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RESUMO 
 
A complexidade do sistema elétrico de potência implica em proteções principais e de retaguarda, sejam elas locais 
ou remotas. Os ajustes de seletividade entre as proteções são definidos pelas equipes de estudo e não são 
avaliados em campo pelas equipes de teste. 
 
O objetivo deste trabalho é propor uma nova filosofia de testes em campo para avaliar a seletividade das 
proteções, complementando a atual filosofia de testes que verifica o funcionamento de cada relé individualmente 
sem avaliar o comportamento da proteção no sistema como um todo. Através da metodologia proposta será 
possível realizar testes sistêmicos, com a injeção sincronizada de correntes e tensões em diferentes pontos do 
sistema separados geograficamente, o que possibilita também a execução de testes em sistemas especiais de 
proteção (SEPs). 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Geração Remota, Testes Ponta a Ponta, Simulador Digital, Teste de Seletividade, Esquemas de Proteção, SEP 

1.0 - INTRODUÇÃO  

 
Devido à grande evolução dos dispositivos de proteção e às novas exigências para ensaios de suas unidades, 
como também à evolução e consequente sofisticação dos esquemas de proteção, as metodologias de testes que 
antes eram simples, vem se tornando cada vez mais complexas, exigindo a igual evolução das ferramentas 
utilizadas de acordo com as necessidades impostas por esse novo cenário. Atualmente, os testes de campo nos 
IEDs de proteção são realizados utilizando uma mala de testes, variando grandezas de tensões, correntes, 
ângulos de fase, frequências e harmônicos, de forma a verificar a devida atuação da proteção de acordo com as 
características (curvas e ajustes) definidas pelas equipes de estudos. Em alguns casos, para a realização dos 
ensaios é necessária a utilização de mais de uma mala sincronizada, principalmente quando a atuação da 
proteção local depende da sinalização (liberação ou bloqueio) de outros dispositivos localizados em pontos 
remotos. Obviamente, tais testes apresentam um maior grau de dificuldade no controle e nas análises dos 
resultados. 
 
No início dos anos 2000 iniciou-se a realização dos testes ponta a ponta nos sistemas de transmissão, em que 
as malas de testes eram sincronizadas por GPS nos dois terminais da linha (a centenas de quilômetros) e 
durante esse teste a proteção ficava por conta da retaguarda local e/ou remota. Apesar dessa evolução de 
sincronizar as malas ter tido suas aplicações preliminares nos sistemas de transmissão existe uma grande 
necessidade nos sistemas industriais, nas usinas geradoras e nos sistemas de distribuição que possuem muitos 
relés de sobrecorrente em cascata, e que a análise da coordenação/seletividade não é confirmada por testes que 
avaliem o desempenho do conjunto no campo. A seletividade fica a cargo da equipe de estudos que utilizam 
softwares para alocar as curvas e os valores são repassados para a equipe de campo. Atualmente, no entanto, 
se houver algum erro ou engano na transcrição desses dados, ou se foram trocadas as informações de um 
alimentador para outro, o processo de teste utilizado não é capaz de identificar o problema. 
 
A partir dessa constatação os autores desse trabalho decidiram questionar a razão de não se colocar várias 
malas para serem sincronizadas por GPS e realizar a confirmação da coordenação e seletividade em campo, 
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confirmando os resultados do estudo, de tal forma a verificar se os ajustes definidos pela equipe de estudo foram 
efetivamente inseridos e se não ocorreu nenhuma consideração que foi esquecida. Com isso consegue-se uma 
sensível contribuição para a confiabilidade do sistema, pois a equipe de testes passa a confirmar em campo o 
desempenho do sistema de proteção avaliando quais os tempos de operação dos relés à montante, assegurando 
assim a seletividade do sistema. Na atual filosofia de somente testar os relés através do levantamento da curva, 
as equipes garantem a verificação do funcionamento de cada relé individualmente, mas não conseguem atestar 
e/ou encontrar algum desempenho questionável da proteção do sistema com todos os relés operando em 
conjunto. 
 
