Transfer Trip (POTT), o qual é largamente utilizado em sistemas de proteção de LTs 
equipadas com canais de comunicação. Para explicar os fundamentos do esquema POTT, apresentam-se 
na Figura 3 ilustrações que descrevem o seu princípio operativo. 

  

(a) (b) 
FIGURA 3 – Princípios de operação do esquema POTT de teleproteção:                                                                   

(a) Zonas de sobrealcance; (b) Lógica de operação. 
 

O esquema POTT é implementado a partir da sobreposição de zonas de sobrealcance de elementos 
direcionais e gradativos, conforme ilustrado na Figura 3(a). Desse modo, podem ser usadas zonas de 
sobrealcance provenientes, por exemplo, de elementos PH21 (zonas 2, 3, etc) ou mesmo zonas de 
sobrealcance exclusivamente criadas para implementação do esquema de teleproteção, tal como a zona 
2B ilustrada na Figura 3(a). Desse modo, conforme ilustrado na Figura 3(b), em uma situação de falta 
interna que esteja fora da zona 1 de um dos relés da LT, mas que se encontre dentro da zona 2B dos relés 
em ambos os terminais, sinais permissivos serão trocados entre os terminais da linha por meio do canal de 
comunicação. Assim, no terminal remoto (à direita da Figura 3(b)), por exemplo, apesar de não ocorrer 
detecção de falta em zona 1, a zona 2B estará ativa e, portanto, a recepção do permissivo proveniente do 
terminal local (à esquerda da Figura 3(b)) permitirá que a abertura dos disjuntores no terminal remoto seja 
realizada em um tempo menor do que o de temporização TZ2 da zona 2 da função PH21. Por outro lado, 
para faltas externas, mesmo que a perturbação seja interna à zona 2B monitorada em um dos terminais da 
LT, no lado oposto será identificada uma falta reversa, impedindo que ocorra trip indevido na LT. 
 

Uma problemática adicional ao esquema POTT e que se faz presente no estudo dos impactos das FEICs 
diz respeito à “força” dos terminais equivalentes da LT monitorada. De fato, quando são verificados 
terminais com contribuição de curto-circuito muito reduzida, tal como nos terminais de conexão de PEs, é 
possível que mesmo os elementos de sobrealcance não sejam sensibilizados, inviabilizando a operação 
correta do esquema POTT. Nesses casos, faz-se tipicamente o uso de lógicas de weak-infeed [5], as quais 
podem variar entre diferentes fabricantes. Ainda assim, apesar dessas possíveis variações, em termos 
gerais, a lógica de weak-infeed faz com que o esquema POTT avalie localmente outras condições para 
emissão de trip além do recebimento de sinal permissivo do terminal remoto, a exemplo da: 1) atuação da 
função de subtensão (27); 2) não atuação dos elementos PH21; e 3) não atuação da função de 
sobrecorrente direcional em zona reversa (67R). Com isso, mesmo que a zona 2B local não seja 
sensibilizada, será identificado pelo relé que o evento não consiste em uma situação de disjuntor aberto no 
terminal de baixa contribuição e nem de falta reversa em relação a este mesmo terminal, possibilitando a 
emissão de trip e de permissivo ao terminal oposto, garantindo o correto isolamento do defeito na LT. 

3.0 - DESCRIÇÃO DO SISTEMA AVALIADO, SIMULAÇÕES E TESTES PLAYBACK 

3.1   Sistema Teste Avaliado 

Para melhor ilustrar o sistema teste avaliado neste trabalho, apresenta-se na Figura 4 a estrutura típica de 
uma FEIC tipo IV, bem como a topologia tradicional do ramal de interconexão com a rede elétrica.  
 

 
 

(a) (b) 
FIGURA 4 – Sistema teste para avaliação dos impactos de FEIC tipo IV sobre funções de proteção:               

(a) Estrutura típica de FEIC tipo IV; (b) Topologia tradicional do ramal de interconexão. 