Chama a atenção o fato de que se passaram décadas adotando essa metodologia de trabalho e durante esse 
período, novas ferramentas de teste tornaram-se disponíveis, e para a maioria das empresas os testes têm sido 
feitos com a mesma metodologia adotada no passado, focando o teste de cada IED de forma isolada. Hoje, os 
recursos disponíveis para testes, permite que as equipes possam ir além de somente avaliar a operação do relé 
individualmente podendo ampliar a qualidade do trabalho e avaliar a seletividade e as lógicas. A proposta 
sugerida nesse trabalho irá mudar totalmente a forma como as empresas avaliam o seu sistema e em especial 
os sistemas especiais de proteção do país. 
 

2.0 - MÉTODO DE TESTE PROPOSTO 

 
O trabalho propõe a verificação em campo do comportamento do sistema de proteção sob condições de 
possíveis contingências reais. Através da metodologia proposta, será possível, por exemplo, verificar se após a 
falha da proteção principal de uma linha haverá sensibilidade de corrente para atuar a proteção de retaguarda ou 
verificar os tempos de operação das proteções de sobrecorrente que estão em cascata quando da ocorrência de 
uma falta em um ponto a montante, ou lógicas de intertravamento de barras, lógicas de falhas de disjuntor, 
lógicas de sobrecarregamento em linhas, etc. 
 
Com a nova proposta será possível obter um melhor aproveitamento da mão de obra responsável por realizar os 
testes, melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos que estão integrados nas malas de testes modernas, 
além de validar os estudos e simulações que normalmente são realizadas pelas equipes de estudo. Para tal, a 
equipe de estudos deve trabalhar de forma cooperativa com as equipes de campo entregando todas as 
condições para realização dos novos testes. 
 
Para realizar testes de seletividade do sistema considerando que existem distâncias físicas entre uma barra e 
outra, existem duas opções:  
 
a. Realizar testes isolados em cada um dos IEDs aplicando os arquivos providos pela equipe de estudo e medir 

os tempos de operação de cada dispositivo. Posteriormente, é necessário realizar a comparação das 
operações de cada IEDs para conferir a seletividade; 

 
b. Utilizar várias malas de testes sincronizadas (GPS/PTP ou IRIG-B), de tal forma a aplicar simultaneamente as 

tensões e correntes nos vários pontos do sistema. Assim como a primeira opção, é necessário agrupar os 
tempos de operação de todos os IEDs para analisar a seletividade; 

 
A primeira opção, além de demandar muito tempo, é bastante trabalhosa e passível de erros. Apesar de 
demandar menos tempo que a primeira, a segunda opção requer mão de obra especializada em todos os 
terminais de geração. Nesse sentido, a metodologia proposta visa aplicar recursos avançados à segunda opção, 
permitindo a realização dos testes de maneira sincronizada e com o controle centralizado, sem a necessidade de 
especialistas em cada terminal e muito menos a necessidade de análise de vários arquivos separados. A 
tecnologia proposta é viabilizada através de dois requisitos: 
 
a. Um software de transitórios eletromagnéticos que realize a modelagem dos componentes do sistema primário 

(geradores, linhas de transmissão, transformadores, etc) de tal forma a permitir simular diversas condições de 
contingências. O software usado neste trabalho foi o PS Simul, que é um software de simulação de transitórios 
desenvolvido no Brasil à aproximadamente 15 anos pela empresa CONPROVE e possui uma versão gratuita 
[1] disponibilizada pelo site da desenvolvedora. O software permite modelar os mais variados e complexos 
componentes e possui uma interface bastante intuitiva e amigável, utilizando uma série de recursos que 
facilitam a entrada de dados, assim como a obtenção e avaliação de resultados. O PS Simul já possui conexão 
direta com as malas de teste da CONPROVE e possui um recurso iterativo [2, 3, 4] onde, por exemplo, um 
sinal aquisitado pode ser utilizado para modificar a simulação de forma a comandar a abertura e fechamento 
de disjuntores ou em quaisquer outros pontos dos circuitos que envolvam lógica digital. Este processo de 
geração e aquisição de sinais acontece por sobreposições automáticas de etapas com a realimentação do 
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circuito, configurando assim um sistema em malha fechada em etapas. 
 