  

            

 
     

                

  

   
        

           

         

        
      
        



 

 

Conforme demonstrado na Figura 4(a), a turbina eólica, que é modelada neste trabalho por meio de um 
gerador síncrono GS, é conectada a uma unidade retificadora em série com um conversor boost, cujas 
saídas se conectam a uma unidade inversora composta por chaves do tipo Insulated Gate Bipolar Transistor 
(IGBT) controladas por um esquema tradicional de modulação PWM. Assim, uma vez obtidas grandezas 
elétricas na frequência de interesse na saída da unidade inversora, usa-se um transformador elevador para 
adequação dos níveis de tensão aos empregados em uma rede elétrica coletora de 34,5 kV. Conforme 
ilustrado na Figura 4(b), no sistema teste, as FEICs tipo IV compõem um PE equivalente, cuja rede coletora 
é inicialmente conectada a uma LT de subtransmissão em 138 kV via transformador 34,5 kV Δ/138 kV Yn. 
Em seguida, por meio de um autotrasformador de 138 kV Yn/500 kV Yn, é estabelecida a conexão com o 
sistema de transmissão, que neste caso, é composto por uma LT de 500 kV de 239 km, que é o objeto de 
estudo neste trabalho. Por fim, na extremidade oposta da LT de 500 kV, conecta-se um sistema equivalente 
típico, que representa o SIN. É importante esclarecer que, no sistema teste, o PE equivalente tem as 
potências ativa e reativa controladas em 220 MW e 0 MVAr, respectivamente, considerando-se uma 
velocidade média constante do vento igual a 15 m/s. Uma vez que faltas na LT de 500 kV são investigadas 
neste trabalho, para facilitar as explicações, considerar-se-ão como terminais local e remoto os lados da LT 
em que se encontram conectado o PE e o equivalente de rede do SIN, respectivamente (ver Figura 4(b)).  

3.2   Plataforma de Simulação e Testes Playback 

O sistema teste acima descrito é modelado e simulado neste trabalho utilizando o programa PS-SIMUL, o 
qual consiste em plataforma computacional de tecnologia nacional voltada para a simulação de transitórios 
eletromagnéticos [3]. O programa dispõe de diversos componentes que permitiram a modelagem das FEICs 
tipo IV analisadas, incluindo os seus controles. Para otimizar a inicialização da simulação, usou-se a 
ferramenta de snapshot, através da qual foi possível salvar a condição inicial da rede elétrica em teste, 
evitando-se nova inicialização nas simulações posteriores. A LT avaliada foi modelada considerando 
parâmetros distribuídos e constantes na frequência, como perfeitamente transposta. Para conferir realismo 
às simulações também no que se refere às componentes transitórias no sistema, foram modeladas 
capacitâncias de barramento de 0,1 µF nos terminais local e remoto [8]. Adicionalmente, visando evitar a 
influência de equipamentos de medição durante as análises, transformadores para instrumentos ideais 
foram intencionalmente adotados nas simulações. 
 
Para a realização dos testes playback, foram considerados dois arranjos, os quais são apresentados na 
Figura 5. Os testes das funções fasoriais foram realizados em malha fechada fazendo uso da mala de testes 
CE-7012 [4], também de tecnologia nacional, a qual permite completa integração com as simulações 
provenientes do PS-SIMUL, conforme demonstrado na Figura 5(a). Nesses casos, utilizou-se um passo de 
integração de 10 µs no PS-SIMUL, de onde foram externados os valores instantâneos dos sinais elétricos 
a serem reproduzidos pela mala de teste nas entradas dos relés microprocessados. Por fim, considerando 
a comunicação dos relés com a mala de testes, e desta com o PS-SIMUL, tornou-se possível obter registros 
COMTRADE com informações das operações das funções de interesse nos relés avaliados, sendo esses 
registros usados nas investigações propostas. Por outro lado, para avaliar as funcionalidades aplicadas no 
domínio do tempo disponíveis em um dos relés analisados, foram geradas oscilografias no PS-SIMUL 
considerando passo de integração de 1 µs. Cada registro teve de ser adaptado, gerando arquivos de 
playback passíveis de carregamento direto na memória dos relés com funções no domínio do tempo. 
Procedendo dessa forma, evitaram-se perdas de informação do conteúdo transitório dos sinais, viabilizando 
uma análise confiável mesmo do elemento diferencial baseado em OVs. Na Tabela 1 descrevem-se as 
características dos casos simulados, os quais totalizam 100 (cem) cenários de falta para cada relé.   