b. Um software de geração remota, que permita de forma centralizada e com sincronismo temporal controlar 

várias malas de testes que estão distantes a centenas de quilômetros, injetando os sinais de forma 
sincronizada [5]. Esse requisito é inovador no mercado, e possibilita realizar análises de contingências em 
grandes sistemas, permitindo testar até casos em sistemas especiais de proteção. 

 
O software de geração remota permite a geração sincronizada, obtêm os resultados e organiza-os no tempo de 
modo que se possa avaliar os tempos de TRIP de cada IED e verificar se a coordenação/seletividade ocorreu da 
forma planejada. É possível avaliar também as lógicas, tais como falha do disjuntor, intertravamento de barras, 
entre outras. Vale ressaltar também que todos os testes podem ser realizados no ambiente da norma IEC 61850, 
através de valores Sampled Values e GOOSE. 
 
Os tempos de operação esperados já devem ser entregues para a equipe de campo considerando uma 
tolerância que seja típica da curva dos relés à fim de evitar que se promova conversas entre as equipes de 
campo e de estudos por questões de tolerâncias que eventualmente estarão dentro da própria exatidão e 
repetibilidade dos relés e/ou das considerações e tolerâncias do estudo. 
 
É natural que surja o questionamento a respeito do custo adicional desses testes no comissionamento e/ou na 
manutenção, pois as equipes irão consumir mais tempo para realizá-los. Cabe ainda ponderarmos que o custo 
de um sistema de proteção representa cerca de 5% do custo do equipamento e esse aumento de custo relativo 
aos testes será insignificante. 
 
Em resumo a metodologia permite realizar a análise do desempenho global do sistema de proteção e injeção de 
sinais obtidos pela simulação das contingências no sistema e não somente a atuação de cada um dos relés 
individualmente, como tem sido feito até então. 
 

3.0 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ESTUDOS PARA DEFINIR OS AJUSTES DA PROTEÇÃO 

 
A fim de definir os ajustes dos IEDs de proteção a equipe de estudos normalmente realiza o estudo do fluxo de 
carga para avaliar se haverá algum ponto do sistema com sobrecargas e para analisar também o perfil de tensão 
do sistema, identificando se alguma barra estará acima ou abaixo dos níveis tolerados e definidos pelas normas 
correspondentes.  
 
Em seguida é realizado o estudo do curto-circuito propriamente dito que adota as tensões das barras calculadas 
pelo estudo de fluxo de carga e obtêm informações mais precisas das correntes de curto nas barras e as 
contribuições feitas pelos diversos alimentadores do sistema. Vale lembrar que existem os regimes do curto 
circuito sub-transitório, transitório e permanente e que para a definição dos ajustes dos reles de sobrecorrente 
temporizados sempre foi usual adotar o curto permanente, com o argumento de que o tempo de operação do 
relé é normalmente longo, e os regimes sub transitório e transitório normalmente pouco afetariam no tempo total 
do relé. Para a simulação da proteção diferencial que opera em tempos da ordem de 20ms pode-se usar os 
valores do regime sub-transitório. Esses valores são normalmente adotados para a definição dos ajustes de  
pick-up e curva dos IEDs. 
 
O estudo de estabilidade é normalmente feito para as indústrias onde existem grandes motores síncronos e para 
os casos de geradores síncronos que operam em paralelo com a rede. Para os sistemas de concessionárias, 
onde grandes blocos de geração são conectados através de linhas podendo acarretar em perda de sincronismo 
durante as faltas, esses estudos são feitos para definir o máximo tempo que os relés devem atuar de modo a 
separar os blocos do sistema e evitar a perda total de estabilidade, assegurando que consiga sustentar um ponto 
de equilíbrio para as gerações se manterem operando isoladamente. O que se verifica aqui é que muitos estudos 
que hoje são feitos com simuladores de tempo real, com alto custo e grandes dificuldades podem ser feitos de 
forma econômica e fácil com as malas de testes. 
 