 
 

(a) (b) 
FIGURA 5 – Arranjos para execução de testes de funções: (a) fasoriais; e (b) no domínio do tempo. 

 

Tabela 1 – Resultados obtidos com registros oscilográficos simulados 

Parâmetro Valor 

Tipo de falta AT e ABT AB e ABC 

Resistência de falta RF 0 Ω (Franco), 5 Ω e 50 Ω 0 Ω (Franco) e 5 Ω 

Distância da falta d em relação ao terminal local 10%, 30%, 50%, 70% e 90% do comprimento da LT 

Ângulo de incidência θ (referência senoidal) 0o e 90o 



 

 

3.3   Relés Microprocessados Avaliados 

Quatro relés microprocessados reais de proteção de LTs foram avaliados, sendo três equipados com 
funções fasoriais e um com funcionalidades aplicadas no domínio do tempo. Por questões de 
confidencialidade, os tipos e fabricantes desses relés não são indicados, os quais serão referenciados daqui 
em diante como Relé 1, Relé 2, Relé 3 e Relé 4. Dentre esses dispositivos, apenas o Relé 1 não possui 
infraestrutura para funções dependentes de canais de comunicação, sendo, portanto, excluído da análise 
da proteção diferencial e do esquema de teleproteção. Portanto, os 100 cenários de falta criados foram 
testados em cada um dos relés, respeitando as funcionalidades disponíveis, totalizando 400 casos para a 
análise das funções de proteção de distância, 300 casos para o estudo das funções de proteção diferencial 
e 300 casos para a investigação sobre o desempenho do esquema teleproteção POTT+weak-infeed. 
 
Os dispositivos foram ajustados seguindo diretrizes reportadas pelos fabricantes, sem incluir nenhum tipo 
de incerteza nos parâmetros da LT, tal como poderia eventualmente ocorrer em situações reais. Com isso, 
tornou-se possível avaliar exclusivamente a problemática da contribuição atípica das FEICs, eliminando 
outras fontes de erro que poderiam tornar as análises confusas. Adicionalmente, destaca-se que os relés 
foram assumidos como sincronizados, sendo a comunicação entre os dispositivos no terminal local e remoto 
realizada em laboratório por meio de fibra óptica de poucos metros. Por se tratar de uma fibra curta, 
entende-se que a latência do canal não foi reproduzida nos testes. Por isso, os resultados são analisados 
com foco unicamente na verificação do número de operações dos relés, sem que haja estudo aprofundado 
quanto aos tempos de operação. Assim, a não representação da latência do canal bem como a omissão 
dos tipos e fabricantes dos relés são considerados fatores irrelevantes do ponto de vista da análise de 
confiabilidade proposta, a qual tem como objetivos: 1) indicar situações em que a LT de interconexão do 
PE estaria susceptível a zonas cegas; e 2) identificar melhorias futuras para aprimoramento das proteções.  

4.0 - RESULTADOS E ANÁLISES 

Conforme mencionado anteriormente, as análises apresentadas neste trabalho se voltam para a avaliação 
da confiabilidade de situações de faltas internas em uma LT de interconexão de PE composto por FEICs 
tipo IV. Desse modo, problemas de segurança das funções de proteção quando da ocorrência de curtos-
circuitos externos não são investigados, sendo esta uma proposta para estudos futuros. Considerando 
então o escopo definido para as análises, os resultados obtidos são apresentados em três etapas, a saber: 
1) Avaliação do percentual de operações por função de proteção disponível nos relés; 2) Avaliação do 
percentual de comandos de trip emitidos pelos dispositivos, quando consideradas as operações do conjunto 
de funções avaliadas; 3) Avaliação do percentual de comandos de trip emitidos em função da distância de 
falta d (ver Tabela 1). Em todas as etapas, apresentam-se os resultados obtidos no terminal local (lado do 
PE) e no terminal remoto (lado do SIN), assumindo que as distâncias de falta d são contabilizadas a partir 
do terminal local, conforme disposto na Tabela 1 apresentada anteriormente. 

4.1   Etapa 1 da Avaliação: Percentual de Operações por Função de Proteção 

Na Figura 6, ilustram-se os resultados obtidos em conjunto para os Relés de 1 a 4, excluindo-se o Relé 1 
das análises relacionadas às funções de proteção diferencial e teleproteção. Os espaços amostrais para 
cada função foram respeitados, contabilizando-se apenas situações nas quais a respectiva função operou. 
 