A metodologia apresentada nesse trabalho visa realizar o estudo usando o programa de transitórios 
eletromagnéticos obtendo-se assim as forma das correntes e tensões transitórias bem realistas e gerar os 
arquivos de testes a serem aplicados nos IEDs para avaliar a coordenação/seletividade das proteções de 
sobrecorrente e distância além da estabilidade e sensibilidade das proteções diferenciais. 
 
A proposta também permite a análise para as faltas dentro dos transformadores de força para conferir se os relés 
estarão operando nos tempos esperados, analisar se ocorre o bloqueio por harmônicos quando é simulada uma 
energização, etc. Para o caso das linhas de transmissão pode-se avaliar a contingência de falha da proteção 
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principal e quantificar se a proteção de retaguarda consegue operar (durante faltas com alta impedância), em 
qual zona e com que tempo.  
 
A metodologia se baseia na injeção das grandezas de tensão e corrente obtidas através de um programa de 
simulação eletromagnética usando várias malas de teste sincronizadas no tempo. Dessa forma, é possível 
avaliar se todos os relés estão operando como planejado. 
 

4.0 - ESTUDO DE CASO 1 - CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA DE TESTES PARA AS REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO 

 
O diagrama unifilar da Figura 1 ilustra uma rede de distribuição onde se deseja analisar o desempenho das 
proteções de retaguarda na ocorrência de uma falta em um alimentador de 13,8 KV (em destaque) com uma 
falha na proteção local. Neste caso, utiliza-se a filosofia de testes proposta para avaliar o desempenho da 
proteção remota, incluindo os tempos e a sensibilidade de operação para tal condição. 
 

 
FIGURA 1 –  Testes de verificação da operação da proteção de retaguarda em uma rede de distribuição. 

 
No caso em análise quando ocorrer falha da proteção localizada no ponto 1, deverão ocorrer de forma 
sequencial atuações das proteções do secundário e primário do transformador localizadas nos pontos 2 e 3 
respectivamente. Em caso de falha dessas proteções deveria ocorrer atuação da proteção localizada no ponto 5. 
 
Utilizando o software de simulação de transitórios, todo o sistema é modelado e as situações de contingências 
são simuladas. O controle da injeção das correntes nos IEDs fica centralizado em um único ponto e o software 
de geração remota é utilizado para permitir que as malas sejam controladas. Sendo assim, basta verificar se os 
tempos de operação estarão de acordo com o estudo. 
 
Nesse ponto pode-se perguntar: Por que até hoje não fazemos esses testes? A resposta é simples: para realizar 
esses testes necessita-se da modelagem do sistema elétrico, obtenção das formas de onda, injeção sincronizada 
em vários pontos e análise dos resultados separadamente. Todo esse processo é muito trabalhoso e suscetível a 
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erros. Entretanto, o controle centralizado de várias malas de teste e a concentração de resultados viabilizam a 
realização desses ensaios. 
 

5.0 - ESTUDO DE CASO 2 - CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA DE TESTES PARA AS REDES 
INDUSTRIAIS 

 
O diagrama da Figura 2 ilustra o caso de um sistema industrial com barras seccionadas. Pela técnica 
convencional de testes, definido os ajustes dos reles de sobrecorrente, os testes de comissionamento e de 
manutenção são normalmente conduzidos verificando apenas se as curvas de cada relé estão de acordo com os 
ajustes, isto é, injetando os vários múltiplos da corrente de pick-up e analisando o tempo de operação.  
 
Um exemplo de aplicação nesse sistema industrial pode ser realizado através de uma falta nos terminais do 
motor na barra de 4,6 kV visando comprovar se todos os relés a montante operariam nos tempos previstos pelo 
estudo. Para tal, o sistema deve ser modelado em um software de transitórios eletromagnéticos e as equipes de 
estudos deverão fornecer para a equipe de testes os arquivos contendo as correntes e tensões a serem 
injetadas em cada um dos diversos IEDs, juntamente com a indicação da expectativa do tempo de operação. Ao 
confirmar os resultados desses testes, a seletividade estará sendo atestada.  
 

 
FIGURA 2 –  Testes de verificação da operação das proteções a montante em uma rede industrial. 

 
Alem de validar a seletividade a equipe de estudo poderá sugerir as análises de sensibilidade da proteção 
diferencial considerando curto-circuito em vários pontos do enrolamento do transformador. Como o software de 
modelagem permite incluir nos TCs os efeitos da saturação, estes também poderão ser avaliados em campo. 
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6.0 - ESTUDO DE CASO 3 - CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA DE TESTES PARA AS REDES DE 
TRANSMISSÃO 

 
Considerando um sistema de transmissão como o indicado na Figura 3 será analisado um caso em que se 
deseje avaliar o funcionamento da seletividade do sistema de modo a conferir o tempo de operação da proteção 
de retaguarda remota para um defeito de alta impedância que tenha ocorrido na linha de 345 kV. Para realização 
destes testes parte-se do pressuposto de que todas as zonas da proteção principal tenham falhado devido a uma 
perda da alimentação DC, por exemplo. 
 
Normalmente o ajuste de um relé de distância é feito em valores percentuais da impedância da linha, como por 
exemplo, zona 1 com 80% e tempo zero, zona 2 com 120% e tempo de 0,5 segundos, etc. No entanto, 
considerando que a falta deva ser eliminada pela proteção de uma linha adjacente, como retaguarda, a equipe 
de teste necessitará receber da equipe de estudos os valores de tensão e corrente que devem ser injetados em 
cada local para reproduzir os testes em questão. Vale ressaltar que no caso de um sistema ramificado, a 
corrente que fluirá pelo relé de retaguarda remota provavelmente não será a mesma que está fluindo no relé 
local. 
 
Ao considerar que o relé de distância tem o seu alcance calculado em função da impedância da linha para faltas 
entre fases, e para faltas a terra definido em função da impedância da linha adicionado o fator k0, é possível 
imaginar que para todas as condições de faltas na linha o relé operaria da forma esperada. Entretanto, se a falta 
ocorrer com uma alta impedância, não prevista pelo fator k0, a corrente pode ficar muito pequena e insuficiente 
para que a impedância medida caia dentro da zona do relé. Assim, é importante o cálculo dos valores de tensões 
e correntes que aparecerão para o relé de retaguarda remoto (exemplo falta de alta impedância) para podermos 
conhecer se o relé irá efetivamente identificar a falta. Para tal devem-se simular condições de falta e injetar no 
relé as grandezas de tensões e correntes que aparecerão no secundário do TCs e TPs, no intuito de confirmar 
se esses valores sensibilizarão aquela zona como esperado, verificando inclusive, o seu tempo de operação. 
 
Se por qualquer motivo as grandezas não atingirem o nível necessário, a falta não será detectada pela proteção 
de retaguarda na zona esperada. Assim, para validar um estudo de coordenação em linhas de transmissão, nada 
melhor do que a injeção das grandezas de tensão e corrente que realmente aparecerão em todos os terminais 
das linhas para uma falta que ocorra a jusante e/ou a montante. 
 

 
FIGURA 3 –  Testes de verificação da operação da proteção de retaguarda em uma rede de transmissão. 
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Esse teste não é normalmente realizado, ficando as equipes de testes limitadas ao levantamento das zonas dos 
relés individualmente, injetando correntes e tensões previstas para a operação de cada zona de cada relé sem a 
confirmação de que aqueles valores de correntes e tensões realmente aparecem no sistema durante o defeito. 
Além disso, nenhum teste é realizado para garantir que o sistema irá operar de forma coordenada. 
 