 

FIGURA 6 – Percentual de operações por função de proteção disponível nos relés avaliados. 
 
Analisando os resultados, identificou-se que as funções de proteção diferencial foram capazes de operar 
corretamente na maior parte dos cenários testados. Alguns dos relés atingiram a marca de 100% de faltas 
detectadas, mas outras funcionalidades apresentaram sensibilidade reduzida para casos de elevada 
resistência de falta e ângulos de incidência de 0o. Apesar disso, constata-se que os elementos diferenciais 
detectaram 90,3% e 88,7% das faltas nos terminais local e remoto, respectivamente, demonstrando que os 
relés avaliados foram confiáveis mesmo na presença de FEICs. 



 

 

Em relação à proteção de distância, verificou-se um baixo índice de operação dos relés, atingindo as marcas 
de 63,8% no terminal remoto (lado do SIN) e apenas 8,8% no terminal local (lado do PE). Tais resultados 
evidenciam a dessensibilização dos elementos de distância ou mesmo de suas funções auxiliares (como 
elementos direcionais) nas proximidades do PE, bloqueando a operação dos elementos de distância. 
 

Avaliando finalmente a aplicação do esquema POTT associado a lógicas de weak-infeed, identifica-se que 
os percentuais de operação foram da mesma ordem dos resultados obtidos por meio dos elementos 
diferenciais, sendo, portanto, promissores. De fato, nos terminais local e remoto foram verificadas 
operações dos relés testados em 87,7% e 89,7%, respectivamente. Desse modo, conclui-se da primeira 
etapa de avaliação que apenas a função de proteção de distância apresentou comportamento crítico, 
especialmente quando considerados relés instalados no lado do PE sob análise, evidenciando a 
recomendação do uso de funções diferenciais e teleproteção. 

4.2   Etapa 2 da Avaliação: Percentual de Comandos de Trip considerando o Conjunto de Funções por Relé  

Na Figura 7, apresentam-se os percentuais de comandos de trip emitidos nos casos avaliados, quando 
consideradas as operações do conjunto de funções disponíveis em cada um dos relés analisados. Uma vez 
que os resultados preliminares obtidos na subseção anterior demonstraram um melhor desempenho das 
funções que fazem uso de canal de comunicação, como a proteção diferencial e a teleproteção, cenários 
de operação dos relés com e sem canal de comunicação são avaliados para melhor investigação da 
problemática. Com isso, espera-se evidenciar a dependência dos esquemas de proteção quanto à 
disponibilidade de canais de comunicação no que se refere à capacidade de identificar curtos-circuitos 
internos à LT monitorada. 
 

  
(a) (b) 

FIGURA 7 – Percentual de comandos de trip em cenários nos quais se tem:                                                                               
(a) Canal de comunicação indisponível; (b) Canal de comunicação disponível. 

 

Analisando a Figura 7, percebe-se claramente a importância da disponibilidade de canais de comunicação 
nos esquemas de proteção empregados em LTs de interconexão de PEs. De fato, em casos nos quais o 
canal de comunicação se encontra indisponível, apenas funções de proteção gradativas são habilitadas, 
tais como os elementos de distância avaliados. Nesses casos, no terminal remoto (lado do SIN), foram 
identificadas faltas em um percentual médio de casos de aproximadamente 62%, verificando-se um 
desempenho parecido entre os dispositivos testados. Em contrapartida, no terminal local (lado do PE), os 
percentuais de comandos de trip emitidos foram sobremaneira reduzidos, tendo como melhor marca a 
atuação em apenas 21% dos casos. Por outro lado, ao considerar a disponibilidade do canal de 
comunicação, ao habilitar as funções diferencial e de teleproteção, o percentual de operação dos relés 
aumentou significativamente, atingindo a marca de 100% de detecções em alguns dos relés 
microprocessados testados. Assim, mais uma vez reforça-se a elevada dependência dos esquemas de 
proteção aplicados em LTs de interconexão de PEs quanto à disponibilidade de canais de comunicação. 