Nesse momento, é natural surgir a seguinte pergunta: O que as equipes das transmissoras ganham fazendo 
esses testes? Primeiro de tudo é importante pontuar que será mantida a avaliação dos relés individualmente, isto 
é, não será perdido o que já é realizado, pois estará sendo testado o relé no que se refere a sua operação como 
proteção principal. O teste irá validar os valores deliberados pela equipe de estudos que definirão as amplitudes 
e ângulos de correntes e tensões a serem aplicadas no intuito de conferir a coordenação. Nesse caso as 
correntes e tensões não serão definidas pelo percentual da zona e sim pela simulação de condições reais de 
curto, com as possíveis impedâncias de falta esperadas. Ao final de todo processo, a coordenação da proteção 
será averiguada de modo a garantir o TRIP. 
 

6.1 Sistemas especiais de proteção (SEP) 

 
Os sistemas especiais de proteção constituem sistemas automáticos de controle que são implantados em 
subestações de transmissão e distribuição e usinas geradoras com o objetivo de aumentar a confiabilidade do 
Sistema Interligado Nacional (SIN), fornecendo uma proteção adicional aos componentes pertencentes ao 
sistema. Com a implantação de um SEP é possível evitar a propagação de desligamentos em cascata na 
ocorrência de distúrbios de grande porte o que proporciona uma melhora na segurança do sistema e permite 
uma maior utilização dos sistemas de geração, transmissão e distribuição. 
 
O Brasil possui diversos sistemas especiais de proteção, e hoje em dia devido à importância do fluxo energético, 
já esta em andamento a implantação pelo ONS do novo SEP associado às interligações do Norte–Nordeste–
Sudeste. Devido a importância do sistema, o ONS definiu a estrutura do sistema, as duplicações a serem feitas 
nos componentes tanto de comunicação como de proteção associado e definiu as condições lógicas de 
sobrecargas, as lógicas de contingências, os alívios de carga , as perdas de sincronismo e as condições de 
TRIP. 
 
A metodologia apresentada neste trabalho permite a realização de testes nos mais complexos SEP de forma 
organizada, efetiva e rápida. 
 

7.0 - CONCLUSÕES 

 
O trabalho chama a atenção para o uso de um grande potencial que há anos já está disponível nas malas de 
testes e a sua integração com os softwares de transitórios eletromagnéticos e que podem ser usados de modo a 
aumentar a confiabilidade do sistema de proteção como um todo. 
 
A metodologia de testes sugerida dependerá dos arquivos a serem reproduzidos que devem ser providos pelas 
equipes de estudo. Vários casos foram ilustrados considerando aplicações em sistemas de transmissão, 
distribuição e industriais. A viabilidade para a realização dos testes requer um software de transitórios 
eletromagnéticos que permita acoplar as malas de testes e de um software de geração remota que permita o 
controle das diversas malas de testes a centenas de quilômetros. As malas de teste devem estar sincronizadas 
por PTP, IRIG-B ou GPS. 
 
Esse trabalho contribui substancialmente na forma como atestamos o desempenho final de um sistema antes de 
entrar em operação, bem como poderá ser aplicado a análises de sistemas que já estão em operação e existam 
dúvidas sobre o desempenho da proteção quando de situações de continências, quer seja na proteção principal 
ou na proteção de retaguarda. O ganho no aumento da confiabilidade da proteção é muito grande, pois permitirá 
a realização de simulações para verificação da seletividade temporal, análises de sensibilidade, análises dos 
efeitos dos transitórios dos transformadores de instrumentos, etc. 
 
A metodologia visa melhorar o método clássico que tem sido usado até os dias de hoje, incrementando o 
potencial dos testes além dos relés e permitindo os testes do sistema de proteção como um todo. A metodologia 
proposta também permite realizar os testes das lógicas de falha de disjuntor, lógicas de TRIP, de bloqueio e 
muitas outras. 
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