4.3   Etapa 3 da Avaliação: Percentual de Comandos de Trip em Função da Distância de Falta 

A partir dos resultados apresentados nas subseções anteriores, confirmou-se a dependência dos esquemas 
de proteção quanto ao uso de funções unitárias, como a proteção diferencial e a teleproteção, que são 
dependentes de canais de comunicação. Essa constatação corrobora com análises reportadas na literatura, 
a exemplo das apresentadas em [1], [2], [8]. Ainda assim, como contribuição adicional deste trabalho, avalia-
se também o desempenho dos relés com e sem canal de comunicação disponível frente aos cenários de 
faltas testados quando são variadas as posições do defeito ao longo da LT. Os resultados obtidos são 
apresentados na Figura 8, onde além dos percentuais de detecção de faltas para as distâncias d simuladas, 
apresentam-se regiões hachuradas obtidas da interpolação dos dados resultantes dos testes, que permitem 
a visualização das coberturas da LT monitorada a partir da aplicação dos relés em estudo. Assim, pode-se 
dizer que as regiões de sobreposição das partes hachuradas caracterizam a cobertura garantida pelas 
funções de proteção avaliadas, resultando de operações instantâneas nos dois terminais da LT. 

                                                          



 

 

  
(a) (b) 

FIGURA 8 – Percentual de comandos de trip em função de d com canal: (a) Indisponível; (b) Disponível. 
 

Do exposto na Figura 8(b), nota-se que ao utilizar canais de comunicação, uma vez habilitadas as funções 
de proteção diferencial e teleproteção conjuntamente com os elementos de distância, garante-se cobertura 
para faltas em 100% da extensão da LT monitorada. Porém, conforme ilustrado na Figura 8(a), na 
indisponibilidade do canal de comunicação, a cobertura da LT é reduzida significativamente. De fato, além 
do percentual de operações reduzir em ambos os terminais, o que demonstra que alguns curtos-circuitos 
não resultariam em operações instantâneas das proteções, constata-se que os relés do terminal local 
identificaram faltas em apenas ≈12% dos casos testados para d=10%, 30% e 50%, enquanto que o relé 
remoto identificou ≈85% das faltas em d=90%, 70% e 50%, ≈60% das faltas em d=30% e ≈1% das faltas 
em d=10%. Assim, fica evidenciada uma ausência de sobreposição de alcances nas proximidades do PE, 
caracterizando uma grande susceptibilidade da LT em ter zonas cegas para atuações instantâneas nas 
proximidades do terminal local quando da indisponibilidade de canais de comunicação. Desse modo, 
conclui-se que as funções de proteção diferencial e teleproteção POTT+weak-infeed são indispensáveis 
em LTs de interconexão de PEs, sendo as funções de proteção de distância efetivas apenas em uma 
pequena parcela dos cenários de falta possíveis. Portanto, é nítida a necessidade de desenvolvimentos 
futuros voltados para o aprimoramento de funções gradativas, tal como elementos de proteção de distância, 
que sejam capazes de monitorar LTs de conexão FEICs. Tais desenvolvimentos podem, portanto, ser 
tratados como tendências tecnológicas, visto que seriam capazes de eliminar ou encurtar a extensão das 
zonas cegas para atuações instantâneas nas proximidades de PEs, reduzindo a dependência dos 
esquemas de proteção atualmente empregadas quanto à disponibilidade de canais de comunicação. 

5.0 - CONCLUSÃO 

Neste trabalho, apresentou-se uma avaliação de funções de proteção diferencial, de distância e 
teleproteção disponíveis em quatro relés microprocessados reais quando aplicados no monitoramento de 
uma LT de interconexão de PE composto por FEICs. Os referidos relés possuem funções aplicadas nos 
domínios fasorial e do tempo, o que permitiu a realização de uma ampla avaliação dos conceitos de 
interesse. Dos resultados obtidos, comprova-se o bom desempenho da função diferencial e do esquema 
POTT associado a lógicas de weak-infeed. Por outro lado, identifica-se o comprometimento da proteção 
de distância, detectando-se a possibilidade de criação de zonas cegas na LT para atuações instantâneas 
quando da indisponibilidade de canais de comunicação. Assim, destaca-se a tendência de 
desenvolvimentos voltados para funções de proteção gradativas que se mostrem confiáveis em LTs de 
interconexão de FEICs, especialmente quando canais de comunicação estiverem fora de serviço. 
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